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1. Caracterização Socioeconômica do Município
São Bento do Sapucaí possui uma população de 10.468 habitantes segundo o
Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), o que o caracteriza como um município de
pequeno porte. A população urbana1 representa 48% (4.995 habitantes) e a rural
representa 52% (5.399 habitantes) do total de habitantes.
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Figura 1. Taxa de Crescimento Populacional do período de 1970 a 2010. Fonte: IBGE (2010).

Ao contrário do crescimento populacional ocorrido no Brasil e no Estado de São
Paulo no período de 1970 a 1991, o crescimento populacional mais representativo no
município ocorreu no período de 1991 a 2000. São Bento do Sapucaí apresentou taxas de
crescimento negativas nos períodos de 1970-1980 (-1,05%) e de 1980-1991 (-0,63%). No
período de 1991 a 2000, apresentou uma taxa de crescimento de 1,96%, superior ao
crescimento registrado no Brasil, no Estado de SP e na microrregião de Campos do
Jordão2. Em contrapartida, no período de 2000 a 2010, apresentou um crescimento de
apenas 0,11%, inferior às outras unidades de análise, conforme mostra a Figura 1, a
seguir.

1
2

Classificação da situação do setor censitário adotada pelo IBGE
A microrregião de Campos do Jordão foi instituída em xxx e é composta por quatro municípios: Campos
do Jordão, Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.
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No período de 1991 a 2010, a população apresentou um forte índice de
envelhecimento3, o que demostra que a população jovem não está permanecendo no
Município e, ao mesmo tempo, que pessoas de mais idade estão procurando o local para
residir. A Figura 2 mostra o percentual da população residente por grupos etários nos
anos 1991, 2000 e 2010. A Tabela 1 mostra o índice de envelhecimento.

Tabela 1. Índice de envelhecimento – proporção de 60 anos ou mais por 100 indivíduos de 0 a
14 anos. Fonte: IBGE 2010.
Índice de Envelhecimento (%)
Unidade de Análise
1970
1991
2000
2010
Brasil
12,18
21,03
25,34
38,47
Estado SP
16,01
25,11
30,24
46,33
Microrregião
11,08
21,31
24,59
39,45
São Bento do Sapucaí
11,87
33,82
40,13
62,38

Percentual da População Residente por Grupos Etários no período
de 1991-2010
1991

2000

2010
44%

31% 33%

26%

28% 31% 27%

50%

31%
16%
10% 12%

0 a 14 anos

15 a 29 anos

30 a 59 anos

60 anos ou mais

Figura 2. Percentual da População Residente por Grupos Etários no período de 1991-2010.
Fonte: IBGE.

Para aprofundar a questão da migração, pesquisou-se (1) o percentual de pessoas
que moram no município mas não nasceram ali e (2) o tempo de moradia no município,
sejam elas nativas ou não do município, englobando, portanto, sambentistas que em

3

Proporção de pessoas de 60 anos e mais por 100 indivíduos de 0 a 14 anos. Adota-se o corte etário da população idosa em 60 anos,
de acordo com Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa e 25ª Conferência Sanitária Pan-Americana da Organização
Pan-Americana da Saúde - Opas. Alguns países desenvolvidos adotam, todavia, 65 anos. (Fonte: Fundação SEADE)
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algum momento da vida residiram em outro município. Os resultados constam nas Tabela
2 e Tabela 3, a seguir.

Tabela 2. Identificação do percentual de moradores de São Bento do Sapucaí de acordo com a
naturalidade. Fonte: IBGE 2010. Fonte: IBGE 2010.

Nasceu em São Bento do Sapucaí?
Sim e sempre morou
Sim, mas morou em outro município ou país
Não
Total

Número de
Pessoas
6.485
1.186
2.798
10.469

% de Pessoas
62%
11%
27%
100%

Tabela 3. Tempo de moradia no município, sejam elas sambentistas que moraram um período
em outro município, sejam elas naturais de outro município. Fonte: IBGE 2010.

Tempo de Moradia
0 a 5 anos
de 6 a 10 anos
de 11 a 20 anos
de 21 a 50 anos
mais que 50 anos
TOTAL

Número de Moradores

% de Moradores

1.389
583
874
999
109
3.954

35%
15%
22%
25%
3%
100%

Observa-se que 27% da população moradora no município é de pessoas de
outra naturalidade, o que representa mais de ¼ da população, ratificando o sentimento
dos sambentistas de que o município tem atraído pessoas de fora. Ainda, 11% da
população é nascida no município e morou um período em outro município ou país, mas
retornaram às suas origens. Considerando que apenas 62% da população é nascida no
município e nunca morou em outro lugar, verifica-se de fato que a parcela jovem da
população tem migrado para outros municípios.
Por outro lado, a Tabela 3 apresenta o tempo de moradia no município, seja de
pessoas nascidas ou não em São Bento do Sapucaí. O que se vê é que mais de 1/3 dessas
pessoas moram no município há pouco tempo (até 5 anos), sendo que esse percentual
varia de acordo com a faixa de tempo de moradia, o que sugere a existência de um ciclo
de atração e de expulsão de pessoas, mas que de nenhuma forma interfere negativamente
no município e, ao contrário, mostra que apesar da perda de população absoluta, houve
uma migração significativa nesses últimos anos, de forma que é necessário que o
município dê o suporte necessário a esse contingente.
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1.1. Estudo

Em relação ao aspecto estudo, levantou-se o dado do local que as pessoas que
moram em São Bento do Sapucaí procuram para estudar, conforme se observa na Tabela
4. Nota-se que 83% das pessoas que frequentam escola ou creche estudam no próprio
município e 17% estudam em outros municípios. Os municípios que mais recebem
estudantes de SBS são Paraisópolis, Campos do Jordão e Taubaté.

Tabela 4. Local de estudo das pessoas que moram em São Bento do Sapucaí. Fonte: IBGE
2010.

Nome do município
Paraisópolis
Campos do Jordão
Taubaté
Santo Antônio do Pinhal
São José dos Campos
Itajubá
São Paulo
Santos
Pindamonhangaba
Brasópolis
Sapucaí-Mirim
Belo Horizonte
Jacareí
Piranguçu
Poços de Caldas
Pirassununga
Sub-total
São Bento do Sapucaí
Total

Número de Pessoas
126
76
65
36
26
13
13
12
11
9
8
6
5
5
5
4
420
2.087
2.507

% de Pessoas
5,0%
3,0%
2,6%
1,4%
1,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
16,8%
83,2%
100,0%

Dos 2.507 estudantes que moram em São Bento do Sapucaí e frequentam escola
ou creche, 20,1% frequentam escola pública e 3,8% frequentam escola particular. Do
restante da população que não frequenta escola ou creche (7.961 pessoas), 67,2% já
frequentou e 8,8% nunca frequentou, como se vê na Tabela 5.
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Tabela 5. Distribuição das pessoas que frequentam escola ou creche. Fonte: IBGE 2010.

Frequenta Escola ou Creche?
Sim, pública
Sim, particular
Não, mas já frequentou
Não, e nunca frequentou
Total

Número de
Pessoas
2.104
403
7.038
924
10.468

% de
Pessoas
20,1
3,8
67,2
8,8
100,0

Em relação ao nível de instrução da população, apenas 6,3% da população possui
curso superior completo e 16,6% possui curso médio completo ou superior incompleto.
A maioria da população (62,3%) não possui instrução ou possui o fundamental
incompleto (ver detalhes na Tabela 6).

Tabela 6. Nível de instrução da população. Fonte: IBGE 2010.

Nível de Instrução
Sem instrução e fundamental incompleto
Fundamental completo e médio incompleto
Médio completo e superior incompleto
Superior completo
Não determinado
Total

Número de
Pessoas

% de
Pessoas

6.523
1.513
1.738
656
37
10.468

62,3
14,5
16,6
6,3
0,4
100,0

A taxa de alfabetização é importante para avaliar a situação educacional e as
condições sociais da cidade. Segundo o Censo 2010, aproximadamente 92% da população
sambentista, com dez anos ou mais de idade, é alfabetizada, o que é um índice
relativamente bom e que se deve ao fato de haver pessoas de mais idade que migram ao
município e que já são alfabetizadas.
Em relação à atração de estudantes de outros municípios, São Bento recebe apenas
15 estudantes, sendo 10 moradores de Campos do Jordão e 5 moradores de Santo Antônio
do Pinhal, portanto é um município que “exporta” mais estudantes do que atrai.
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1.2. Trabalho

O aspecto trabalho é um dos que causa mais impacto quando se pensa na fixação
da população no município e nas carências locais. Para o Censo de 2010, o IBGE
identificou o local de trabalho das pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas na
semana de referência (Tabela 7), tendo se identificado, primeiramente, que 50,6% da
população não estava ocupada – inclui crianças e idosos. Do restante, observou-se que a
maior parte trabalha no próprio município e 640 pessoas (6,4% da população) trabalham
em outro município ou em mais de um município. Dessas, 603 trabalham em outro
município e cujo detalhamento consta na Tabela 8.
Tabela 7. Local de exercício do trabalho principal da população de São Bento do Sapucaí.
Fonte: IBGE 2010.

Onde Trabalha
Não se aplica
No próprio domicílio
Em São Bento do Sapucaí
Em outro município
Em mais de um município
Total

Número de
Pessoas
5.295
1.086
3.447
603
37
10.468

% de Pessoas
50,6
10,4
32,9
5,8
0,4
100,0

Observa-se que os locais que mais atraem pessoas para trabalhar são os
Municípios de Campos do Jordão (25%), Paraisópolis (19%), Santo Antônio do Pinhal
(12%) e São José dos Campos (11%). Depois seguem outros Municípios, tanto do sul do
Estado de Minas Gerais, quanto de São Paulo.
De outro ponto de vista, quando se compara a quantidade e a origem das pessoas
que procuram São Bento do Sapucaí a trabalho verifica-se que os municípios mais
procurados a trabalho não necessariamente são os municípios que mais atraem
trabalhadores, ficando em primeiro lugar Santo Antônio do Pinhal com 26% das pessoas
de outros municípios que trabalham em São Bento do Sapucaí, seguido por Taubaté
(18%), Pindamonhangaba (17%), Mogi Guaçu (13%) e Tremembé (10%). E reafirmando
a tendência de migração, enquanto 603 pessoas de São Bento do Sapucaí procuram outro
município para trabalhar, apenas 90 pessoas são atraídas ao município a trabalho (ver
Tabela 9).
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Tabela 8. Pessoas que moram em São Bento, mas trabalham em outro município. Fonte: IBGE
2010.

Município em que trabalhava
Campos do Jordão
Paraisópolis
Santo Antônio do Pinhal
São José dos Campos
Sapucaí-Mirim
Santos
São Paulo
Gonçalves
Taubaté
Cordeirópolis
Jambeiro
Caçapava
Jacareí
Pindamonhangaba
Santa Rita do Sapucaí
Total

Número de
Pessoas

% de
Pessoas

153
114
71
69
45
44
29
24
22
6
6
5
5
5
5
603

25%
19%
12%
11%
7%
7%
5%
4%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%

Tabela 9. Pessoas que trabalham em São Bento do Sapucaí, mas que moram outro município.
Fonte: IBGE 2010.

Município de residência

Número de
Pessoas

% de Pessoas

Santo Antônio do Pinhal
Taubaté
Pindamonhangaba
Mogi Guaçu
Tremembé
Campo Limpo Paulista
Duartina
Total

23
16
15
12
10
10
3
90

26%
18%
17%
13%
11%
11%
4%
100%

Quanto à posição na ocupação e categoria de empregos, verifica-se que há uma
divisão quase igual entre as pessoas que trabalham com carteira assinada, os empregados
sem carteira assinada e os que trabalham por conta própria, o que mostra o alto índice de
informalidade no município. A Tabela 11 (página 12) apresenta os valores para o total
da população.
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Tabela 10. Ramo de ocupação da população ocupada. Fonte: IBGE 2010.
Número de
Ocupação
Pessoas
Trabalhadores dos serviços domésticos em geral
657
Ocupações mal definidas
317
Pedreiros
266
Agricultores e trabalhadores qualificados de cultivos mistos
264
Balconistas e vendedores de lojas
217
Trabalhadores de limpeza de interior de edifícios, escritórios, hotéis
201
e outros estabelecimentos
Agricultores e trabalhadores qualificados em atividades da
163
agricultura (exclusive hortas, viveiros e jardins)
Produtores e trabalhadores qualificados de exploração agropecuária
159
mista
Trabalhadores elementares da agricultura
147
Trabalhadores elementares da construção de edifícios
145
Condutores de automóveis, taxis e caminhonetes
110
Cozinheiros
108
Agricultores e trabalhadores qualificados no cultivo de hortas,
91
viveiros e jardins
Artesãos de pedra, madeira, vime e materiais semelhantes
85
Professores do ensino pré-escolar
83
Trabalhadores elementares da indústria de transformação não
79
classificados anteriormente
Comerciantes de lojas
77
Cuidadores de crianças
64
Trabalhadores elementares da pecuária
61
Padeiros, confeiteiros e afins
60
Trabalhadores elementares da jardinagem e horticultura
60
Garçons
54
Criadores de gado e trabalhadores qualificados da criação de gado
54
Marceneiros e afins
53
Profissionais de nível médio de enfermagem
51
Demais ocupações (com representatividade menor que 1%)
1.540
TOTAL
5.166

% de
Pessoas
12,7%
6,1%
5,1%
5,1%
4,2%
3,9%
3,2%
3,1%
2,8%
2,8%
2,1%
2,1%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
29,8%
100%

Fonte: IBGE 2010.
A Tabela 10, por sua vez, traz a distribuição da população de acordo com sua
ocupação, sendo o percentual apresentado sobre o total de pessoas ocupadas. 12,7%
trabalham com serviços domésticos em geral e o restante está pulverizado nos diversos
setores – construção, agricultura, comércio, produtores, artesãos, garçons, etc.
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Tabela 11. Posição na ocupação e categoria de emprego das pessoas. Fonte: IBGE 2010.

Posição na Ocupação e Categoria do Emprego
Não ocupados
Empregados com carteira de trabalho assinada
Militares e funcionários públicos estatutários
Empregados sem carteira de trabalho assinada
Conta própria
Empregadores
Não remunerados
Trabalhadores na produção para o próprio consumo
Total

Número de
Pessoas
5.295
1.660
247
1.517
1.355
123
101
168
10.468

% de Pessoas
50,6
15,9
2,4
14,5
12,9
1,2
1,0
1,6
100,0

Observa-se que 18,2% da população ocupada trabalha em algum ramo ligado à
agricultura ou à pecuária, o que se denomina setor primário, o que é representativo e
demonstra que esse setor é uma das vocações do município, embora algumas dessas
pessoas sejam trabalhadores elementares da agricultura ou da pecuária. Não há uma
contagem específica para turismo para se verificar quanto esse ramo emprega, entretanto,
como se verá à frente, houve um aumento significativo no número de estabelecimentos
que atendem turistas, o que por si só já é um indicativo.
Em relação às atividades econômicas no município e à situação e porte das
empresas, consultou-se o cadastro da Prefeitura, de onde se identificou que 43,74% das
empresas cadastradas (437) são MEI - Microempreendedor Individual. Ou seja, são
pessoas que trabalham e que abriram empresa nessa condição, podendo ter o desconto
simplificado do imposto. Em seguida, 28,33% das empresas não estão classificadas
quanto ao porte. Segue-se com 25,83% de microempresas (258 no total) e depois com um
percentual muito baixo de empresa de pequeno porte (15, equivalendo a 1,50%), empresa
de grande porte (4, equivalendo a 0,40%) e empresa de médio porte (2, equivalendo a
0,20%).
De acordo com o cadastro, as quatro empresas de grande porte são o supermercado
Simpatia, logo na entrada da cidade, que comercializa mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios e outros três estabelecimentos que não aparentam
se constituir em empresas de grande porte, pois se trata de serviço ambulante de
alimentação e um comércio varejista de vestuário e acessórios no Centro e um alojamento
não especificado no Village Serrano. Logo, o que se observa é que a economia
sambentista é feita de pequenos empreendedores.
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2. Análise Histórica da Região
2.1. História da ocupação da Serra da Mantiqueira

No início da ocupação do Brasil a Serra da Mantiqueira foi um grande obstáculo
a ser vencido pelas expedições que iam para o interior em busca do ouro e pedras
preciosas. As origens históricas da região associam-se com as do bandeirismo e da
mineração. Com a descoberta do ouro no final do século XVII, começaram a chegar as
primeiras levas de bandeirantes, atraídos por essa riqueza. Partindo do Vale do Paraíba,
na região de Taubaté, buscavam passagem atravessando a Garganta do Embahu4,
penetrando gradativamente pelo interior, e estabelecendo, ao correr dos anos, os primeiros
pousos e as primeiras roças.
Com o descobrimento de novas lavras, inclusive em Alagoa e Aiuruoca em Minas
Gerais, acelerou-se a penetração dos primeiros colonizadores brancos junto com escravos
africanos e índios aprisionados. Esses indivíduos espalharam-se pelas serras e campos
nativos iniciando a criação de gado e burros de carga. Assim começou uma longa tradição
de produção leiteira, de queijos, manteigas e doces. Com a derrubada das matas dos vales
e das encostas, foram sendo plantadas as culturas do milho e do feijão. Com o tempo, a
mistura das raças branca, indígena e negra constituiu o povoamento da serra da
Mantiqueira (PEREIRA, 2014).
A Serra da Mantiqueira é um maciço montanhoso na região Sudeste do Brasil que
se expande pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Possui uma linha
de cumes mais elevada que se inicia próximo a Bragança Paulista seguindo na direção
norte-nordeste, delineando as divisas dos três Estados até a região de Parque Nacional do
Itatiaia e daí continuando dentro do Estado de Minas até Barbacena, numa extensão de
aproximadamente 300 km. Do cume mais elevado em direção ao sul de Minas forma-se
uma série de montanhas e planaltos elevados. Nesta faixa há vários picos com mais de
2.000 metros de altitude, entre esses o pico da Pedra da Mina (2.827 metros) e o Pico das
Agulhas Negras (2.891 metros) (MACHADO, 2010). A Pedra do Baú, em São Bento do
Sapucaí chega a 1.950 metros.

4
A Garganta do Embahu ou Embaú é a passagem natural da escarpa da Serra da Mantiqueira com
o Rio Passa Vinte de um lado e o Rio Passa Quatro do outro.
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Figura 3. Localização de abrangência da APA Mantiqueira. Fonte: Pro Fundação Mantiqueira,
2014.

De acordo com a Fundação Mantiqueira (2014) a macrorregião Mantiqueira
(Amanty-kira, na língua geral tupi o que significa o lugar onde nascem as águas), como
diz o seu nome, é berço de importantes bacias e de inumeráveis cursos d'água (Rio
Grande, Paraná, Rio Preto, Rio Capivari, Rio Sapucaí entre outras). Ocupando o eixo
entre os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, tem papel estratégico para
a região Sudeste onde se situa 70% da população economicamente ativa do País,
fornecendo seus recursos hídricos para cerca de 15 milhões de pessoas e se constituindo
no último espaço verde e de tradição rural-agrícola da macrorregião.
Em função de sua importância geopolítica a Área de Proteção Ambiental da
Mantiqueira (APA) foi criada com o Decreto nº 91.304 de 03 de junho de 1985 com o
objetivo de preservar os seus recursos naturais e conservar o seu conjunto paisagístico e
cultural. A APA da Mantiqueira abrange cerca de 4.350 Km², em 29 municípios nos três
Estados. Em São Bento do Sapucaí a APA Federal abrange 19,87% do município em uma
área de 5.013ha (área total do município é 25.220 ha).
Após a APA Federal de 1985, a APA de Sapucaí-Mirim, criada pelo Decreto
Estadual n° 43.285, de 3 de julho de 1998, engloba toda a área do município de São Bento
do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal nas cabeceiras do Rio Sapucaí Mirim. A unidade
de conservação estadual é de uso sustentável. As unidades de conservação de uso
sustentável admitem a presença de moradores. Elas têm como objetivo compatibilizar a
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conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais (SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO, 2014).

2.2. Recursos Naturais da Serra da Mantiqueira

Distribuída entre os diferentes níveis de altitude, a vegetação da Serra da
Mantiqueira varia enormemente, desde a mata pluvial úmida até a floresta subtropical
(entre 1.200 e 2.000 metros) onde se encontram as araucárias. A partir dos 2.000 m,
encontram-se os campos de altitude onde o clima varia igualmente com a elevação,
predominando temperaturas médias anuais entre 17° e 20°C, com algumas geadas no
inverno e chuvas intensas no verão (PEREIRA, 2014). A cidade de São Bento do Sapucaí
se encontra a 886 m do nível do mar, adjacente as margens do Rio Sapucaí Mirim. Do
núcleo urbanizado até a Pedra do Baú (1.950m) há uma diferença de aproximadamente
de 1.064 metros.
A Mata Atlântica5, da qual faz parte a Mantiqueira, é um imenso e variado
ecossistema, um dos mais ricos em biodiversidade. É também o ecossistema mais
devastado e ameaçado, restando apenas cerca de 8% da floresta original. Devido à
ocupação humana intensiva e a exploração desordenada sem controle todo esse vasto
território, abrigando riquíssima fauna e flora, foi sendo gradativamente reduzido a
pequenas manchas esparsas, remanescentes da mata original. A Mantiqueira, por seu
baixo índice de ocupação, constitui um recanto da Mata Atlântica em que ainda é possível
reconstituir um pouco desse valioso patrimônio (PEREIRA, 2014).

“A Mantiqueira representa, de fato, uma verdadeira fábrica de água e de ar
puro e seu patrimônio paisagístico é inigualável” Carta da Mantiqueira à Rio
+20 (FUNDAÇÃO MANTIQUEIRA, 2012)

Com água em abundância e temperaturas mais amenas, a Serra da Mantiqueira
abriga ecossistemas naturalmente raros e em grande parte restritos aos topos das
montanhas: é o caso das florestas com araucária (Floresta Ombrófila Mista), florestas de
neblina (Floresta Ombrófila Densa Alto-montana) e campos de altitude (Estepe Alto-

5
A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil com
uma área aproximada de mais de 1 milhão de km².
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montana). Portanto, a Serra da Mantiqueira paulista constitui um conjunto regional de
notável importância, com atributos relacionados à biodiversidade, paisagem, geologia,
geomorfologia e hidrologia que a destacam e diferenciam entre as demais regiões do
estado, destacando-se como mantenedora de serviços ecossistêmicos de grande relevância
para a população humana do sudeste brasileiro. Embora seja reconhecida pela
importância de sua biodiversidade e pelos serviços ambientais gerados pelo patrimônio
natural, a região não foi poupada da degradação histórica provocada pelo homem
(FAPESP, 2014).
Vários esforços para conservação estão sendo criados, por exemplo, foi criado
pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria nº 351 de 11 de dezembro de
2006, o Mosaico da Mantiqueira que tem como objetivo integrar e ampliar as várias ações
já existentes para a conservação do patrimônio natural e cultural da região e é composto
por 17 Unidades de Conservação (UC) públicas localizadas na região, além de diversas
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). A área do Mosaico Mantiqueira
abrange cerca de 729.138 hectares, sendo que 39.800 hectares correspondem à Área de
Proteção Ambiental (APA) Estadual Sapucaí Mirim e 3.154 hectares do Monumento
Natural Estadual da Pedra do Baú.

2.3. Estâncias Climáticas

No Estado de São Paulo, atualmente, 70 municípios são classificados como
Estância, das quais 11 são classificados como Estância Climática. Estâncias, de uma
forma geral, podem ser entendidas como localidades beneficiadas por recursos naturais,
paisagísticos, medicinais, históricos, artísticos, dentre outros, e que podem gerar um fluxo
de turistas, estes, caracterizados pela longa permanência na localidade (FINO e
QUEIROZ, 2012).
No Estado de São Paulo, a criação das Estâncias se deu a partir da Constituição
do Estado de São Paulo de 1967 conforme consta no artigo 146. De acordo com a lei
complementar nº. 10.426 de 1971 poderá haver três tipos de Estâncias: as hidrominerais,
as climáticas e as balneárias e define os requisitos necessários para cada uma delas. A
Estância Climática, na qual São Bento do Sapucaí se enquadra, possuem as seguintes
características: temperatura média das mínimas no verão de até 20ºC; temperatura média
das máximas no verão, até 25ºC; temperatura média das mínimas, no inverno, até 18ºC;
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umidade relativa média, anual, até 60%, admitida a variação para menos de 10% do
resultado obtido no local; e número anual de horas de insolação superior a duas mil. As
cidades que obtém o título recebem verbas do DADE6 (Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias) todos os anos, sempre aplicadas em obras que melhoram
sua estrutura para receber turistas.

Figura 4. Circuito Mantiqueira. Fonte: Passaport On-line Campos do Jordão, 2011.

O turismo se desenvolveu na região da Serra da Mantiqueira por ser rica em
atrativos naturais e diversidades culturais. Um dos projetos turísticos mais conhecidos na
região é o Circuito da Mantiqueira, Figura 4, formado por sete cidades. A paisagem de
montanha, o clima, os picos, rios e vales proporcionam parcerias com instituições
públicas e privadas que visam o desenvolvimento regional. De acordo com SEBRAE-SP,
o processo é entender o turismo como fonte de renda sustentável, percebendo que cada
um é uma peça de engrenagem, que movimenta a grande máquina do turismo.
Além da beleza natural, outro atrativo turístico é que a região figura como um dos
últimos locais, no sudeste, que ainda mantém, entre suas comunidades, tradições e valores
rurais-agrícolas familiares. Esses valores, vão muito além de turísticos e desenvolvimento
econômicos, são saberes imemoriais que são fundamentos de segurança alimentar para o

6

A verba do DADE é um recurso que está disponível para cada estância no orçamento do Estado todos os
anos. Para recebê-lo, a Prefeitura deve determinar aonde a verba será aplicada por meio de planos de
trabalho e apresentar ao Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias.
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futuro e cuja a preservação e resgate se revestem de especial importância em fase das
atuais

e

sempre

crescentes

crises

ambientais

e

climáticas

(FUNDAÇÃO

MANTIQUEIRA, 2012).

2.4. Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Unidades Regionais de
Planejamento

A região de São Bento do Sapucaí faz parte da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte por Lei Complementar nº 1.166, de 9 de janeiro de 2012. A lei foi
criada com o objetivo de promover o planejamento regional para o desenvolvimento
socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida; promover a cooperação entre
diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de
seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região, visando
ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados; promover a utilização
racional do território, dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, dos bens
culturais materiais e imateriais; promover a integração do planejamento e da execução
das funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região; e
promover a redução das desigualdades regionais.
São Bento do Sapucaí faz parte da sub-região 2 juntamente com os municípios de
Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da
Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé. Essas e
outras cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte fazem parte
da Região Administrativa7 de São José dos Campos (que concentra quase ¾ da riqueza
total da região). A Região Metropolitana do Vale do Paraíba é cortada pela rodovia
Presidente Dutra, e nota-se na Figura 5, que os municípios que margeiam a Via Dutra
possuem estatísticas econômicas e sociais mais favoráveis. Também apresentam números
mais favoráveis os municípios mais perto da megalópole paulista, e não do lado
fluminense. O Vale do Paraíba como eixo parece ser um conceito frágil para explicar o
desenvolvimento da região (BARBOSA, 2014).

7
A mesorregião ou Região Administrativa é uma subdivisão dos Estados do Brasil, composta por diversos
municípios de uma determinada área geográfica com similaridades econômicas e sociais. Essa divisão foi
criada pelo IBGE para fins estatísticos e não constitui uma entidade política ou administrativa.
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Figura 5. Mapa de PIB total. Fonte IBGE, 2012

Similar a Região Metropolitana, são as Unidades Regionais de Planejamento
(URP) compreendendo conjuntos de Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (UGRHI). A URP1 que contem São Bento do Sapucaí é formada pela
UGRHI 1 (Mantiqueira) e UGRHI 2 (Paraíba do Sul). O objetivo das Unidades Regionais
de Planejamento é a futura criação do Zoneamento Ecológico-Econômico.
O Programa Zoneamento Ecológico-Econômico (PZEE) é definido como
instrumento básico e referencial para o planejamento ambiental e para a gestão do
processo de desenvolvimento, tanto em âmbito federal – por meio da Política Nacional
do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981) e do Decreto nº 4.297, de 10
de julho de 2002 – quanto estadual, seguindo as diretrizes da Política Estadual de Meio
Ambiente (Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997) e da Política Estadual de Mudanças
Climáticas (Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009), regulamentada pelo Decreto nº
55.497, de 26 de fevereiro de 2010. Ainda em fase de diagnóstico para a URP1, a
Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado
de São Paulo (SMA/CPLA) tem desenvolvido estudos para caracterização ambiental e
socioeconômica do Estado, analisando a dinâmica de uso e ocupação do território, os
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conflitos e pressões exercidos sobre os recursos naturais e o marco jurídico-institucional
(SMA, 2013).

Figura 6. Mapa das URPs do Estado de São Paulo. Fonte: SMA (2013)
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3. Análise Histórica da Cidade
3.1. Histórias sobre a fundação de São Bento do Sapucaí em 1858
A história de São Bento do Sapucaí remonta a 1820, quando o padre Luís Justino
Velho Columbreiro, vigário de Pindamonhangaba, acompanhado pelo Tenente José
Pereira Alves e de Antônio Monteiro de Gouveia, benzeu, a pedido destes, uma área onde
seria erguida uma capela, tendo o vasto terreno sido doado pelo citado Tenente e sua
esposa, Ignez Leite de Toledo (MACHADO, 2010). A localidade fica na serra da
Mantiqueira, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, no povoado mineiro chamado de
Sant’Ana do Sapucaí-Mirim onde as terras da mais antiga fazenda da região foi palco de
muitas batalhas entre paulistas e mineiros que lutavam pela posse da almejada nascente
do rio Sapucaí.
O primeiro bandeirante a se instalar nas redondezas da Pedra do Baú foi Gaspar
Vaz da Cunha, conhecido como Oyguara. Em 1724, iniciando a colonização, formava-se
uma vasta fazenda de criação de gado vacum, que servia também como ponto de
comunicação entre as capitanias de Minas e São Paulo. Em 1790, as terras frias de São
Bento causavam inveja nos sesmeiros das minas de Itajibá (hoje Itajubá), entre eles João
da Costa Manso, que não media esforços para tomá-la. Nesta época, o fazendeiro e
fundador de São Bento, José Pereira Alvares lutou como paulista para defendê-la, ao lado
de Inácio Caetano Vieira de Carvalho que se instalou, no alto da Serra da Mantiqueira, na
Fazenda Bonsucesso. Essa briga iniciou uma luta aberta entre paulistas e mineiros que só
terminou em 1823 quando morreram Vieira de Carvalho e Costa Manso. Os Vieira de
Carvalho venderam a Fazenda Bonsucesso ao brigadeiro Jordão que mudou o nome da
fazenda para Natal, mas ficou conhecida como os “Campos do Jordão” (OFICINA
MUNICIPAL, 2004).
No povoado mineiro Sant’Ana do Sapucaí-Mirim, na capela Guarda Velha, uma
imagem de São Bento aguardava a construção da igreja, para ser transferida, apesar de
haver oposição do vigário de Pouso Alegre - MG, José Bento Leite Mello, em relação à
edificação da igreja. Sanadas as divergências, os moradores da região, em abaixo
assinando, pediram licença para levantar uma capela a São Bento. Construção, onde se
encontra atualmente a igreja Matriz, foi iniciada em 16 de maio de 1853, sob a
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responsabilidade de uma comissão composta de vários residentes, e presidida pelo padre
Pedro Nolasco César (IBGE, 2014).
O povoado nascente, em homenagem ao Santo padroeiro e por ser cortado pelo
rio Sapucaí-Mirim, ficou conhecido como Bento do Sapucaí-Mirim, simplificado, em
1876, para São Bento do Sapucaí. Devido às condições climáticas e geográficas, São
Bento do Sapucaí foi oficialmente reconhecido como Estância Climática, pela Lei
Municipal n.º 9700, de 26 de janeiro de 1967.
Ao longo de sua história, São Bento do Sapucaí foi perdendo partes de seu
território para novos distritos e municípios que se desenvolveram em suas terras. É o caso
de Campos do Jordão, que se originou em 1874, com um povoado formado em torno de
uma pensão para tuberculosos. A vila se desenvolveu e tornou-se distrito, em 1915, com
o nome de Campos do Jordão, em terras do município de São Bento do Sapucaí,
alcançando sua autonomia político-administrativa em 1934, quando foi elevado a
município, levando consigo o território do distrito de Santo Antônio do Pinhal. Caso
semelhante foi o de Santo Antônio do Pinhal, cujo primeiro núcleo populacional surgiu
por volta de 1811 em torno da capela chamada de Santo Antônio de Pádua. Em 1860,
Antônio Joaquim de Oliveira fundou oficialmente o povoado com o seu nome atual, sendo
elevado à freguesia em terras do município de São Bento de Sapucaí. Em 1959 Santo
Antônio do Pinhal obteve sua autonomia político-administrativa (OFICINA
MUNICIPAL, 2004).
3.2. História do desenvolvimento de São Bento do Sapucaí
A ligação de São Bento com o resto do mundo na década de 1910 fazia-se através
de Pindamonhangaba e do Vale do Paraíba. As viagens eram demoradas e extremamente
cansativas pois os homens viajavam a cavalo, por um roteiro que evitava deliberadamente
o território mineiro. As mulheres e crianças viajavam em carros de bois ou em jacás
(cangalhas transportadas por burros). No exaustivo percurso havia dois pernoites: um no
Zé da Rosa, outro no Piracuama. Por esses caminhos circulavam as mercadorias que
desciam (fumo, vinhos, aves, ovos, gado, etc.) e as que subiam (tecidos, calçados, chapéus
de sol e de cabeça, ferramentas, roupas, gêneros do país, etc.) (MACHADO, 2010).
A produção agropecuária de São Bento do Sapucaí se destacava pelo fumo, em
1916 essa produção estava no auge, sendo o município o maior produtor de fumo do
Estado de São Paulo. Toda a produção era levada pelos tropeiros até Pindamonhangaba e
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lá embarcada para o Rio de Janeiro e São Paulo pela Estrada de Ferro Central do Brasil.
Na década de 20, abriu-se a estrada de Rodagem ligando a Estação Ferroviária (Santo
Antônio do Pinhal) a São Bento do Sapucaí (MACHADO, 2010).
Em 1932 é aberta a Rodovia São Bento - São José dos Campos, e encurta-se a
distância para a capital. Em 1960, foi inaugurada a Rodovia asfaltada ligando Paraisópolis
a Itajubá e Rodovia Fernão Dias (MG) – Pouso Alegre; mas a Rodovia que liga São Bento
a Paraisópolis permanecia em terra batida.
Em 1947 foi construído um campo de aviação de 750 m por 60 m para pouso de
pequenos aviões onde hoje se encontra a Avenida JK. Segundo Paulo Diederichsen
Villares, seu pai, o Dr. Luiz Dumont Villares havia comprado seu primeiro avião em
1946, um Beechcraft Bonanza, e conseguiu com o Prefeito de São Bento do Sapucaí que
fizesse um campinho de aviação na cidade, para assim ele poder sair na hora do almoço
do Campo de Marte, onde guardava o seu avião e dar um pulo até o Paiol, a fim de ver
como andavam as obras do Acampamento Paiol Grande.
Em 1967 São Bento do Sapucaí se transformou em Estância Climática e nos anos
seguintes, com ajuda financeira do Estado e investimentos privados, teve grande
progresso: asfalto, nova rede de abastecimento de água e luz, a retificação do Rio Sapucaí
Mirim, rede de esgoto, implantação de novas agências bancárias, artesanato local,
estrutura de hospedagem e alimentação, agências de passeios, receptivo turístico, roteiros
diversos, o início da construção do Hotel Estância (hoje instalações da Prefeitura
Municipal) e tantas outras melhorias. Apesar de tudo isso, a população diminuiu
sensivelmente. O censo de 1970 registrou uma população de 9.372 habitantes, e um
comércio reduzido. De acordo com Heitor Frugoli (2004), até os anos 30 o município era
mais populoso, tendo diminuído posteriormente por fatores como o êxodo rural e o
encolhimento territorial (perda de território para Santo Antônio do Pinhal e Campos do
Jordão).
Objetivando proporcionar atração turística para os visitantes de São Bento do
Sapucaí e um reservatório de água para a cidade, em 1979, iniciou-se a construção do
“Lago da Montanha”. O projeto da barragem foi concluído e a barragem construída,
contudo não resistiu à pressão da água e cedeu prontamente. Não se sabe se a falha foi
em cálculo estrutural ou na própria execução, as ruínas ainda existem. De acordo com
Maria de Fátima Machado a barragem, muito danificada pela ação das enchentes da Bacia
do Ribeirão Paiol Grande, oferece risco a população (MACHADO, 2010).
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Outros marcos cronológicos no desenvolvimento da cidade são: a criação em 1980
da ETA (Estação de Tratamento de Águas da SABESP); a inauguração da Rodoviária de
São Bento e Praça Vereador Benedito Ruy Camargo também em 1980; em 1982 o
calçadão da Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro foi construído e a Escola
Municipal de Educação Infantil iniciou suas atividades com cinquenta alunos; em 1983
foi construído o Mirante das Hortênsias. Na década de 90 os marcos são: a reforma da
casa do idoso Recanto São Benedito; a fundação da ACISB (Associação Comercial e
Industrial de São Bento do Sapucaí) com duração de 4 anos; a reforma da Igreja Matriz;
a criação da Biblioteca Pública por decreto; a denominação do Espaço cultural Plínio
Salgado; inaugurado o Conjunto Habitacional Rancho Fundo no Bairro Campo do
Monteiro; e pela primeira vez escaladores desafiaram a face norte da Pedra do Baú
(MACHADO, 2010).

3.3. Turismo
As cidades de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, juntas, abrangem uma
parcela da Serra da Mantiqueira com elevadas altitudes e clima diferenciado, atraindo um
fluxo de turistas de inverno e de esportes radicais, constituindo um núcleo de turismo
polarizado principalmente por Campos do Jordão. Em sua pesquisa sobre a história de
São Bento, Machado (2010), cita que na década de 80 a cidade era denominada “Cidade
Clima” e nos anos 90 como “Estância da Aventura”. Hoje há vários seguimentos turísticos
ligados à natureza como o ecoturismo, o turismo rural e o turismo de base comunitária.
Localizada na Serra da Mantiqueira, região de natureza privilegiada, São Bento
do Sapucaí possui rios, cachoeiras, montanhas e muito verde convivendo em perfeita
harmonia. Artesanato, manifestações culturais riquíssimas, festas religiosas, Banda
Municipal, Bonecões (que se apresentam durante o carnaval) e Fanfarra Municipal são
características que compõem a alma do município.
Segundo Frugoli (2004), a natureza privilegiada atraí de forma crescente
interessados em diferentes modalidades do ecoturismo, com a previsão de que, num
futuro próximo, tal desenvolvimento venha a trazer impactos significativos na cidade e
em seu ambiente. Frugoli menciona Sirgado (2001), que identifica um forte potencial de
turismo no chamado Cone Leste Paulista do qual a Serra da Mantiqueira faz parte e
Campos do Jordão é o principal foco de desenvolvimento turístico do Cone. Frente ao
transbordamento e saturação de Campos do Jordão, existem além de ganhos, riscos
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concretos para São Bento, sobretudo pela ausência de uma política territorial específica
que defina os parâmetros de ocupação (FRÚGOLI, 2004). Um breve panorama:
Tabela 12. Breve Panorama das atividades Turísticas de São Bento do Sapucaí.
Atividade relacionada à natureza,
paisagem e esporte

Local

MoNa Pedra do Baú

Bairro do Paiol Grande

Restaurante Pedra do Baú

Bairro do Paiol Grande

Montanhismus
Cachoeira Poção e Tobogã
Cachoeira dos Amores e Toldi
Trilha da Onça
Baú Ecoturismo

Bairro do Serrano
Bairro do Serrano
Bairro do Paiol Grande
Bairro do Cantagalo
Bairro do Quilombo e Paiol

Eco Parque Pesca na Montanha

Bairro da Campista

Circuito da Mantiqueira
Atividade relacionada à cultura rural
Sitio do Robertinho
Engenho Velho Delícias da Roça
Sinhaninha

Todo o Município
Local
Bairro do Baú
Bairro do Serrano, Km 8
Bairro do Cantagalo

Frutopia/ Restaurante entre Villas

Bairro do Paiol Grande/ Campista

Museu da Revolução de 1.932

Bairro do Quilombo/ na Pousada do
Quilombo

Atividade relacionada à arte e
artesanato
Agroarte
Arte e Artesanato (Casa do artesão)
Nanche Mosaicos
Arte no Quilombo
Ateliê Ditinho Joana
Atelier Fiat Lux Atelier Terapêutico
Arte com Arte Velas artesanais
Nakawe Tecidos Tingidos à mão
Feh Prado Ateliê

Atividade relacionada à religião
Capelinha de Mosaico
Igreja Matriz

Centro

Marco Zero e Igreja do Rosário
Igreja de São Benedito
Igreja Nossa Senhora da Imaculada
Conceição

Centro
Centro

Casa da Cultura Miguel Reale
Ateliê Roberto Rocha Pombo

Entrada cobrada, escalada
Recomenda-se monitor
Entrada cobrada, propriedade rural
com trilha para o MoNa Pedra do
Baú, restaurante, arborismo, colha e
pague
Escola e loja de escalada
Cachoeiras
Cachoeiras
Recomenda-se monitor
Serviço de guia/ Agência
Entrada cobrada, Pesca, restaurante,
tirolesa
Grupo de 7 Municípios
Observação
R$3,00/ pessoa
Café colonial
Café colonial com hora marcada
Propriedade com plantações
variadas de frutas (berries e l
Construção em pau-a-pique

Local
Bairro Campo do Monteiro
Centro
Centro
Bairro do Quilombo
Bairro do Quilombo
Centro
Bairro do Quilombo
Bairro do Paiol Grande
Bairro do Quilombo
Vila Nª. Srª. Aparecida/ Bairro do
Serrano
Centro
Bairro do Quilombo/ na Pousada do
Quilombo
Local
Centro

Artesanato João do Boi

Observação

Bairro do Quilombo

Observação
Produtos de fibra de bananeira
Casa do artesão Sambentista
Ateliê de mosaicos
Galpão com artesanato a venda
Loja de escultura em madeira
Loja de peças em vidro
Loja de velas
Loja de objetos envolto em tecidos
Pintura em tela
Arte em madeira
Mosaicos
Arte em miniaturas
Observação
Arte em Mosaicos
Meados de 1850 feita por escravos
em adobe e barro
Primeira capela da cidade
Maiores festas religiosas da cidade
Construída por escravos, conhecida
de Nossa Senhora da Chuva.

Fonte: http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/roteiros-turisticos/ acesso 05/02/2015
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Mapa 1. Mapa Temático de Turismo. Elaboração: IPPLAN, 2015.

Os

roteiros

turísticos

desenvolvidos

pela

Secretaria

de

Turismo

e

Desenvolvimento Econômico do Município são vários, em destaque o Monumento
Natural Estadual da Pedra do Baú. Também fazem parte dos roteiros: cachoeiras dos
Amores, Tobogã e Toldi, a Casa da Cultura, o escultor Ditinho Joana, o artesanato do
Bairro do Quilombo e da cidade, o Museu da Revolução de 1932, o Mirante do Cruzeiro,
arte em vidro do Pároco do Município, roteiros para caminhada, escalada e bicicleta,
relação de meios de hospedagem, alimentação e monitores, turismo rural comunitário,
igrejas, entre outros. As informações estão disponíveis online no site da Prefeitura e
diariamente de forma presencial ou via telefone no Portal Receptivo de entrada da cidade,
por funcionários da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Além do
COMTUR o Município faz parte do consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do
Paraíba (CODIVAP) junto com outros 43 Municípios do Vale e do Circuito Turístico da
Mantiqueira (São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Monteiro Lobato, São José
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dos Campos (via São Francisco Xavier), Pindamonhangaba, Piquete, Campos do Jordão)
e no período de 2009 a 2014, mais efetivamente, fez parte da ADITM (Associação de
Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira) para participação no Programa
Brasil Próximo do Governo Federal – Cooperação Técnica Brasil – Itália..
O apelo turístico do Município está também relacionado com as festas populares.
As festas são em sua maioria religiosas, mas também há seculares como o carnaval,
circuitos culturais e esportivos. Um dos desfiles mais famosos é o desfile do Zé Pereira,
Maria Pereira e Pereirinhas que começa sempre um mês antes da data de início do
Carnaval e marca a abertura do Carnaval da Montanha. Outras festas de grande adesão
são as organizadas pela igreja. São por volta de 28 festas pelos bairros rurais e centro,
entre as quais destacam-se: Festa de São Benedito, São Sebastião, Santo Expedito, Santo
Antônio, São Bento Padroeiro, Nossa Senhora dos Remédios e Nossa Senhora Imaculada
da Conceição.
O universo comunitário articulado em torno da Igreja Católica conta com mais de
90% de adeptos no município, e que tem forte influência, sobretudo na organização da
população dos bairros rurais. As festas religiosas movimentam as comunidades ao longo
do ano onde o momento é de construções de relações de reciprocidade dentro do bairro e
também entre os bairros (FRÚGOLI, 2004).
A entrevista com o Padre Ronaldo J. C. Melo feita pelo antropólogo Heitor Frúgoli
quando trabalhou no Plano Diretor de São Bento em 2004 com a Oficina Municipal
resume a importância das festas religiosas no Município:

“Eu acho que as festas religiosas em São Bento são como que um momento de
pausa, de entretenimento, de encontro das famílias, porque têm uma primeira
motivação que é a fé. A fé do povo aqui assume particularidades muito
interessantes e, através das festas, há esse encontro das famílias. Ainda que
sendo uma cidade de interior, não há muita facilidade de encontro entre as
pessoas, porque a zona rural é extensa, [com] dificuldades de acesso ao
centro da cidade, [pela] questão das estradas. As pessoas vêm ao médico, vêm
resolver questões de banco, mas a festa é algo mais esperada, é o que
possibilita esse encontro [...] Eu acredito que nesses encontros, há trocas de
informações, formação de opinião, há um olhar sobre o social, sobre o
próprio fator religioso, as pessoas colocam as conversas em dia... Eu acho que
as festas, nesse aspecto, ajudam muito na formação da opinião, a veicular
informações, porque não tem muitos outros órgãos. Não tem uma emissora de
TV, não tem rádio, não tem um órgão de comunicação que tenha essa
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abrangência em todo o município. O que tem na comunidade é esse
informativo da Igreja, aberto a outros segmentos da comunidade” (entrevista
com Pe. Ronaldo J. C. Melo por Heitor Frúgoli, 2004 cit.).

Com manifestações culturais tão ricas, os recursos naturais, a tranquilidade e o
clima, a Secretaria de Turismo e o COMTUR objetiva estimular a ampliação do turismo
como fonte de desenvolvimento sustentável no Município. De 2004 a 2014 houve um
grande crescimento no número de estabelecimentos como casas de temporada, posadas e
restaurantes. A Tabela 13 indica o aumento da demanda turística e seu potencial de
desenvolvimento.

Tabela 13. Inventário de estabelecimentos. Fonte: COMTUR, 2014
ESTABELECIMENTOS

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

TOTAL
2014

TOTAL
2004

Crescimento
10 anos

Pousadas
Leitos

13
281

40
1307*

53
1588

20
817

265%
194%

Restaurantes
Assentos

6
549

12
1114

18
1663

10
533

180%
312%

7
10
6

5
14
14

12
24
20

03
05
14

400%
480%
142%

Docerias e Cafés
Casas de Temporada
Artesanatos compras

* 250 leitos pertencem ao Acampamento Paiol Grande

3.4. História da popularidade do Complexo do Baú

Localizada a cerca de 24 quilômetros da sede do Município de São Bento do
Sapucaí, a Pedra do Baú, chamada pelos primeiros habitantes de Embahú (“ponto de
vigia” em tupi-guarani), recebeu ainda o nome de Canastra (baú grande de guardar
pertences), nome dado pelos tropeiros e caboclos da região. O Complexo do Baú é um
conjunto de montanhas rochosas constituídas pelo Bauzinho, Pedra do Baú e Ana Chata
e é acessível de São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão por estrada asfaltada e de terra
que interliga os dois Municípios. Protegida por matas nativas, a massa granítica mede 340
metros de altura, 540 metros de comprimento com larguras variáveis, atinge 1950 metros
de altitude (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2010).
A primeira escalada da Pedra do Baú foi realizada por dois irmãos da família
Cortês. Em 12 de agosto de 1940, Antônio Cortês e seu irmão João Cortês atingiram seu
cume. Posteriormente, Antônio trabalhou na construção das escadas de acesso ao topo da
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pedra, na abertura da estrada do Paiol Grande, na construção dos chalés do Acampamento
Paiol Grande, na construção do Campo de Aviação e na construção da cabana Refúgio da
Pedra do Baú, Figura 7.
A cabana foi patrocinada pelo Dr. Luiz Dumont Villares, construída no topo da
Pedra o primeiro abrigo de montanha do Brasil para pernoite de alpinistas. A construção
foi iniciada dia 30 de agosto de 1943. Antônio Cortês, também nome do abrigo, chefiava
a obra e os operários (SILVA, 1988). Com o tempo a cabana foi vandalizada e destruída.

Figura 7. Publicação dos anos 40 da Revista Villares sobre o Refúgio da Pedra do Baú (SILVA,
1988).

A Pedra do Baú continua sendo a atratividade que mais encanta e mais traz
prestígio ao município. Sua bela paisagem é procurada pelo turista que por sua vez atrai
comércio e pousadas para as estradas e áreas adjacentes ao Complexo. A necessidade de
conter as pressões que ameaçam a integridade dos recursos naturais, como a floresta
ombrófila mista e as várias nascentes, foi criado uma unidade de proteção integral na
categoria de Monumento Natural (MONA) para a região em 2009.
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3.5. Bairros: Ocupação Territorial de São Bento do Sapucaí

A ocupação territorial de São Bento do Sapucaí segue o padrão típico das cidades
de pequeno e médio porte brasileiras em constante crescimento. De seu aglomerado mais
denso - o centro - saem as ramificações de ocupação ao longo das estradas municipais
para os bairros rurais. O povoamento rural é disperso, mas frequentemente com um
pequeno núcleo central de apoio as atividades rurais, isolados e independentes, formado
por uma igreja, e às vezes uma escola e posto de saúde. Devido a grandes distâncias, esses
pequenos núcleos denominados bairros rurais têm pouca ligação com a sede municipal e
dificuldade em locomoção.
A distância entre os bairros rurais e o centro urbano varia de 40 km (Baú de Cima
e Campista) a 3 km (Jardins, Sítio e Monjolinho). Este distanciamento, tanto físicoterritorial como operacional, não permitiu o estabelecimento de uma rede urbana onde os
serviços disponíveis se complementam, mantendo os núcleos em quase absoluto
isolamento (OFICINA MUNICIPAL, 2004), isolamento esse que protege a manutenção
do caráter rural e vida simples do campo.
Já o centro mais urbanizado divide-se em duas partes distintas: a parte alta (morro)
e a parte baixa. O núcleo urbano central situa-se na parte baixa, apresentado uma oferta
de infraestrutura urbana compatível com o porte da cidade. Nesta área estão reunidos
todos os serviços públicos (educação, saúde e cultura), comércio e repartições públicas,
além de residências de caráter permanente, em alvenaria, de diversos padrões. A parte
alta se caracteriza por uma ocupação irregular e de baixo padrão, onde as edificações
residenciais foram construídas desordenadamente, sem obedecer a um arruamento prévio.
A oferta de infraestrutura é precária, restringindo-se a algumas estreitas vielas de
passagem (OFICINA MUNICIPAL, 2004).
Além dos limites da área urbana consolidada, os assentamentos residenciais e
pequenos comércios se estendem ao longo das estradas que seguem para os bairros rurais.
As construções lindeiras às estradas são às vezes servidas de asfalto, sarjeta e iluminação
púbica. No Bairro do Serrano, por exemplo, além de asfalto, sarjeta e iluminação, há
trechos de calçada e ciclovia. Essas construções lindeiras às estradas frequentemente
possuem aos fundos uma ocupação irregular próxima aos rios e córregos.
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Foto 1. Acesso ao Bairro do Cantagalo. Como se vê, ali a estrada é mais estreita e as construções
estão mais próximas. Foto: IPPLAN.

Foto 2. Vista da Comunidade São José, no Bairro do Serrano. Vê-se a Escola Rural, que fica ao
lado da igreja. Foto: IPPLAN.

Foto 3. Vista geral da área urbana do município de São Bento do Sapucaí a partir do Belvedere
construído junto à SP-042. No canto direito se vê o início da parte alta da cidade. Ao fundo, vista
da Pedra do Baú. Foto: IPPLAN.
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3.6. Caracterização do Setor Rural

Apesar de quase metade da população do município viver em zona rural, o estudo
de diagnóstico para o Zoneamento Ecológico Econômico, feito pelo Ministério do Meio
Ambiente para o Estado de São Paulo analisa a distribuição de uso do solo agrícola por
município usando dados do LUPA 2007/2008. Nota-se na
Figura 8 que São Bento do Sapucaí, incluso na URP1 (Unidades Regionais de
Planejamento), destina de 0 a 15% às culturas. Ainda que a alimentação da maioria seja
de origem externa, grande parte da população mantém hortas nos quintais. Segundo o
censo IBGE (2010) 1,6% das pessoas do município são trabalhadores de produção para o
próprio consumo, totalizando 168 propriedades.

Figura 8. Porcentagem de áreas agrícolas do município destinadas às culturas, LUPA 2007/
2008. Fonte: CATI (2013)

A estimativa da Casa da Agricultura8 em 2004 era de 600 propriedades
caracterizadas rurais no Município. A maioria é composta por pequenas propriedades
rurais em decorrência das sucessivas divisões de terra. A prática do arrendamento é
comum, embora não se tenha dados quantitativos sobre o tema. Essas pequenas

8
A Casa da Agricultura de São Bento do Sapucaí foi inaugurada no ano de 1960 com a finalidade de desenvolver e
apoiar a agricultura do Município.
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propriedades diversificam suas atividades entre agricultura e pecuária (OFICINA
MUNICIPAL, 2004).

Figura 9. Porcentagem de áreas agrícolas no município destinadas às pastagens – LUPA
2007/2008. Fonte: CATI (2013)

Já as áreas de pastagens observadas na Figura 9 superam as áreas de cultura. De
50,1 a 75% da área do Município é destinada a pastagem, o que é observado como campos
abertos onde a vegetação original foi excluída. Segundo o IBGE (2002), o maior rebanho,
em número de cabeças, é o de bovinos, seguido pelo rebanho de equinos, que somados
chegam a 12.800 cabeças no Município de São Bento do Sapucaí.
As áreas agrícolas do município destinadas ao reflorestamento chegam a 10% de
acordo com os dados do LUPA de 2007/2008 e apresentados pela Secretaria de Meio
ambiente do Estado de São Paulo em 2013 na Figura 10.
Segundo a pesquisa realizada pela Oficina Municipal em 2004, a região é
apropriada para a produção de frutas, embora a principal cultura de São Bento do Sapucaí
seja a banana Prata Mineira, com a produção anual estimada em 20.000 toneladas em
2003, e ocupando uma área plantada de 1.000 hectares. O Vale do Paraíba é o consumidor
da produção local.
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A agroindústria no município se concentra na transformação da fibra de bananeira
em artigos de decoração, na produção de sorvetes artesanais, geleias, doces, derivados de
leite e milho, e óleo de oliva.
O Centro de Produção de Mudas está na Fazendo do Estado de São Paulo que
produz mudas frutíferas de clima temperado e plantas nativas da Mata Atlântica
oferecendo treinamento para plantio e trato culturais destas espécies. Este trabalho é
desenvolvido pela divisão de Extensão Rural e Departamento de sementes, mudas e
matrizes da CATI, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que está localizada na
Casa do Agricultor (centro da cidade).

Figura 10. Porcentagem de áreas agrícolas do município destinadas ao reflorestamento – LUPA
2007/2008 (SMA, 2013)
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4. Análise da legislação correlata existente
Para se analisar a legislação vigente no município é essencial que se observe o
município como um todo – sua localização, suas características próprias ambientais,
sociais e econômicas, pois o papel da legislação é disciplinar a vida em suas várias esferas.
Para facilitar a análise da legislação incidente no município deve-se destacar, de antemão,
o fato do município estar inteiramente inserido em uma Área de Proteção Ambiental
(APA), no caso a de Sapucaí-Mirim, definida no âmbito Estadual, pois inclui além de São
Bento do Sapucaí o município de Santo Antônio do Pinhal – lembre-se, que junto com
São Bento formava um único município.
A Lei Orgânica tem um capítulo que trata especificamente do Desenvolvimento
Urbano no município (art. 146-150), onde já contempla alguns instrumentos previstos no
Estatuto da Cidade, como o parcelamento e edificação compulsórios e o IPTU – Imposto
sobre a Propriedade Territorial e Urbana - progressivo no tempo. Frisa a questão
habitacional (acesso à moradia) como elemento prioritário na política de
desenvolvimento urbano do município, sendo destacados como objetivos a manutenção
das condições mínimas de privacidade e segurança, atendidos os serviços de transporte
coletivo, saneamento básico, educação, saúde, lazer e demais dispositivos de
habitabilidade condigna (art. 149). Ainda na Lei Orgânica, o art. 150 trata do Plano
Diretor como o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e
que é o objetivo do atual trabalho, ou seja, definir a política para o ordenamento territorial,
apontando os locais adequados para o desenvolvimento urbano, para expansão urbana,
com um conjunto de normas a serem seguidas para conseguir se alcançar um
desenvolvimento equilibrado com os conflitos ambientais, sociais e econômicos.
Um aspecto que tem sido preocupante é o do limite da área urbana. Observou-se
que São Bento do Sapucaí possui uma lei de 1978 (Lei 312) que define o perímetro
urbano do município, abrangendo uma área de 4,79 km² (ou 479,46 hectares), conforme
se vê no Mapa 2. Observa-se que o núcleo central da área urbanizada está dentro desse
perímetro, entretanto há um espraiamento da mancha urbana ao longo dos principais eixos
viários, especialmente em direção aos bairros do Serrano e Paiol Grande, como se verá à
frente, na análise de Uso e Ocupação do Solo (página 78) e no Mapa 12 (página 86).
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Mapa 2. Delimitação do perímetro urbano conforme Lei 312/1978. Vê-se também o limite do
Monumento Natural da Pedra do Baú (MONA Pedra do Baú), estabelecido pela Lei 1.377/2009.
Elaboração: IPPLAN 2014.

Como resposta a essa tendência e considerando a baixa arrecadação tributária no
município – portanto a necessidade de aumentar a receita para poder custear
minimamente a máquina pública - foi sancionada em 2014 a Lei nº 1687/2014, à qual a
população erroneamente se refere como lei de expansão urbana, mas que na realidade
declara como áreas de interesse urbano para fins de tributação (cobrança de IPTU) os
imóveis lindeiros aos 500 metros das vias públicas que contenham pelo menos 2 dos 5
melhoramentos listados, de acordo com o artigo 32 do Código Tributário Nacional, a
saber:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
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Essa foi a maneira de permitir à Prefeitura a cobrança do IPTU dos imóveis que
tenham melhoramentos e que se caracterizem como de interesse urbano, especialmente
frente a essa pulverização de construções observada. Embora os cinco itens não estejam
listados claramente na referida lei, fica evidente que será feita a cobrança do IPTU sobre
os imóveis que não se enquadrem na legislação do ITR – Imposto Territorial Rural. Vale
dizer que, como tal lei foi sancionada anteriormente à promulgação do Plano Diretor,
estabelece que fica inalterado o parcelamento do solo até a promulgação da lei em
elaboração. Portanto, regulamentar a forma como se dará a ocupação dessas faixas
lindeiras é função do Plano Diretor. Para identificar a pertinência dessa lei, elaborou-se o
Mapa 3, que apresenta essas faixas. Quantificou-se as edificações dentro e fora dessa
faixa e, de fato, 94,96% das edificações fora do perímetro urbano (em área rural) estão
dentro dos 500 metros lindeiros das estradas. Ainda, apenas 35,44% do total de
construções existentes no município estão no perímetro urbano atual, portanto, mais de
1/3 da população paga a maior parte dos impostos municipais, evidenciando a necessidade
de revisão da legislação pertinente – em que pese, da definição das áreas urbanas, de
expansão urbana, de proteção e rurais.
Não há legislação específica no município que trate do parcelamento do solo, de
forma que este segue os ditames da legislação federal - Lei 6766/79 – no que diz respeito
à destinação de áreas públicas, garantias, entre outros, porém não existe parâmetro de
tamanho de quadra e lote dada a ausência de lei de parcelamento, uso e ocupação do solo.
Assim, o Plano Diretor deverá orientar quanto às formas de parcelamento,
desmembramento, desdobro – em que ocasiões pode ou não ocorrer e de que forma – para
preencher essa lacuna legal. Existem no município apenas dois loteamentos regularmente
aprovados – Residencial Catuji, na área urbana, e Village Serrano, na Zona Rural - sendo
o restante resultado de desmembramentos e desdobros ocorridos de forma irregular – e
isso sem se falar na zona rural, onde não se tem controle sobre os parcelamentos existentes
e que tanto preocupam a população. Atualmente a Prefeitura conta com apenas um fiscal
cuja responsabilidade é zelar pelo cumprimento da lei em todo o município, o que é um
ponto frágil, dada a dimensão rural do município e a dificuldade de fiscalizar da forma
atual.
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Mapa 3. Identificação da faixa de 500 metros lindeiros às estradas, com as construções pontuadas
em preto. Elaboração: IPPLAN 2014.

No que diz respeito ao funcionamento de atividades que possam ser de interesse
econômico do município, a Lei 1507/2011 dispõe sobre a política de incentivos à
atração de empreendimentos que promovam o desenvolvimento econômico, social e
imobiliário do município, isentando o pagamento de IPTU ao empreendedor que
implantar empreendimentos turístico-imobiliários e condomínios fechados até a alienação
dos lotes/unidades produzidas e por prazo máximo de 3 anos, desde que não haja locação,
sub-locação, cessão de uso e promessa de compra e venda não-escriturada ou uso próprio
submetido à exploração comercial (artigos 1 e 2). Ou seja, vale apenas para as atividades
de fim residencial (segunda moradia, residência de veraneio). Ressalte-se que nenhum
estabelecimento incentivado poderá ser implantado ou entrar em funcionamento sem o
licenciamento ambiental.
Dessa forma, será tratado em um item específico a Legislação Ambiental aplicada
ao município e a forma de gestão dos recursos hídricos, que são hoje o maior bem a ser
preservado.
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4.1. Legislação Ambiental

O arcabouço legal dos aspectos ambientais é enorme, portanto é necessário alinhar
as diretrizes definidas nas diversas esferas do Estado para que o município consiga
responder adequadamente às demandas que surgem em função dessas regulamentações e
obrigações de licenciamento. Listam-se, a seguir, as que mais interferem no município
em termos gerais:
•

Lei Federal 12.651/2012 – dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, das
Áreas de Preservação Permanente e das áreas de Reserva Legal, a exploração
florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção
dos incêndios florestais. Prevê, ainda, instrumentos econômicos e financeiros
para alcançar os objetivos.

•

Lei Federal 9.433/1997 – institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (também
conhecida como Lei das Águas).

•

Lei Estadual 7.663/1991 – dispõe sobre as normas de orientação à Política
Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

•

Resolução CONAMA 357/2005 – trata do enquadramento dos corpos d'água.

•

Lei Estadual 997/1976 – dispõe sobre o controle da poluição sobre o meio
ambiente.

•

Decreto Estadual 8.468/1976 – regulamenta a Lei 997/1976, que trata sobre
a prevenção e o controle da poluição.

•

Decreto Estadual 10.755/1977 – dispõe sobre o enquadramento dos corpos
d’água receptores na classificação prevista no Decreto 8.468/1976.

•

Resolução CONAMA 396/2008 – trata do enquadramento dos corpos d'água
subterrâneos.

•

Resolução CNRH nº 91/2008 – trata dos procedimentos para enquadramento
de corpos d'água subterrâneos.

•

Resolução CONAMA 420/2009 e Lei Estadual 13.577/2009 - tratam das
diretrizes e procedimentos para proteção da qualidade do solo e
gerenciamento de águas contaminadas.
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•

Portaria 717/1996 – aprova as normas que disciplinam o uso dos recursos
hídricos, sendo o DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica o
responsável por licenciar a outorga pelo uso d’água.

•

Portaria DAEE 2.292/2006 - define os usos insignificantes para fins de
outorga junto ao DAEE, ressaltando-se a necessidade de haver análise do
DAEE para isentar da outorga.

•

Decreto Estadual 32.955/1995 – trata da preservação de depósitos naturais de
águas subterrâneas do Estado de São Paulo.

•

Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde – trata dos procedimentos de
controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano

•

Decreto Estadual 50.677/2006 – trata da cobrança pelo uso da água

•

Resolução CRH 90, de 10/12/2008 – define os quesitos para implantação da
cobrança pelo uso da água pelos Comitês de Bacias

•

Decreto Estadual 54.544/2009 – trata do Gerenciamento de Áreas
contaminadas.

•

Decreto 4.074/2002 – dispõe sobre a coleta e destinação adequada de
embalagens de agrotóxicos.

•

Resoluções CONAMA 307/2002, 431/2011 e 448/2012 – estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil.

•

Lei Federal 12.305/2010 – institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos

•

Decreto Federal 7404/2010 – regulamenta as normas para execução da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, exigindo dos municípios a elaboração
de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

•

Lei Federal n. 11.445/2007 – estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, exigindose a elaboração de plano de saneamento básico pelos titulares dos serviços
públicos de saneamento básico.

De forma mais específica, destaca-se o fato de toda a extensão territorial de São
Bento do Sapucaí ser uma Área de Proteção Ambiental (APA), seja no âmbito estadual,
seja no âmbito federal. Entende-se por APA
“uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada
de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como
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objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.”
Fonte: Lei Federal 9.985/2000, artigo 15.
No âmbito estadual, o município integra a APA Estadual Sapucaí Mirim,
definida pelo Decreto Estadual nº 43.285/1998. Tal APA engloba os municípios inteiros
de São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. De acordo com esse decreto, a gestão
ambiental da APA deve ser integrada à APA de Campos do Jordão, por meio de um
Colegiado Gestor das Áreas de Proteção Ambiental de Sapucaí-Mirim e Campos de
Jordão. O decreto ainda sugere que o Colegiado Gestor promova a articulação com o
Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental
No âmbito federal, o município integra a APA Federal da Serra da
Mantiqueira, que inclui a APA Fernão Dias, em Minas Gerais, e o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Sapucai-Mirim (MG), principal rio que corta o município e que
abastece municípios do sul mineiro.
Nenhuma dessas APAs possui plano de manejo, entretanto, na reunião realizada
junto com os órgãos ambientais foi possível acessar algumas mídias da Fundação
Florestal que continham um trabalho de planejamento para as APAs Sapucai Mirim e
Campos do Jordão, realizado em 2006, no qual se previu um Zoneamento EcológicoEconômico (ZEE), sem muitas definições do que seria permitido ou não em cada zona,
mas com alguns perímetros que apontam áreas sobre as quais se deve ter um olhar
específico. Infelizmente, tal trabalho não teve prosseguimento, mas vale conhecer essa
proposta preliminar, conforme se vê no Mapa 4. Observa-se que as bacias do Serrano e
do Paiol Grande foram identificadas nesse trabalho como áreas em que se pretende um
menor adensamento em função da capacidade hídrica. Isso porque, especificamente no
Paiol Grande (Cachoeira dos Amores) há a captação de água superficial para
abastecimento

doméstico

no

município.

Portanto,

qualquer

interferência

na

permeabilidade dessa área poderá prejudicar a produção de água e, consequentemente,
limitar as atividades humanas no município.
Internamente ao município, como já citado, há uma unidade de conservação de
proteção integral definida como Monumento Natural – MoNa da Pedra do Baú –
criado pelo Decreto Estadual 56.613/2010 com uma área de 3.154 hectares e
reconhecido no âmbito municipal pela Lei 1.377/2009, conforme o Mapa 5. O decreto
estabelece que o MONA será administrado em gestão compartilhada pela Fundação
para a Conservação e a
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Mapa 4. Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) elaborado em Oficina de Planejamento para
as APAs Sapucai Mirim e Campos do Jordão, realizada em abril de 2006. Fonte: SMA/CPLEA
2006. O mapa apresenta a proposta do ZEE para os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo
Antonio do Pinhal e Campos do Jordão.
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Produção Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal), vinculada à Secretaria
do Meio Ambiente e a Prefeitura da Estância Climática São Bento do Sapucaí.
Uma vez na condição de monumento natural, o município pode receber recursos
de empreendimentos de significativo impacto ambiental, como disposto no artigo 36 da
Lei Federal 9.985/2000. Vale destacar que essa última lei é a que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), portanto ela é quem define o que são
unidades de conservação, quais seus objetivos, quais as atribuições dos diversos órgãos e
como se cria, implanta e gere as unidades de conservação.

Mapa 5. Mapa geral de São Bento do Sapucaí, em que se destaca o sistema viário, a mancha
urbanizada, a hidrografia e o limite do MONA Pedra do Baú, em verde. Elaboração: IPPLAN
2014.

Há normas específicas para a gestão de monumentos naturais. A Lei Federal nº
9.985/2000, nos §§ 1º e 2º do artigo 12, define que o monumento natural pode ser
constituído de áreas particulares, desde que haja compatibilidade entre a utilização da
terra com os objetivos da unidade de conservação. Caso isso não ocorra e não haja
aquiescência do proprietário com as condições propostas pela Fundação Florestal
(administradora da unidade), a área deve ser desapropriada. Dessa forma, a
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administradora da área poderá adquirir áreas de forma amigável com recursos de
compensações ambientais, podendo recebê-la em doação, ou por aquisições para
compensação de reserva legal, conforme o artigo 5º do Decreto 53.393/2009, que trata
de Reserva Legal em imóveis rurais no Estado de São Paulo.
De acordo com esse último decreto, a Reserva Legal deve ser averbada no
cartório de registro de imóveis e deve corresponder a no mínimo 20% da propriedade ou
posse e deve ser aprovada pelo DEPRN – Departamento Estadual de Proteção dos
Recursos Naturais, podendo ser instituída em regime de condomínio (art. 3º). As Áreas
de Proteção Permanentes (APP) podem ser computadas como Reserva Legal desde que a
soma da vegetação nativa em APP e em Reserva Legal exceda 25% da área de pequena
propriedade (até 30 hectares) ou 50% nas demais propriedades.
Uma vez havendo interesse do município em preservar o meio ambiente, é
necessário que haja uma estrutura administrativa para tal. Em São Bento do Sapucaí, a
Lei 1.592/2013 dispõe sobre a estrutura do Sistema Municipal de Proteção Ambiental
(SISMMA), composto pelo:
•

CONDEMA - Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é consultivo,
deliberativo e normativo do sistema, de acordo com os termos da Lei
Municipal 827/1995),

•

FAMMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente, que tem a finalidade de
captação, repasse e aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento
da política municipal de proteção ao meio ambiente, e

•

ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL – no caso, a Secretaria de Meio
Ambiente e Agricultura, cujas atribuições são definidas pela Lei
1.335/2009.

A Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com o CONDEMA, é quem deve
fixar os critérios para apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), respeitadas
as legislações federal e estadual sobre o assunto (artigo 13 da Lei 1.592/2013). Isso
porque tal órgão é quem expedirá as licenças necessárias: Licença Prévia (LP), Licença
de Instalação (LI), Licença de Operação (LO) e Licença de Operação de Regularização.
(LOR). Apesar de haver tal lei, há indefinições quanto ao tipo de empreendimento que
causa impacto e que necessita apresentar o EIV, os valores de multas, sanções e taxas de
licenciamento e afins, lembrando que segundo essa lei essas regulamentações serão objeto
de outro regulamento municipal, sempre de acordo com o CONDEMA.
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Ainda no âmbito municipal, há leis que reforçam aspectos tratados em leis
estaduais e federais, porém que foram sancionadas em função da necessidade de
organização da estrutura municipal para o recebimento de verbas de programas
específicos. É o caso da Lei Municipal 1.586/2013, que trata da proteção dos mananciais
superficiais e subterrâneos de abastecimento público de São Bento do Sapucaí, sendo
redundante com outras leis estaduais e federais – a exemplo da Lei 32.955/1991, que
dispõe sobre a preservação de depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado.
Segundo informações da Secretária de Meio Ambiente e Agricultura, isso foi necessário
para que o município pudesse receber recursos pelo Programa Estadual de
Universalização do Acesso ao Saneamento Básico destinado a localidades de pequeno
porte predominantemente ocupadas por população de baixa renda - Programa Água e
Vida9. Pela lei municipal, ficam definidas como áreas de interesse de proteção aos
mananciais as águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes e em
depósito, ou seja, aquilo tudo já definido na Lei das Águas (Lei Federal 9.433/1997).
Há alteração de 2 artigos na Lei Municipal 1.586/2013 pela Lei Municipal 1.702/2014,
em que são apontadas as atividades proibidas para as áreas de proteção aos mananciais –
como desmatamento, degradação ambiental, edificação, terraplanagem, uso de
herbicidas, confinamento de animais e poda ou queimada, cabendo sanções como o
pagamento de multa. Estabelece também que no caso de reincidência o infrator fica
sujeito às sanções previstas no art. 36 da Lei Estadual 9.866/97.
Outra lei municipal que reforça o que já é tratado na legislação federal é a Lei
1.629/2014, que define os princípios e objetivos da Política Pública Municipal de
Saneamento Básico, tratando das sanções administrativas derivadas de condutas que
lesam o meio ambiente, como a instalação de fossas negras e o lançamento de esgoto no
meio ambiente. É uma lei confusa, pois se refere à Política Pública Municipal de
Saneamento Básico, ao mesmo tempo em que estabelece que o município aderirá ao
Programa Água e Vida, conforme disposto no Decreto Estadual 57.479/2011.
No que tange ainda o saneamento básico inclui-se a questão da macrodrenagem.
Primeiramente a informação passada pela Prefeitura foi de que não havia no município
um Plano de Macrodrenagem, entretanto, pesquisando sobre o assunto, especificamente

9
As condições gerais e específicas para participação no Programa Água e Vida estão estabelecidas na
Resolução SSRH-SP 31/2011, da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. O Plano de Trabalho do
programa integrará o Plano de Saneamento Municipal.
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no Plano Integrado de Saneamento Básico10 feito pelo Estado de São Paulo para o
município de São Bento do Sapucaí, descobriu-se a existência de um Plano de
Macrodrenagem Urbana no município. O último prevê a execução de algumas obras de
contenção e retificação de canais, aduelas, assim como de um reservatório de contenção
de cheias, a ser implantado junto ao Ribeirão do Baú (ver Mapa 21 à página 105, que
apresenta o local do reservatório previsto). Atualmente a prefeitura executa apenas a
limpeza das bocas de lobo, não tendo sido apontados pontos críticos – apenas as áreas de
risco a inundação e deslizamento.
Há outras duas leis que legislam sobre aspectos relacionados à preservação do
meio ambiente e manejo de resíduos, relacionados ao saneamento ambiental. A primeira
é a Lei 1705/2014, que institui a Taxa de Preservação e Compensação Ambiental (TPCA)
na estrada de acesso à Pedra do Baú. Segundo essa lei, os recursos obtidos serão
destinados a projetos de educação ambiental, limpeza, conservação e monitoramento da
área do MONA e serão depositados no Fundo Municipal da Pedra do Baú. A lei, portanto,
abre caminho para a geração de recursos turísticos, naturais e ambientais, favorecendo o
município tanto em relação à receita (vinda da taxa, ainda que para finalidade específica),
quanto à preservação da qualidade ambiental, na medida em que cria um primeiro
controle do fluxo de pessoas que circulam pelas estradas que dão acesso à Pedra do Baú.
Tal taxa começou a ser cobrada em janeiro de 2015, portanto é bastante recente,
impossibilitando uma análise quanto à destinação dos recursos obtidos.
A segunda é a Lei 1.682/2014, que trata do funcionamento do Centro de Triagem
e Reciclagem do Município (ver localização na Figura 12, pagina 53)11. Segundo essa
lei, os recursos da venda do material reciclável deverão ser depositados no Fundo
Municipal de Meio Ambiente e utilizados em projetos e ações que preservem o meio
ambiente12.

10

Plano
Integrado
de
Saneamento
Básico.
Disponível
em
<http://www.saneamento.sp.gov.br/PMS/UGRHI01/SAO_BENTO_DO_SAPUCAI.pdf>. Acesso em
novembro/2014. Esse plano também sugere parâmetros de impermeabilização, medidas mitogadoras e
compensatórias.

11

Mais detalhes sobre os resíduos sólidos no município constam no item 5.2.6. Resíduos Sólidos, página
66.
12
Mais informações em http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/coleta-seletiva/.
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5. Análise das políticas públicas
Este tópico se destina a analisar políticas que vêm ocorrendo no município.
Algumas se referem a leis e programas institucionalizados por lei, enquanto outros são
apenas a forma de gestão da prefeitura quanto ao tópico específico. Diversos dados foram
obtidos com as respostas dos questionários elaborados e entregues para os gestores
públicos, enquanto outros foram obtidos em reuniões tanto na Prefeitura, quanto na
Sabesp, ou em conversa com pessoas de outros órgãos responsáveis pelas políticas.
5.1. A questão habitacional

Para entender a questão habitacional no município pesquisou-se dados de fontes
oficiais, que foram complementados com outros elaborados pelo IPPLAN, em especial
mapas que utilizaram como base fotos aéreas de 2005 (PMSBS) e de 2014 (Google Earth),
e com reuniões junto à Prefeitura, seja com técnicos, seja com o próprio Prefeito. Com
isso, buscou-se entender a condição dos domicílios – se se caracterizam como habitações
sub-normais, se são coletivos, se há algum aspecto impeditivo que aponte para a
necessidade de provisão de habitação de melhor qualidade para a população e, em última
instância, se é como deve ser uma política habitacional para o município.
Primeiramente é necessário entender onde mora a população e qual é a situação
das edificações, ou seja, se são adequadas para moradia ou não, se são próprias ou cedidas,
alugadas, e se estão em lugar adequado, que não apresente risco à vida. De acordo com o
Censo de 2010 (IBGE), a população de São Bento do Sapucaí está dividida em 3.404
domicílios, sendo 49,38% na área considerada urbanizada (praticamente coincidente
com a área dentro do perímetro urbano), 3,73% no setor censitário que abrange o
Bairro do Quilombo (tido como um aglomerado rural isolado) e os demais 46,89% na
área rural. Independentemente da localização, o IBGE identificou 54 domicílios
coletivos, que num primeiro momento se imaginou que pudessem ser cortiços ou
habitações em que várias famílias dividem um mesmo domicílio e que, entretanto, têm
outra definição: caracterizam-se como instituições ou estabelecimentos onde a relação
das pessoas que nele se encontram, moradoras ou não, é restrita a normas de subordinação
administrativa, como em hotéis, motéis, camping, pensões, penitenciárias, presídios,
casas de detenção, quartéis, postos militares, asilos, orfanatos, conventos, hospitais e
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clínicas com internação, alojamento de trabalhadores ou de estudantes, entre outros13.
Confrontando esse número com o de estabelecimentos turísticos concluiu-se que esse
dado não trouxe insumos para a análise da questão habitacional, mas sim ratificou a ordem
de grandeza de número de estabelecimentos de turismo – no geral pousadas – existentes
em todo o território municipal.
Já em relação à condição da habitação – se próprio ou não – verifica-se que há
193 domicílios particulares permanentes cedidos por empregador (5,67% do total),
enquanto 254 (7,46% do total) são cedidos de outra forma, totalizando 447 domicílios
em que os ocupantes não detêm a propriedade imobiliária. Observa-se que 90% dos
domicílios cedidos por empregador localizam-se em área rural – possivelmente por se
tratar de caseiros das propriedades rurais - enquanto que os cedidos de outra forma
ocorrem de forma mais evidente nos setores censitários que abrangem o Morro do
Cruzeiro e Campo Monteiro, no bairro da Fervura/Dias, em parte do Centro e no bairro
do Serrano. Nem todos, portanto, representam um déficit habitacional – especialmente os
domicílios cedidos por empregador em área rural, pois são pessoas que necessariamente
morarão na área rural e, estando no local do trabalho, reduzem suas necessidades de
deslocamento, o que é visto como algo favorável.
Assim, excluindo os domicílios cedidos por empregador em área rural restariam
275 como um possível déficit habitacional. Deve-se acrescentar a esse valor o número
de edificações em área de risco à inundação e a deslizamento, especialmente próximas
ao Rio Sapucaí-Mirim na área urbana, que foram mapeadas pelo IPT – Instituto de
Pesquisa Tecnológica em dezembro de 201214. Dentro dos perímetros demarcados foram
pontuadas 406 edificações, sendo 121 em área de risco médio a inundação (R2), 278 em
área de risco alto a inundação (R3) e 7 em área de muito alto risco a deslizamento. Sabe-

13

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. “Base de informações do Censo Demográfico
2010: Resultados do Universo por setor censitário. Documentação do arquivo”. Rio de Janeiro:
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão; Centro de Documentação e Disseminação de
Informações, 2011, p.18.
14
Nesse trabalho o IPT identificou 13 áreas, analisando para isso a geologia do município, com os tipos de
solo e características geomorfológicas (mar de morros, morros com serras, serras, escarpas). Existe a
proposta do que deve ser feito em cada situação, o que deve servir de base para as definições de uso e
ocupação dessas áreas, bem como para se prever áreas preferenciais para a construção de novos
empreendimentos destinados à população a ser retirada dessas áreas. Ver outras informações relevantes no
PPDC - Plano Pluviométrico de Defesa Civil citado no relatório do IPT (p. 58/134), que estabelece o limite
pluviométrico de 80 mm de chuvas acumulados no período de 3 dias. Esse relatório já tem uma descrição
do município (dimensões gerais, limites territoriais, rios principais). Para cada área de risco há sugestões
de intervenção de acordo com o risco a que está sujeito.
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se que parte das famílias que moravam nos domicílios mais críticos foi retirada e está
recebendo aluguel social. Outras permanecem no local, mas estão com a documentação
encaminhada para que sejam contempladas pelo novo empreendimento da CDHU, que
proverá 132 novas habitações.
Descontando as edificações em área de risco R2 e considerando que 132 famílias
serão atendidas no novo conjunto da CDHU é possível concluir que o déficit de
habitações calculado para as camadas mais desfavorecidas, que necessitam de nova
habitação ou necessitam regularizar sua condição, é de 428 habitações, considerando:
•

+ 275 habitações de acordo com o cálculo a partir dos dados do IBGE;

•

+ 406 edificações em área de risco R2, R3 e R4;

•

- 121 edificações em área de risco R2 (médio, contornável sem a
ocorrência de eventos destrutivos;

•

- 132 habitações necessárias, que serão atendidas no novo conjunto da
CDHU.

Sabe-se que houve uma perda de população nos últimos anos, porém a questão
levantada foi se há necessidade de provisão de habitação com novas construções. Quanto
a isso, embora tenha havido essa perda, observa-se a existência de cerca de 900
domicílios desocupados15, pois são segunda moradia, portanto, deve-se olhar com
parcimônia ao fato de ter havido uma diminuição da média de número de pessoas por
domicílio. Isso aponta também para um aumento de demanda pelos serviços públicos,
como iluminação pública, pavimentação, tratamento de água, esgoto, coleta de lixo.
A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí mantém um cadastro de pessoas
interessadas em ser beneficiadas por algum programa de habitação para responder a essa
demanda, entretanto conta com uma lista de 950 famílias. Esse número deve ser
observado com cautela, pois o único critério para se inscrever é ser morador de São Bento
do Sapucaí, portanto não representa o valor real. O IPPLAN teve acesso ao formulário
preenchido para integrar tal lista que considera os seguintes aspectos:

15

Dado informado pelo Prefeito em reunião realizada no dia 13 de janeiro de 2015, cuja fonte foi o IBGE.
O próprio IBGE apresenta definições distintas para domicílio fechado e para domicílio permanentemente
vago. Enquanto os domicílios fechados são aqueles em que se sabe que há residentes, mas que estão
ausentes em função de viagem, internação, estudo, ou motivo afim, os domicílios permanentemente vagos
são aqueles em que não há moradores permanentes, o que se caracterizaria como residência de
veraneio/lazer. Esse número, entretanto, não é de interesse para a operação censitária, portanto não é um
dado encontrado com facilidade (IBGE, 2011, p. 29).
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Dados gerais, como nome, RG, CPF, idade, sexo, estado civil, número de filhos e
idade dos filhos, endereço, naturalidade e contato.
1. Situação familiar: é onde deve ser listado o nome, idade, parentesco,
escolaridade, ocupação e renda de cada componente da família. Também
entram aqui o valor do aluguel e gastos com água, energia, telefone,
medicamentos e outros. Chama a atenção que o formulário não considera
gastos com educação, de onde se imagina que considere que os membros
em idade escolar estejam em escola pública, mas é uma questão em aberto.
2. Situação econômica: se a pessoa trabalha ou não, cargo, salário, ou se está
desempregada e onde trabalhou, renda familiar. A pessoa também deve
apontar qual a situação que melhor a descreve, como, por exemplo, se a
pessoa trabalha e é o principal responsável pelo sustento da família ou se
trabalhar e recebe ajuda da família. Ou seja, o cadastro pode ser feito por
qualquer pessoa, e não necessariamente o chefe da família. Logo, pode
haver pessoas que moram com os pais e que desejam ter sua casa própria.
Pede-se para que a pessoa identifique também as atividades que a família
realiza para complementar a renda, como bicos, comida, venda ambulante,
etc. Ainda, é necessário informar se a pessoa ou alguém que reside com ela
é beneficiado pelo programa Bolsa Família ou outro benefício da
Previdência Social, ou se tem outra fonte de renda, como pensão ou aluguel.
Esse último parece incoerente, afinal, se este é um cadastro para habitação
o primeiro requisito seria que a pessoa não possuísse nenhum imóvel.
3. Bens e Imóveis: nesse local é necessário informar se a pessoa que
preencheu o cadastro ou alguém da família possui propriedades (rural, casa,
apartamento, lote, outros) e o local do bem. Também entra nesse item a
propriedade móvel, como moto, carro de passeio ou transporte de passageiro
e carga.
4. Situação habitacional: como dito anteriormente, estranhamente há a
possibilidade da pessoa responder que tem imóvel próprio. Esse item só não
causa estranhamento caso houvesse de fato um programa para reforma de
habitações, e não para provimento de habitação, o que hoje no município
não é feito de forma distinta. Interessante notar que constam nesse tópico
pergunta sobre a localização da habitação – se em área urbana ou rural – as
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características da moradia (de alvenaria, madeira, mista, barro, porão) e o
número de cômodos. Também entra a questão do abastecimento de água –
se vem de rede geral com água tratada ou se vem de poço ou fonte com água
não tratada. Novamente, é curioso notar a falta de uma pergunta sobre o
esgoto sanitário. Entende-se que esse item seja absolutamente necessário se
quantificar, embora haja a premissa de que as pessoas que se inscrevem
nessa lista não têm acesso a esse tipo de infraestrutura, nem mesmo de fossa
séptica.
5. Situação saúde: serve para entender a situação da pessoa, se é deficiente,
ou tem alguma limitação ou problema de saúde mais grave.
Como se vê, o formulário de identificação das pessoas que se inscrevem para
participar de programa habitacional da Prefeitura Municipal é bastante abrangente e, ao
mesmo tempo, não chega a limitar a inscrição de qualquer tipo de pessoa. Infelizmente
tais informações não estão tabuladas nem sistematizadas de forma a se gerar estatística
do perfil das pessoas que se inscreveram, entretanto, segundo informações do prefeito,
boa parte dessas pessoas vive em condições aceitáveis na área rural, portanto não
representam uma demanda real - considerando também que a população rural consegue
se sustentar (atender suas necessidades básicas) da própria terra, o que não aconteceria
hoje caso migrassem para a área urbana.
Uma alternativa à população moradora em área rural é o Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR) estabelecido pela Lei Federal 11.977/2009, a mesma que trata
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O programa é uma das faces do
PMCMV e é regulamentado pela Portaria nº 326, de 31 de agosto de 2009. Deve-se
adequar as propostas do Plano Diretor, portanto, de forma a permitir que a população seja
beneficiada por esse programa. Excluindo essa população (rural) da lista e considerando
que esse cadastro atenderia a população que seria beneficiada por imóvel urbano,
restariam de 300 a 350 famílias, valor bastante próximo ao calculado pelo IPPLAN a
partir de fontes oficiais e estimativas próprias.
Em relação às parcerias da Prefeitura para construção de conjuntos habitacionais
destinadas à construção de conjuntos habitacionais, não há um trâmite regular de como
isso ocorre, sendo esporádico. Segundo informações obtidas junto à Secretaria de
Planejamento, o prefeito e secretários costumam definir, em reuniões do secretariado, os
locais onde gostariam que se instalasse um novo conjunto habitacional. Após essa
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definição, a própria cúpula da prefeitura procura o proprietário do terreno para negociar
a área – que pode ser adquirida pela prefeitura ou recebida em doação ou como troca de
favores. Feito isso e elaborados os trâmites cartorários (documentais), isso é passado para
a CDHU, que desenvolverá o projeto e licitará a execução da obra. Já foram feitos três
conjuntos nesse esquema, todos na área urbana, porém no limite junto à Rodovia SP-042
(asfalto). Atualmente há mais um em fase de licitação, cujo edital para construção de mais
de 100 residências foi aberto no mês de outubro. Este será edificado em área adjacente a
outro já existente, denominado Nova Conquista, conforme se vê na Figura 11.

Figura 11. Identificação dos conjuntos habitacionais. Em vermelho o futuro conjunto da CDHU.
Logo ao lado, em azul, o Nova Conquista (CDHU B). Em Roxo (embaixo) o primeiro conjunto
da CDHU. No alto, em amarelo, está a área onde a Prefeitura pretende edificar uma UBS e um
Centro Poliesportivo, o que já permite detectá-la no Plano Diretor como uma área de interesse
social ou público, onde poderia ser aplicado do direito de preempção.

Segundo informações do prefeito, há intenção da Prefeitura em construir nas
proximidades um poliesportivo e uma Unidade Básica de Saúde (UBS), haja vista o
adensamento que há no local e a distância dos demais equipamentos a essa região da
cidade.
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5.2. Infraestrutura

A infraestrutura do município é um dos tópicos essenciais ao se pensar no
desenvolvimento futuro do município, haja vista que ela é quem vai definir as condições
do crescimento urbano. Engloba tanto aspectos relacionados ao saneamento e à gestão de
resíduos sólidos, como à infraestrutura física do município, incluindo mobiliário urbano
(em especial a sinalização), a iluminação pública e domiciliar e a pavimentação de vias.

Figura 12. Identificação do Centro de Triagem de Resíduos Sólidos, da Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) Sede, a ETE do Quilombo (a ser desativada) e a Estação de Tratamento de
Água (ETA). Apresentam-se alguns pontos de referência para auxílio na localização. Foto:
Google Earth 2014. Elaboração: IPPLAN 2015.

A Figura 12 apresenta a localização do Centro de Triagem de Resíduos Sólidos,
recentemente em operação, a Estação de Tratamento de Água (ETA), nas proximidades
do Paço Municipal, e as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) Sede e Quilombo, essa
última a ser desativada. Os tópicos a seguir tratarão de cada um desses assuntos.

5.2.1. Mobiliário Urbano
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Nesse tópico específico de mobiliário urbano, ao se pensar no impacto que esse
item gera no Plano Diretor pensou-se apenas naquilo que se refere à sinalização, que
interfere principalmente nos deslocamentos na cidade e na indicação dos pontos de
interesse. Há, claro, o mobiliário que condiciona o uso dos espaços públicos, como
bancos, mesas, balizadores e afins, entretanto, por se pensar de forma mais ampla,
buscou-se obter informações específicas quanto à sinalização. Verificou-se junto ao setor
de Convênios da Prefeitura que estão sendo instalados alguns totens de sinalização
turística, distribuídos em diversas localidades, a saber: Baú Velho, Vila Nova, Zé da Rosa,
Paiol Velho, Pereiral, Torto, Campista, Vila Maria, Coimbra, Sítio, Cantagalo, Áreas,
Bocaina e no Trevo de acesso à Pedra do Baú16. Consistem em totens de madeira em que
são inseridos os pontos de interesse, como agências bancárias, restaurantes, cachoeiras,
pousadas, edifícios públicos. Para ser inserido no totens, os estabelecimentos que têm
interesse devem pagar uma taxa, que, entretanto, não remunera o município a ponto de
permitir um investimento na melhoria da sinalização.

Foto 4. Placa de sinalização turística no bairro do Baú. Foto: IPPLAN.

Vale dizer que todas essas obras foram financiadas com recursos vindos do DADE
– Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. Evidencia-se o potencial
turístico do município e o impacto positivo da condição de estância climática, que permite

16

Fonte: http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/lista-convenios
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ao município acessar esse tipo de verba que, em última análise, servirá para prover mais
serviços e informações ao turista.

Foto 5. Totens de sinalização em que os Foto 6. Placa de nome de rua no Bairro do
interessados
em
identificar
seu Pinheiro. Não existe padronização em relação
estabelecimento em placa necessitam pagar às placas da área urbana.
uma taxa anual.

Foto 6. Totem de sinalização no limite do
município com Santo Antônio do Pinhal.

Foto 7. Placa de sinalização da Cachoeira do
Tobogã, no bairro do Serrano. Conforme se vê,
não há padronização da sinalização no
município, seja de pontos turísticos, seja de
nome de ruas.
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Foto 8. Vista de bancos no calçadão construído ao lado do conjunto que forma a Casa do Artesão
e o Mercado Municipal. Esse tipo de banco também é instalado na Av. Conselheiro Rodrigues
Alves.

Sob outro ponto de vista que não o da sinalização, verifica-se a necessidade de
provisão de lixeiras no município, de forma a minimizar o serviço de limpeza urbana,
pois tendo alternativa há menor probabilidade das pessoas lançarem resíduos nas vias
públicas. Isso também é recomendado do ponto de vista de saneamento ambiental e o que
se vê no município é um baixo número de lixeiras na área central.
Outro tipo de mobiliário que pode ser analisado aqui é o de pontos de parada de
transporte coletivo no município. Como ainda não há sistema de transporte coletivo no
município – exceto transporte escolar e ônibus que fazem o trajeto dos bairros rurais ao
centro, articulado com o agendamento de consultas médicas, apenas nas estradas é
possível ver alguns desses pontos, que são ou em alvenaria, cobertos com telha de barro,
ou apenas postes com placa de sinalização. A presença de pontos de parada é satisfatória
em relação ao tipo de serviço ofertado, entretanto seria necessário estudar possibilidades
de prover outro tipo de transporte no município como micro-ônibus para finais de semana.
O serviço de Taxi foi regulamentado pelo Decreto Nº 2330 de 18 de março de 2013. A
Prefeitura também promoveu um curso para taxistas em setembro de 2014 em parceria
com SEST (Serviço Social do Transporte) e SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte).
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5.2.2. Iluminação Pública e Domiciliar

A iluminação pública e domiciliar é a característica de infraestrutura urbana mais
presente no Município de São Bento do Sapucaí. De acordo com o Censo do IBGE (2010),
apenas 0,8% domicílios não possuem energia elétrica como se observa no Mapa 6. Já a
iluminação pública não atende todo o Município se concentrando no perímetro urbano
consolidado e em algumas parcelas de estradas municipais.

Mapa 6. Domicílios com energia Elétrica. Fonte: IBGE (2010)

Como está diretamente ligada à segurança pública, a iluminação pública
descontinuada atende pontos de interesse ao longo das estradas. Esses pontos de interesse
são caracterizados por uma maior densidade de habitações e serviços que permanecem
em funcionamento durante a noite como restaurantes, bares e igreja. Quando a estrada
não se caracteriza como habitada, frequentemente há uma interrupção da iluminação
pública. A situação de intermitência da energia pública na extensão das estradas que
levam aos bairros rurais é ocorrente.
A melhoria da qualidade dos sistemas de iluminação pública previne acidentes nas
estradas, aumenta segurança, favorece o turismo, comércio e lazer noturno. Contudo o
uso eficiente e racional da energia elétrica deve ser considerado para que o
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desenvolvimento social e econômico da população seja também um desenvolvimento
sustentável.
Sob o ponto de vista constitucional, a prestação dos serviços públicos de interesse
local, nos quais se insere a iluminação pública, é de competência dos municípios. A
Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que mediante contrato ou convênio o
concessionário poderá efetuar os serviços de iluminação pública, ficando o Poder Público
Municipal responsável pelas despesas decorrentes. A Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL é, atualmente, o órgão regulador e fiscalizador dos serviços de energia
elétrica no Brasil, em substituição ao DNAEE - Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica.

5.2.3. Pavimentação

Em relação à infraestrutura de pavimentação, observa-se que, à exceção de
algumas vias no perímetro urbano, como a Via Perimetral Governador André Franco
Montoro e trecho de duas ruas no Jardim Santa Terezinha, o restante é todo pavimentado.
Já nos demais bairros, a existência de pavimentação varia, especialmente nos
locais mais afastados da área urbana, onde há menos circulação de pessoas e, portanto,
menos demanda para melhorias em estradas.
No bairro do Serrano há pavimentação da estrada até os trechos mais densos,
diferente do que ocorre com a iluminação, que ocorre em pontos isolados nas
comunidades rurais, como visto anteriormente. Há trechos de vias que estão sendo
pavimentados para acesso à comunidade de Sagrada Família e Serrano Campestre. O
Village Serrano, por exemplo, apesar de ter sido um loteamento novo, não possui
pavimentação nas vias. Ressalte-se que há trechos
Seguindo lógica semelhante à do Serrano, a estrada que segue em direção ao Paiol
Grande e Pedra do Baú é totalmente asfaltada, até porque, segundo informações obtidas
junto à Secretaria de Obras, tal estrada - denominada Rodovia Prefeito Benedicto Gomes
de Souza17 - passou ao domínio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), pois
faz a ligação do centro de São Bento do Sapucaí com o município de Campos do Jordão
e do sul de Minas Gerais. Ressalte-se a necessidade de reserva da faixa 15 metros de

17

A Lei 5709/87 é quem denomina a estrada que liga a Rodovia SP-042 ao Paiol Grande.
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domínio da rodovia, conforme estipula a Lei Federal 6.766/79, o que hoje não é respeitado
no município. Diversas ramificações para acesso a bairros específicos e à Pedra do Baú
não são pavimentadas, o que é motivo de discórdia da população, pois há quem defenda
que haja pavimentação asfáltica e há quem defenda que haja apenas um cascalho nessas
vias. A grande preocupação é a pressão por urbanização e parcelamento dos terrenos em
áreas de interesse ambiental, ainda que por outro lado facilitaria o acesso aos turistas que
frequentam a região.
Em direção ao Bairro do Quilombo, desde o centro até onde termina a vila do
bairro há pavimentação asfáltica. O mesmo ocorre com o Bairro do Pinheiro.
Os demais bairros não possuem asfalto, à exceção de parte do acesso a Urtiga e
Zé da Rosa, na divisa com Santo Antônio do Pinhal, em que há pavimentação asfáltica,
porém não no núcleo rural em si.
Observa-se a necessidade de melhoria de condição de trafegabilidade de algumas
estradas rurais, como as que dão acesso ao bairro do Monjolinho, Baú e
Bocaina/Cantagalo. No caso da estrada que acessa o Baú, embora plana há trechos
bastante esburacados que dificultam a circulação de veículos maiores, que por sua vez
colaboram no processo de deterioração da via. As estradas para Bocaina e Cantagalo, com
declividade acentuada, apresentam maiores dificuldades de circulação em época de
chuvas.

5.2.4. Sistema de Abastecimento de Água

O Sistema de abastecimento de água no Município de São Bento do Sapucaí é
operado por concessão pela SABESP. Parte do município é atendida por esse serviço que
em 2014 chegou a 3.250 ligações de abastecimento de água contemplando os bairros
Serrano, Pinheiro, Dias, Sítio, Campo Monteiro, Quilombo, Bocaina e Centro. O índice
de atendimento na área urbana é de 100%. A Estação de Tratamento de Água está
localizada na Estrada do Paiol, próxima a Prefeitura (ver Figura 12, pagina 53), e é
abastecida pelo Manancial Superficial da Microbacia Ribeirão Paiol Grande com
capacidade de 30 l/s. Nos outros bairros a água é consumida através de minas, sem
tratamento.
Segundo o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do Município de
2011 (PMISB), a Estação de Tratamento de Água tem vazão nominal de 20 l/s e vazão
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máxima de tratamento de 28 l/s18. A água tratada é armazenada em reservatórios com
capacidade de 440 m³ e dois de 100 m³ localizados junto à ETA somando 640m³19. Deste,
a água tratada é distribuída por gravidade para a zona baixa do município (SSRH, 2011).
Há projeto de investimento para aumentar a capacidade do reservatório para 1.140m³.
Com essa nova capacidade, a concessionaria poderá interromper o tratamento de água por
18 horas para eventuais manutenções e melhorias na rede.

Mapa 7. Percentual de domicílios com abastecimento de água. Fonte: IBGE, 2010. Elaboração:
IPPLAN, 2014.

A Estação Elevatória de Água Tratada recebe a água tratada do reservatório R.01
para o reservatório R.02, localizado no centro de reserva do Cruzeiro. A Estação
Elevatória de Água Tratada (EEAT) tem capacidade de 8 l/s (litros por segundo). A zona
baixa conta com três boosters, responsáveis pelo abastecimento dos bairros Pinheiros,
Village Serrano, Campo Monteiro e Monjolinho. Situado no mesmo centro de reserva, o
reservatório R.03, alimentado pelo R.02, é responsável pelo abastecimento da Zona Alta

18
19

Nos períodos de verão a demanda chega a atingir picos de 32 l/s (SSRH, 2011).
640m³ representa 1/3 do consumo diário no ano de 2014.
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Quilombo (SSRH, 2011). Em 2011, o município possuía 65 km de rede de distribuição
com diâmetro que variava de 50 a 200mm em PVC e Ferro Fundido que atendia 2.218
ligações, hoje esse número subiu para 3.250 ligações.
As unidades de captação de água bruta e estação de tratamento de água são antigas,
com mais de 30 anos em operação. Da rede de água implantada, 60% apresenta idade
entre 0 e 20 anos e 40% tem de 20 a 40 anos de operação. A idade das unidades
compromete seu estado de conservação que em 2009 foram registrados 318 pontos de
vazamento. O índice de perdas médio no município é de 78 l/ramal dia (SSRH, 2011).
Observa-se no Mapa 7 que a região central, de cor mais escura, é praticamente
toda abastecida por água tratada, sendo que esse percentual vai diminuindo conforme se
afasta do centro urbano. A maior parte do município, de uso predominantemente rural,
tem no máximo 15% dos domicílios atendidos por abastecimento de água tratada, o que
não significa falta de água, mas que as regiões mais afastadas se utilizam de outras fontes,
como captação de nascentes e poços artesianos.

Foto 9. Local onde é feita a captação de água superficial para
o abastecimento do Município, junto à Cachoeira dos
Amores. Foto: IPPLAN, 2015
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Foto 10. Local onde é feita a captação de água superficial
para o abastecimento do Município, junto à Cachoeira dos
Amores. Foto: IPPLAN, 2015

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br
Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos –
IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é fornecido, sem prévia
e expressa autorização do IPPLAN.

63
5.2.5. Sistema de Esgotamento Sanitário

O sistema de coleta de esgotos sanitários de São Bento do Sapucaí, também
operado pela concessionária SABESP, atende a 78% do município que possui ligação de
água, dividido em duas bacias de contribuição. Os bairros que possuem esgoto coletado
são: Campo Monteiro, Sítio, Quilombo e Centro. O Mapa 8 evidencia o atendimento da
área com ligação de rede de esgoto estar restrito à área urbana do município. Em 2014,
75% do esgoto coletado foi tratado, o restante é lançado “in natura” no Rio Sapucaí
Mirim. O sistema conta com três estações elevatórias de esgotos: EEE Sede, EEE XVI de
Agosto e EEE Serrano (ver Figura 12, pagina 53).

Mapa 8. Percentual de domicílios com ligação de rede de esgoto. Fonte: IBGE 2010.
Elaboração: IPPLAN 2014.

O Mapa 8 demonstra que nem todos os setores urbanos são atendidos por esgoto
e boa parte do município tem pelo menos uma pequena porcentagem atendida pela rede,
que varia de 21 a 86%. Nas regiões do Paiol Grande, Campista, Cantagalo, Bocaina e
Pereiral não existe ligação de rede ou tratamento de esgoto, pois são locais mais afastados
e pouco urbanizados.
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Os Sistemas de esgotamento sanitário isolados compreendem o CDHU e o
Quilombo. A informação da Sabesp é que o esgotamento sanitário do Quilombo (120
ligações) será desativado e o esgoto levado a estação de tratamento EEE Sede, adjacente
a Rodovia Vereador Júlio da Silva.
Segundo o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de 2011 (PMISB),
o sistema CDHU atende 84 ligações do conjunto habitacional e conta com rede coletora,
estação elevatória de esgoto e estação de tratamento de esgoto. Segundo a SABESP, a
ETE apresenta eficiência na remoção de DBO de 98%. O efluente tratado é lançado no
Ribeirão Quilombo. A ETE CDHU produz em média 0,0012 m³/dia de lodo desidratado,
que é encaminhado ao aterro sanitário (SSRH, 2011).
Em geral, o PMISB de 2011 detectou que as redes coletoras apresentam constantes
problemas de obstruções; recebem todos os tipos de rejeitos, incluindo a gordura dos
restaurantes e tintas; e algumas destas ligações são feitas diretamente na rede de
drenagem. Paralelamente aos problemas de rede encontrados em 2011, há também a
atribulação da pequena porcentagem de esgoto tratado, já em 2014, que alcançou 36%
das edificações do Município. Essa porcentagem deve-se ao número de edificações
contabilizadas por imagem de satélite cruzada com o número de ligações e porcentagem
de tratamento, como se segue:

% Ed. Esgoto Tratado =

3250 (
78% (

çõ
á
)
÷ 75% (
!"! #! " !)

!"! "% "

!) ÷ 5.260(

' # çõ )20

Deduz-se que de 5.260 edificações contabilizadas em 2014, apenas 1.901 possuem
seu esgoto tratado. As demais edificações, 3.359 lançam seus dejetos nos riachos e no rio
Sapucaí-Mirim, com exceção de um número mínimo de casas que possuem fossa séptica.
Foi também observado pela pesquisa da Oficina Municipal em 2004 que alguns bairros
rurais utilizam um vazadouro a céu aberto até os riachos, como também evidenciado pelo
censo do IBGE de 2010 observado do Mapa 9.
Foi observada a necessidade de haver tratamento individualizado de esgoto com
uso de fossa séptica ou outras tecnologias para que os corpos d’água, que abastecem o

20

Para a metodologia de contagem de edificações foi utilizado uma imagem de satélite de alta resolução.
Edificações em área urbanizadas foram computadas a partir da identificação de lote, sendo 1 lote,
correspondente a 1 residência mesmo que houvesse mais edificações no lote. Já na área rural, cada
edificação foi computada por volume construído e não lote.
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próprio município e posteriormente desaguam no Rio Sapucaí Mirim para atender o
Estado de Minas Gerais, não continuem a ser demasiadamente poluídos.
O Município de São Bento do Sapucaí participa do Programa Município
VerdeAzul (PMVA), da Secretaria do Meio Ambiente do Estado que tem como princípio
promover a melhoria continua da qualidade ambiental do município que buscam atender
metas para implementarem e desenvolverem uma Agenda ambiental estratégica, gerando
o Indicador de Avaliação Ambiental (IAA). A participação no programa é pré-requisito
para a liberação de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição (FECOP). As 10
diretivas, onde os municípios concentram seus esforços para desenvolvimento da agenda
ambiental são: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana,
Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão

Mapa 9. Número de moradias adequadas que não têm esgoto a céu aberto. Fonte: IBGE 2010.
Elaboração: IPPLAN 2015.

das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. São Bento do
Sapucaí com nota 83 e em 54º lugar em 2013, foi um dos 67 municípios que receberam
nota superior a 80 e receberam o selo Município VerdeAzul. O município, como um dos
melhores colocados em sua respectiva UGHIs também foi homenageado com o Prêmio
Franco Montoro.
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5.2.6. Resíduos Sólidos

Quanto à disposição final de resíduos sólidos, os resíduos domésticos coletados
pela Prefeitura, sob responsabilidade da Secretaria de Obras, são enviados a um aterro
sanitário regional em Tremembé. Isso porque, pelo fato do município ser uma Estância
Climática e compor uma Área de Proteção Ambiental (APA), com aspectos turísticos e
paisagísticos marcantes, não possui um aterro sanitário, pois mesmo havendo controle e
proteção do solo onde se implanta o aterro, tal uso é acompanhado da poluição causada
não somente pelos resíduos, mas pelos próprios caminhões que fazem o transporte até o
local. No caso de São Bento, mesmo o tratamento ocorrendo em outro município, não é
cobrada taxa para coleta e tratamento de resíduos. Ainda segundo o questionário
respondido pela Prefeitura, os resíduos de construção civil são enviados a um bota-fora
da Prefeitura.
Para complementar a informação do serviço de coleta e disposição dos resíduos sólidos
em cada lugar buscou-se dados junto ao IBGE (Mapa 10. Percentual de domicílios com
lixo coletado. Fonte: IBGE 2010. Elaboração: IPPLAN 2014. Observa-se que os locais
com maior taxa de atendimento são a área urbana do município e o setor mais ao Sul,
onde estão os bairros Urtiga e Zé da Rosa, este último bastante urbano e denso, que se
conurba com o município de Santo Antônio do Pinhal. Nesses locais pelo menos 96,5%
dos domicílios têm lixo coletado. Em seguida estão os setores que englobam os bairros
dos Dias, Pinheiro (próximo à área urbana) e parte do Bairro do Torto e Pereiral, já na
divisa com Campos do Jordão, onde a coleta atende de 85,9 a 96,5% dos domicílios. A
região mais ao centro do município, que abrange Baú, Monjolinho, Paiol Grande, e ao
Norte (Cantagalo e Bocaina) são regiões onde a coleta de lixo atende de 65,9 a 85,8% dos
domicílios. Por fim, as regiões menos atendidas são a de Campista (Campo Serrano) e o
setor onde estão o Serrano e Bairro do Sítio, em que a coleta atende de 54,2 a 65,8% dos
domicílios. Esses dois últimos são mais preocupantes, pois são bairros próximos da área
urbana, de acesso pavimentado e onde há uma tendência ao crescimento e adensamento.
Ressalte-se apenas a informação vinda da Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura de que houve uma modificação na coleta de lixo, que agora abrange mais
áreas da cidade, inclusive quanto à coleta seletiva, que atende 100% da área urbana e 30%
da área rural do município, atendendo aos seguintes bairros: Centro, Zé da Rosa, Urtiga,
Vila Nova, Paiol Velho, Serra da Jangada, Cantagalo, Bocaina, Sítio, Rancho
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Mapa 10. Percentual de domicílios com lixo coletado. Fonte: IBGE 2010. Elaboração: IPPLAN
2014.

Fundo, Dias, Barracão, Estrada Velha, Paiol Grande, Baú, Pereiral, Torto, Vila Onofre,
Monjolinho, Quilombo, Costas e Pinheiro. Assim, os dados do IBGE apresentam-se
defasados em relação à realidade.
Os resíduos recicláveis são conduzidos ao Centro de Triagem de Resíduos
Sólidos, instalado e em operação de acordo com a Lei 1.682/2014, conforme se viu no
item referente à legislação ambiental no município (página 39). A Figura 12 (pagina 53)
mostra sua localização
Para o futuro é importante se pensar em maneiras de tratar os resíduos domésticos
de forma localizada – até individualizada, com o uso de composteiras - pois o envio de
todos os resíduos a outro município é algo que encarece o serviço, já que é necessário um
deslocamento muito grande entre São Bento do Sapucaí e Tremembé. O Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico (PMISB) de São Bento do Sapucaí aponta como
alternativas – além da construção do Centro de Triagem de Resíduos já em operação – a
implantação de uma usina de compostagem para reaproveitamento da matéria orgânica.
O que existe atualmente é uma usina de compostagem que recebe a parcela orgânica dos
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restos vegetais oriundos de manutenção de áreas verdes. Ressalte-se que devido à
condição do município – tanto em termos de população, quanto em termos de
características ambientais – o PMISB sempre sugere três alternativas, sendo uma
municipal, em que o município sozinho resolveria o assunto, e duas regionais – uma na
Mantiqueira (Santo Antônio do Pinhal) e uma em Tremembé. No caso das alternativas
regionais, é recomendável que a solução regional se dê de forma coletiva, seja por meio
de consórcios ou da futura agência da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral
Norte.
Em relação aos resíduos não reaproveitáveis, o PMIRS identifica que a disposição
final em aterro sanitário, devidamente impermeabilizado e operado, ainda é a melhor
solução, podendo ser implantado no próprio município. Relata-se que em havendo a
compostagem dos resíduos orgânicos, o aterro pode se tornar mais seguro, dado que os
resíduos chegam praticamente inertes, podendo receber inclusive resíduos industriais
compatíveis, que necessitariam de um laboratório de controle de entrada e que atrairiam
indústrias ao município. De acordo com o referido plano, seria necessária uma área de 4
hectares para implantar tal aterro, a um custo médio de R$15.000,00 por hectare, o que
resultaria em um custo de terreno de R$60.000,00.
O investimento unitário, em reais por tonelada (R$/ton), para implantação do
aterro é dado pela fórmula baixo, considerando a produção de resíduos para um período
de 30 anos:

()* " + )"! ,) "á% ! = 3510,8(# / #

)01,234

Já o custo de operação e manutenção, que considera o custo de transporte com
caminhões compactadores ou com carretas rodoviárias e a distância a ser percorrida por
cada uma dessas modalidades até o aterro sanitário, é dado pela seguinte fórmula, em
reais por tonelada quilômetro (R$/ton.km):

5

"! 6/ % # !)

= 5,13 . 7 . 10(082) . 7 9 − 7,10 . 7 . 10(014) . 7 + 3,87

Nessa proposta, o custo apresentado no PMISB de São Bento do Sapucaí para a
alternativa municipal de aterro sanitário seria de R$ 1.467.936,00, sendo R$1.178.803,00
referentes ao custo de investimento (terreno, obra civil, equipamentos e veículos) e R$
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289.134,00 de custos operacionais. Ainda que seja possível construir um aterro sanitário
no município, conclui-se que pelo fato da alternativa regional, de disposição dos resíduos
sólidos em Tremembé, ser 74% menos onerosa que a alternativa municipal, esta é a mais
recomendável para o município de São Bento do Sapucaí.
Para outros tipos de resíduos, o que se viu é que ainda que haja uma alternativa
municipal menos onerosa – como no caso dos resíduos inertes – a solução coletiva
regional de Tremembé ainda é a mais vantajosa, pelas facilidades quanto à negociação de
preços de venda, acesso a tecnologias atualizadas, captação de recursos federais do PAC,
seguindo as recomendações constantes na Lei Federal 12.305, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

5.3. Gestão de Recursos Hídricos

A gestão dos Recursos Hídricos foi um tema bastante recorrente nas reuniões
realizadas com o núcleo gestor e em oficinas com a população, dada a atual crise de água
pela qual o Sudeste vem passando.
A Lei 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH), prescreve um conjunto de diretrizes, metas e programas tendo como objetivo
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de águas, em padrões
de qualidade adequados aos respectivos usos. Para que isso ocorra, há uma estrutura
administrativa conhecida como Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH), composto de órgãos responsáveis pela formulação da política e
órgãos responsáveis pela implementação dos instrumentos da política. No âmbito da
formulação da política está o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que é
um órgão colegiado superior deliberativo e normativo, que responde à Agência Nacional
de Águas (ANA) - autarquia com poder de outorgar e fiscalizar o uso de recursos
hídricos, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e com autonomia
administrativa e financeira para garantir a implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH). No âmbito Estadual há também um órgão que tem como
objetivo outorgar e fiscalizar o uso dos recursos hídricos de domínio do Estado, no caso,
o DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica.
A política de recursos hídricos respeita necessariamente o limite das Bacias
Hidrográficas, que, em se aspecto mais geral, é a compartimentação territorial adotada
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para a gestão dos recursos hídricos. Bacia hidrográfica é um termo técnico que possui
diversas definições de acordo com as referências pesquisadas, sendo que nosso
entendimento é de que é a área na qual ocorre a drenagem para um rio principal e seus
afluentes devido às suas características geográficas e topográficas, portanto é uma área

Figura 13. Mapa das sub-bacias principais e pequenas bacias da UGRHI-1 (Serra da
Mantiqueira).

da superfície terrestre delimitada pelos pontos mais altos do relevo, de onde a água
oriunda das chuvas escorre para os pontos mais baixos. A bacia deve ser entendida,
portanto, como unidade de planejamento, integrando políticas para a implementação de
ações conjuntas, visando o uso, a conservação e a recuperação das águas.
O plano que rege essa unidade territorial é o Plano de Bacias, no caso de São
Bento do Sapucaí, definido para a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da
Serra da Mantiqueira (UGRHI 01-SM). O Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da
Mantiqueira (CBH-SM) é o órgão colegiado - formados por representantes da sociedade
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civil organizada e do governo – que toma as decisões referentes à bacia hidrográfica onde
atua, envolvendo questões como quando, quanto e para quê cobrar pelo uso de recursos
hídricos.
O plano da bacia da Serra da Mantiqueira sugere indicadores que podem ser
utilizados para monitorar a UGRHI-1 (SM). Um deles é o Indicador FM.10 - Uso e
Ocupação do Solo21, que considera a proporção de área agrícola em relação ao total,
proporção de área com cobertura vegetal nativa, proporção de área com silvicultura,
proporção de área de pastagem, proporção de área urbanizada, número de núcleos de
ocupação/loteamentos irregulares, proporção entre número de áreas regularizadas e
número de núcleos irregulares, proporção de APP coberta por vegetação nativa.
No âmbito mais macro, a PNRH traz alguns instrumentos a serem empregados
para o alcance de seus objetivos. São eles:
1. Plano de Recursos Hídricos: são planos diretores, também chamados de
“Plano de Bacia”, que tratam do gerenciamento dos recursos hídricos.
Cada bacia hidrográfica deve ter seu plano diretor, elaborado pela Agência
de Águas e aprovado pelos Comitês de Bacia, que será integrado ao plano
diretor de recursos hídricos do Estado e, sem seguida, ao plano nacional.
Neste plano estarão estipulados os dados a respeito da qualidade da água,
usos prioritários, disponibilidade e demanda, metas de racionalização,
diretrizes para cobrança pelo uso dos recursos hídricos e propostas para
áreas de restrição de uso.
2. Outorga: a outorga é uma concessão para uso da água dada pelo poder
público ao outorgado de acordo com o estabelecido nos Planos de Bacias.
É também uma forma de controlar a quantidade e qualidade da água que
está sendo utilizada e por quem. Os critérios gerais para a outorga foram
estabelecidos pela Resolução nº 7 de 21/07/00 pelo CNRH (Conselho
Nacional de Recursos Hídricos).
3. Cobrança pelo uso da água: a cobrança pelo uso da água é algo que existe
desde 1934 quando foi aprovado o “Código de Águas” (Decreto Lei n.º
24.643), assim como a redistribuição dos custos pelas obras de interesse
geral, além de inserir o hoje chamado “princípio do poluidor-pagador”
para a questão da utilização dos recursos hídricos e a ilicitude da
21

Plano de Bacia da Serra da Mantiqueira, p. 331.
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contaminação das águas com prejuízo de terceiros. A cobrança pelo uso
da água da qual trata a PNRH visa incentivar a racionalização deste recurso
pelos seus usuários e dar-lhes a dimensão real do valor do bem que está
sendo consumido. Alguns inclusive veem esta cobrança como uma forma
de internalização dos custos ambientais que qualquer consumo de recursos
naturais acarreta.
4. Sistema de informações: o Sistema Nacional de Informações sobre os
Recursos Hídricos (SNIRH) tem o propósito de fornecer subsídios para a
formulação dos Planos de Recursos Hídricos, além de reunir, divulgar e
atualizar

permanentemente

dados

sobre

qualidade,

quantidade,

disponibilidade e demanda pelos recursos hídricos do país22.

5.4. A Bacia da Serra da Mantiqueira

A Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira localiza-se na região sudeste e para
administração o governo dividiu o Estado de São Paulo em 22 Unidades de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos, sendo a Serra da Mantiqueira a UGRHI-1,
definida pela Lei Estadual nº 9.034 de 27 de dezembro de 1994, possuindo uma área de
686 km². A região abriga importantes cursos d'agua e formações que compõem o bioma
da mata Atlântica, os principais usos da água são para o abastecimento público e privado,
criação de peixes e irrigação.
No caso de São Bento do Sapucaí, o comitê responsável pela UGRHI-1, é o da
Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira (CBH-SM)23, que envolve outros dois
municípios: Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.
Os principais rios que a compõem são Sapucaí-Guaçu, Sapucaí-Mirim, Ribeirões
da Cachoeira, do Paiol Velho e do Paiol Grande. A unidade do rio Sapucaí-Guaçu, com
293,5 km², possui aproximadamente 90% de sua área no município de Campos do Jordão
e cerca de 10% em São Bento do Sapucaí. A unidade do Rio Sapucaí-Mirim apresenta
área total de 392,5 km², correspondendo à totalidade do município de Santo Antônio do

22
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em <http://www.mma.gov.br/agua/recursoshidricos/plano-nacional-de-recursos-hidricos>. Acesso em dezembro/2014.
23
O CBH-SM foi instalado em 21 de junho de 2001.
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Pinhal, 90% do território de São Bento do Sapucaí e apenas 10% da área de Campos do
Jordão24.

Figura 14. Unidades hidrográficas principais e sua localização em relação aos municípios da
UGRHI-1 (CPTI, 2003).

5.4.1. Outorga pelo uso da água
A outorga de direito de uso ou interferência de recursos hídricos é um ato
administrativo, de autorização ou concessão, mediante o qual o Poder Público faculta ao
outorgado fazer uso da água por determinado tempo, finalidade e condição expressa no
respectivo ato. No Estado de São Paulo cabe ao Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE) o poder outorgante, por intermédio do Decreto 41.25825, de 31/10/96,
de acordo com o artigo 7º das disposições transitórias da Lei 7.663/91.
Segundo o caderno de Mata Ciliar criado pelo Sistema Integrado de Gestão
Ambiental (SIGAM):
“Toda e qualquer interferência promovida nas nascentes ou cursos
d’água no Estado de São Paulo, tanto para os proprietários rurais
como os urbanos, devem cumprir as determinações da Lei 7.663/91,
regulamentada pela Portaria DAEE 717/96, que exibem critérios e
normas para a obtenção do direito de uso e interferência nos recursos

24

Fonte: CBH-SM.
Disponível
em
<http://www.daee.sp.gov.br/legislacao/arquivos/799/DECRETO_412581996.pdf>.
Acesso em dezembro de 2014.
25

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br
Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos –
IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é fornecido, sem prévia
e expressa autorização do IPPLAN.

74
hídricos; ou seja: é necessário obter a outorga de direito do uso dos
recursos hídricos. Para nascentes, há as outorgas de direito para:
captação de água superficial, barramento e canalização, cada uma
delas contendo critérios e normas a serem cumpridas”.
A documentação a ser entregue no DAEE, deve ser acompanhada do
requerimento protocolado ou Parecer Técnico Florestal do Departamento Estadual de
Proteção dos Recursos Naturais (DEPRN), visando o cumprimento do Código
Florestal Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
Assim, enfatiza-se se uma pessoa quiser fazer uso das águas de um rio, lago ou
mesmo de águas subterrâneas, terá que solicitar uma autorização, concessão ou licença
(Outorga) ao Poder Público. O uso mencionado refere-se, por exemplo, à captação de
água para processo industrial ou irrigação, ao lançamento de efluentes industriais ou
urbanos, ou ainda à construção de obras hidráulicas como barragens, canalizações de rios
ou execução de poços artesianos.
O Estado de São Paulo atualmente é o maior usuário das reservas subterrâneas do
país. Cerca de 70% da zona urbana e aproximadamente 90% das indústrias paulistas são
abastecidas, de forma parcial ou total, por poços artesianos, segundo a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Em São Paulo, a licença para
perfuração e utilização de um poço é concedida pelo DAEE, que estabelece as normas
que regem o projeto de construção de poços tubulares profundos e controlam sua
utilização.
Portanto, sendo aprovados os usos e as interferências pretendidas pelos
proprietários tanto pelo DEPRN como pelo DAEE, previnem-se as ações fiscalizadoras
dos órgãos e da Polícia Ambiental.

5.4.2. Cobrança pelo uso da água
De acordo com a DAEE a cobrança pelo uso da água se configura por vezes como
o último instrumento de gestão dos recursos hídricos. Apesar disso, este tipo de cobrança
já estava prevista no Código de Águas de 1934 e na Lei sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, de 1981. Este instrumento de gestão aparece ainda na Lei Estadual nº 7.663/91
e nº 11.612/09, na Lei Federal nº 9.433/97, estabelecendo um reforço institucional e
jurídico para sua aplicação.
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos tem por objetivos reconhecer a água
como um bem público de valor econômico, dando ao usuário uma indicação de seu real
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valor, incentivando o uso racional e sustentável da água para obter recursos financeiros
para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos
hídricos e de saneamento, distribuir o custo socioambiental pelo uso degradador e
indiscriminado da água e utilizar a cobrança da água como instrumento de planejamento,
gestão integrada e descentralizada do uso da água e seus conflitos.
Para tornar viável a operação, manutenção e ampliação dos sistemas de água e de
esgotos, a SABESP conta com tarifas para remunerar os serviços prestados. Existe
também uma Taxa de Água que é cobrada e repassada ao Comitê de Bacias, e os recursos
dessa taxa de água permanecem guardados até a apresentação de projetos para os recursos
hídricos como, por exemplo plano de macrodrenagem ou planos de melhorias para os
rios, podendo ser elaborado até mesmo pelos municípios, e se aprovados, serão
executados. Isso já existe no Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul –
CBH-PS, porém na Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira ainda não foi implantado.
Em parceria, tem-se o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO)
disponível no estado de São Paulo para apoiar iniciativas realizadas por ONGs ou
prefeituras em prol da conservação dos recursos hídricos, conforme as diretrizes
estabelecidas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH).
O FEHIDRO, criado pela Lei 7.663/91 e regulamentado pelos Decretos
37.300/93 e 43.204/98, tem por objetivo dar suporte financeiro a Política Estadual de
Recursos Hídricos e às ações correspondentes. O PERH é o instrumento técnico,
estratégico e econômico-financeiro para implantação da Política Estadual de Recursos
Hídricos.
Os projetos financiados pelo FEHIDRO são enquadrados conforme as prioridades
estabelecidas no PERH, que fornece as diretrizes, objetivos e metas para realização de
programas de proteção, recuperação, controle e conservação de recursos hídricos.
Desde sua criação em junho de 2001, o CBH-SM já deliberou a aplicação de R$
7,7 milhões provenientes do FEHIDRO para investimento em ações de gestão e
intervenção em toda a região da UGRHI-1.
Para obter o financiamento do FEHIDRO os interessados na obtenção de recursos
devem procurar o Comitê da Bacia Hidrográfica em que estão situados para que os
recursos sejam distribuídos aos interessados pelo mesmo. Os beneficiários podem ser:
•

Pessoas jurídicas de direito público, da administração direta ou indireta do
Estado e dos municípios;
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•

Concessionárias de serviços públicos nos campos de saneamento, meio
ambiente e de aproveitamento múltiplo de recursos Hídricos;

•

Pessoas jurídicas de direito privado, usuárias de recursos Hídricos;

•

Consórcios intermunicipais regularmente constituídos;

•

Associações de usuários de recursos hídricos;

•

Universidades, instituições de ensino superior e entidades especializadas
em pesquisa, desenvolvimento tecnológico públicos e capacitação de
recursos humanos, no campo dos recursos hídricos, com verificação do
cumprimento desses requisitos pela análise dos respectivos Estatutos pela
Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (COFEHIDRO).

5.4.3. Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
A constante elevação do contingente populacional em áreas rurais acaba causando
um impacto ambiental devido à utilização dos recursos naturais de forma inadequada.
Muitas vezes encontra-se o descarte irregular de efluentes nos rios, desmatamento para
áreas de agricultura e pastoreio, prejudicando o meio ambiente. Para estimular a
preservação ambiental foram criados os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA),
com o objetivo de compensar financeiramente para que áreas de florestas sejam mantidas
e recompostas, garantindo os incentivos á preservação das áreas de reserva legal (RLs) e
de preservação permanente (APPs) nos imóveis rurais.
No Brasil os recursos são gerados em parte pela cobrança pelo uso da água, cujas
verbas arrecadadas são destinadas a projetos que visem à proteção de bacias hidrográficas.
Em alguns Estados, parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
é destinada a projetos de conservação ambiental, é o chamado ICMS Ecológico. Existem
projetos de lei que também visam aplicar parte do Imposto de Renda em projetos
ambientais.
A Organização das Nações Unidas (ONU) por meio da Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação publicou um relatório, em 2008, onde defende o
PSA como principal maneira de evitar a pressão da agricultura sobre as áreas de florestas,
que tendem a ser ocupadas para produção agrícola26.

26

Informações disponível em <http://www.fao.org/ Acesso em janeiro de 2015.
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Há um programa chamado de Produtor de Água criado pela ANA que já remunera
proprietários de terras que preservam suas propriedades nas bacias hidrográficas do Rio
Guandu, no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, na bacia do Rio Jaguari que abastece
o Sistema Cantareira, nas Microbacias do Rio Moinho e do Rio Cancã, em Joanópolis
(SP) e Nazaré Paulista (SP), na Bacia do Ribeirão Piripau no Distrito Federal e no Espírito
Santo, na bacia do Rio Benevente.
O PSA também

pode incluir modalidades

como

o

Programa

de

Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar (Proambiente), criado em
2000, e que premia produtores rurais que adotam práticas sustentáveis em suas fazendas
com um terço de salário mínimo.
Há algumas iniciativas de PSA no Brasil que podem ser pensadas como
possibilidades para o futuro de São Bento do Sapucaí, entretanto ainda não aplicadas para
o caso real. Alguns exemplos são:
•

Proambiente - Programa de Desenvolvimento Socioambiental da
Produção Familiar Rural: Criado em 2000 pelo Ministério de Meio
Ambiente, dá 1/3 do salário mínimo a agricultores e pecuaristas que
adotarem práticas sustentáveis.

•

ICMS Ecológico: Repasse para as Prefeituras Municipais de 5% do ICMS
para projetos de preservação ambiental.

•

Reposição Florestal: - É a compensação do volume de matéria-prima
florestal extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima
resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de
cobertura florestal. É feito através da retirada de madeireiras em seu
manejo florestal, para financiar reflorestamento em outras áreas.
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6. Análise do uso e ocupação do solo
A análise de uso e ocupação do solo busca entender a forma como as atividades
se organizam em um determinado território, ou seja, onde se localizam as residências,
onde estão os principais pontos de interesse da população – comércio, serviços, escolas,
áreas de lazer, parques e áreas verdes – onde estão as indústrias, onde são produzidos os
alimentos que abastecem a cidade, onde estão as áreas de proteção ambiental de
fundamental importância para o equilíbrio do bioma e para garantia de qualidade de vida
da população. O resultado desse trabalho tem como objetivo identificar aspectos
estruturantes da cidade, respondendo aos pontos abaixo relacionados:
a) Onde é urbanizado e onde não é
b) Quais são as centralidades, ou seja, quais os locais preferenciais das atividades
não-residenciais?
c) A sua estrutura urbana existente hoje está compatível com as densidades
praticadas?
d) Há um mesmo padrão de ocupação nas várias partes do território?
e) Quais são as áreas mais densas? E as menos densas?
f) Onde estão as principais áreas verdes da cidade? É possível identificar uma
unidade, ou melhor, há conectividade entre essas áreas?
g) É possível identificar alguma divisão de regiões na cidade, seja pela
predominância de um tipo de uso, seja quanto à sua ocupação, seja quanto à
sua dependência de outras regiões?
h) Há hierarquia entre seus vários bairros? Algum bairro é referência a outro?
i) Quais são os locais cuja ocupação tem ocorrido de forma irregular?
j) Quais são os vetores de crescimento, onde ocorreu maior ocupação do solo
nos últimos anos?
k) Quais são os principais pontos de interesse turístico?
l) Há áreas ociosas na área urbana consolidada, que poderiam ter algum tipo de
uso, mas que não têm?
m) Há áreas em que incidam programas especiais, como de habitação, por
exemplo?
n) Quais são as áreas com restrição de ocupação? Quais necessitam de ações
específicas com vistas à preservação da vida?
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o) Como é o saneamento básico da cidade? Onde é feita a captação de água, onde
se trata o esgoto, onde é lançado o esgoto?
p) Quais são os empreendimentos que causam impacto no município?

6.1. Notas metodológicas

Vários são os dados que subsidiaram essa análise. Uma das principais
necessidades é entender onde estão localizadas as atividades, ou seja, mapear o uso e
ocupação do solo, permitindo entender as particularidades de cada local, a distribuição da
população no município, os usos existentes em cada local, enfim, aspectos que
direcionarão as propostas para o zoneamento urbano. Embora não tenha sido possível
identificar o uso de cada imóvel, distinguindo os de uso comercial, de serviços,
institucional, foram elaborados diversos mapas e análises com base no cadastro
imobiliário e de empresas da Prefeitura, por vezes utilizando foto aérea recente como
suporte. Os mapas elaborados pelo IPPLAN tiveram como base tanto os setores
censitários do IBGE, quanto os mapas fornecidos pela Prefeitura em formato dwg. Tais
bases vetoriais foram transformadas em camadas de um sistema de informações
geográficas (SIG), utilizando-se o software ArcGIS para produzir o banco de dados. Além
das informações cartoriais vindas dessas fontes, outros dados foram marcados no Google
Earth, em formato .kmz e .kml, que podem ser lidos no ArcGIS para integrar o banco
elaborado. Os arquivos em formato .kml ou .kmz podem ser lidos em qualquer
computador, dado que o software Google Earth é livre. Sugere-se que a prefeitura passe
a adotá-lo para compartilhar informações, como quanto à localização de alguma
ocorrência, ou para localização de uma nova construção, os dos trechos de via que foram
asfaltados, pois facilita a gestão urbana e permite diversas análises urbanísticas. Abaixo
são listadas as feições que compõem o banco de dados27 no ArcGIS, identificando-se a
fonte da informação ou a forma de produção do dado:
1. Limite municipal (Prefeitura);
2. Perímetro urbano (Prefeitura) – conforme descrição perimétrica contida na
Lei 312/1978;

27

Tal banco de dados geográfico será entregue ao final do trabalho em mídia digital.
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3. Arruamento, com distinção dos tipos de via (Prefeitura). Nessa camada
encontram-se os eixos das vias, e não o desenho das quadras;
4. Curvas de nível (Prefeitura) - A partir disso foi possível construir um mapa
de declividades, em que se identifica as áreas mais propícias à ocupação
urbana, bem como áreas que se enquadram como áreas de proteção
permanente, segundo os critérios definidos no Código Florestal;
5. Lotes – vieram em parte do arquivo fornecido pela Prefeitura, entretanto foi
complementado pelo IPPLAN nas áreas onde se identificou ocupação
humana na área urbana, com base em foto aérea de 2014 do Google.
6. Hidrografia (Prefeitura) – foi necessário um trabalho para unificar o conjunto
de linhas que compõem os corpos d’água para formar a hidrografia temática;
7. Edificações (Prefeitura) – utilizada apenas para o caso de imóveis públicos
8. Edificações 2005 e 2014 – elaboradas a partir de foto aérea de alta resolução
de 2005, fornecida pela Prefeitura, e de foto aérea do Google para 2014. As
edificações foram apenas pontuais, não havendo o limite periférico das
construções.
9. Setores Censitários (IBGE) – são os setores utilizados pelo IBGE para agregar
os dados coletados no Censo. No caso de São Bento do Sapucaí, há 16 setores
censitários, sendo 7 com área urbanizada e os demais em áreas classificadas
pelo IBGE como rurais (incluindo os núcleos rurais). Na média, o critério
adotado para divisão das áreas é de aproximadamente 300 domicílios, que
seria uma quantidade adequada para um recenseador percorrer.
10. Pontos de referência – elaborados pelo IPPLAN com base em foto aérea e
visitas a campo. Consiste na identificação dos equipamentos de saúde e
educação.
11. MONA (Prefeitura) – nos foi disponibilizado um arquivo kmz com
mapeamentos elaborados na área do MONA, contendo seu perímetro, a
localização da Pedra do Baú e de campos de altitude.
12. Buffer de 500m das estradas – contém o mapeamento das faixas de 500
metros lindeiros das estradas, elaborada com base na camada de arruamento.
Considerou-se todas as vias mapeadas como vias públicas para tal finalidade
e utilizou-se uma ferramenta de geoprocessamento para produzir essa
informação, conforme se vê no Mapa 3 (página 38).
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13. Buffer de 3km dos equipamentos de saúde e educação – consiste na mapa
com as áreas de influência de 3km ao redor dos equipamentos de saúde e
educação, para verificar quanto do município estava contemplado pelos dois
serviços. Os equipamentos foram mapeados pelo IPPLAN.
14. APP de 30 e 50m – traçada pelo IPPLAN com o uso de ferramentas de
geoprocessamento a partir da camada de hidrografia.
15. Sub-bacias – elaborado com base nos mapas do Plano de Macrodrenagem
Urbana de São Bento do Sapucaí, utilizando-se também o perímetro adotado
pelo IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico.
16. Zonas do Zoneamento Econômico Ecológico (SMA/CPLEA) – arquivos
vieram de CD fornecido pela Fundação Florestal e referem-se a um trabalho
de planejamento para elaboração do Plano de Manejo para as APAs Sapucaí
Mirim e Campos do Jordão em 2006. Foi necessário transformar o formato
de arquivo de .dat para geodatabase para ser lido no software utilizado pelo
IPPLAN.
17. Bairros – mapeamento elaborado pelo IPPLAN a partir de foto aérea,
localizando-se as ocupações mais densas em área rural. Buscou-se respeitar
os limites das comunidades apontadas pelo Cadastro, entretanto é sabido que
não existe um mapa oficial com os limites de cada bairro. O intuito dessa
camada foi identificar os núcleos e os locais que têm tido maior ocupação,
portanto, que podem ser caracterizados como núcleos urbanos nas áreas
rurais, onde se pensa que seria possível permitir adensamento maior do que
na área rural (ou seja, terrenos menores do que o módulo rural), porém ainda
sem definições. No caso dos bairros da área urbana, foram identificados
alguns do que constam no cadastro, porém, como não haviam informações
precisas (de onde inicia e onde termina a rua, ou mesmo imóveis na mesma
rua com diferentes indicações de bairro), eles foram identificados apenas para
referência do trabalho, mas não como fatores limitantes. Ressalte-se que
alguns loteamentos foram indicados como irregulares em processo de
regularização junto ao Programa Cidade Legal. São eles: Loteamento Três
Amores, Loteamento 12 de outubro, Octavio Castagnacci e José Lopes.
Também foram apontados os conjuntos habitacionais promovidos pela
CDHU, tanto os concluídos, quanto os que serão futuramente construídos (no
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caso, o terceiro conjunto da CDHU, a ser construído próximo ao Nova
Conquista).
18. Áreas de risco (IPT) – mapeamento elaborado pelo IPT – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas em 2012 contendo a delimitação de 13 áreas de risco
a inundação e a deslizamento (vide tópico 6.4, página 104).
Como um olhar temático não apresenta aspectos do meio físico, para entender e
justificar a configuração urbana existente e suas limitações a análise deve ocorrer de
forma concomitante com outros aspectos, como topográficos, hidrográficos, geológicos,
socioeconômicos e ambientais, como será apresentado a seguir.
Os aspectos topográficos e hidrográficos condicionam o tipo de ocupação e a
densidade de construções na medida em que locais com maior declividade têm limitações
naturais à ocupação humana, por conta da instabilidade do solo e da grande interferência
necessária para a construção da fundação das edificações. Ainda, áreas muito íngremes
que se tornam impermeáveis deixam de absorver água no solo, fazendo com que a água
escoe com maior velocidade para as áreas mais baixas, à jusante, podendo acarretar
problemas com enchentes. Ou seja, por motivos diferentes, as planícies aluvionares, que
são as áreas planas mais próximas aos corpos d’água e que aparentemente seriam as mais
propícias à ocupação, estão mais sujeitas a inundação e a outros tipos de problemas com
as edificações decorrentes do tipo de solo, que não suporta grandes cargas.
Já os aspectos socioeconômicos – especialmente de renda e emprego - limitam o
acesso à terra, ou seja, a capacidade de aquisição do imóvel próprio de forma regular,
resultando em loteamentos irregulares28 e na ocupação de áreas que não poderiam ser
urbanizadas pelas restrições anteriormente citadas. É o que ocorre, por exemplo, em parte
do Centro, próximo à Igreja São Benedito, e no Morro do Cruzeiro, como se vê nas
Figura 15 e Figura 16.

28

Considera-se irregulares os loteamentos implantados sem a anuência e aprovação do Poder Público
Executivo, portanto, que não respeitam a Lei Federal 6.766/79 quanto ao tamanho de lote, infraestrutura
mínima, largura de via, doação de áreas públicas. No geral, os loteamentos irregulares são áreas mais
densas, ou seja, em que há mais pessoas morando por área, consequência desse processo de parcelamento
em que as regras urbanísticas não são respeitadas.
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Figura 15. Foto aérea de parte da área urbana. As manchas azuis são algumas das áreas de risco
à inundação (SBS-03 e SBS-04) apontadas no estudo elaborado pelo IPT em 2012. Já com linha
azul escuro estão as áreas destinadas a conjuntos habitacionais (implantados e futuro CDHU C).
Foto: Google Earth 2014.

A foto da Figura 15 apresenta a sobreposição das áreas com risco a inundação e
deslizamento do IPT29 (mancha azul) com o perímetro das áreas destinadas a conjuntos
habitacionais (perímetro marcado com linha azul escuro). Além dessas edificações terem
sido implantadas em área não recomendável (por iniciativa do próprio poder público), há
construções de uso residencial de baixa qualidade localizadas na Rua Professora Maria
Inez de Azeredo. Observa-se nesse local que vários lotes possuem testada de 5 metros
(mínimo exigido pela Lei Federal 6.766/79), estendendo-se até o limite do Rio Sapucaí
Mirim. Alguns lotes do lado direito dessa via sequer têm os 5 metros de testada, o que é
inadequado, pois dificulta a construção de edificações com ventilação e iluminação
adequados30.

29

Para mais informações sobre as Áreas com restrição à ocupação, ver item 6.4, página 105.
De acordo com o Código Sanitário do Estado de São Paulo, as janelas voltadas para corredor aberto
devem ter um espaço livre de no mínimo de 1,50m, ou seja, essa deve ser a largura mínima de um corredor
lateral para se conseguir ter iluminação e ventilação adequados, devendo-se observar o contexto da
edificação e tamanho das aberturas para serem de fato salubre.
30
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Figura 16. Foto aérea da área urbana do município mostrando em azul uma das áreas de risco a
deslizamento (SBS-01) apontadas no estudo elaborado pelo IPT em 2012 e, com linha marrom,
o perímetro de lotes no Morro do Cruzeiro que ocorreram de forma irregular. Foto: Google
Earth 2014.

Por sua vez, a Figura 16 apresenta uma área de risco a deslizamento no Morro do
Cruzeiro, também mapeada pelo IPT em 2012. Tal área compreende lotes junto às ruas
Presidente Castelo Branco e Pereira Alves, que estão em área bastante íngreme nas
proximidades do cemitério. Além das edificações na área de risco demarcada, verifica-se
uma extensão da ocupação de forma irregular ao longo da Rua Presidente Castelo Branco,
demarcada com perímetro marrom. Especialmente na área junto ao cemitério observa-se
a existência de diversas edificações em um mesmo lote, muitas delas sem recuo e
cobrindo mais do que 65% da área do lote. A mata maciça próxima a essa área está se
perdendo com a existência dessas construções, que em nossa análise é inadequada à
moradia, visto que a própria rua tem declividade de aproximadamente 26%, o que
dificulta o trânsito tanto de pedestres, quanto de veículos, sejam eles leves (automóveis,
veículos de passeio) ou pesados (caminhões, ônibus, ambulância e afins).
Como já foi abordado no item 4.1.Legislação Ambiental (página 39), existem
diversas limitações ambientais que devem ser respeitadas, especialmente decorrentes do
município ser uma APA, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, e de haver
muitas nascentes e rios no municipal. Essas limitações também deveriam condicionar a
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ocupação do território, entretanto, o que se observa é uma grande ocupação nas
proximidades dos corpos d’água, afinal todos necessitam da água para sobreviver e, como
já mencionado, costumam ser áreas mais planas.
Fotos aéreas e visitas a campo complementaram os mapeamentos, embora o
contato físico seja, num primeiro momento, o que possibilita uma análise mais próxima
da realidade.

6.2. Análise das características territoriais do município

Na sequência serão apresentados diversos mapas que auxiliaram na construção de
uma visão do uso e ocupação do solo em São Bento do Sapucaí, começando pela
ocupação territorial.
O Mapa 11 apresenta o número de domicílios por setor censitário, de acordo com
o IBGE (2010). Observa-se que as porções Leste (Campista) e Norte (Cantagalo) do
município são as que possuem menos número de domicílios, portanto, menor número de
moradores. As áreas com mais domicílios localizam-se na área urbana, no bairro do
Serrano, assim como no Paiol Grande e Baú. Fica claro que a área de Campista, que já
envolve outra bacia hidrográfica e que está mais próxima a Campos do Jordão, tem
ocupação diferente. Não se caracterizam como moradia permanente, mas grande parte
como residência de veraneio, ou seja, só para finais de semana, não sendo o local de
moradia fixo da pessoa.
O Mapa 12 apresenta a evolução do número de edificações no período de 2005 a
2014. Pontuado em preto estão as construções existentes até 2005. Já em vermelho
(pontos maiores) estão as edificações acrescidas no período de 2005 a 2014, ressaltandose que não havia a imagem de 2005 para porção Norte do município (Cantagalo e
Bocaina), por isso ficaram apontadas como construções recentes, entretanto é sabido que
não houve grandes mudanças no bairro.
Observa-se que o aumento do número de construções ocorreu de forma pulverizada no
município, mas em maior quantidade nos bairros do Serrano e Paiol Grande. Neste último
bairro, observa-se que as construções estão aglomeradas, seguindo o limite do MONA.
Logo, são as áreas que merecem mais atenção. As áreas de Campista também tiveram
acréscimo de construções, porém em número menor.
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Mapa 11. Número de domicílios por setor censitário. Fonte: IBGE 2010. Elaboração: IPPLAN
2014.

Mapa 12. Edificações existentes até 2005 e acrescidas no período de 2005 a 2014.
Desconsiderar o ano de construção das edificações nos bairros da Bocaina e Cantagalo, pois não
havia foto aérea de 2005 de base para o trabalho.
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Além de pontuar as construções, foram demarcados os perímetros que se
caracterizam como núcleos rurais, conforme descrito previamente no item 3.5 (página
30), de forma a facilitar a fase propositiva do trabalho (vide resultado no Mapa 13). O
critério para delimitação dos núcleos foi a existência de construções próximas, no geral
nos locais onde há algum tipo de comércio, ou a igreja, a escola e o posto de saúde.
Algumas das áreas demarcadas, entretanto, ficaram com dimensão maior em função do
tamanho dos lotes, como no bairro de Áreas (região Norte) e Serrano (Oeste). Os demais
apresentam os locais com maior densidade.

Mapa 13. Identificação dos núcleos rurais e áreas ocupadas na área rural. Elaboração: IPPLAN
2015.

Complementando a análise dos núcleos e dos locais onde há edificações,
verificou-se a densidade demográfica, utilizando como unidade os setores censitários
(Mapa 14) Observa-se que os setores mais densos são os urbanos (segundo o IBGE), com
preenchimento amarelo, laranja ou vermelho. Os demais são pouco densos, com até 44
pessoas por km², à exceção do bairro do Quilombo (círculo vermelho), onde a densidade
é tida como a maior no município, seguido do Centro (excluído o Nova Conquista e as
construções na porção Norte da Rua Major Monteiro de Carvalho). Na sequência, com
densidade média, estão os bairros mais ao Sul da área urbana, como Campo Monteiro,
Rancho Fundo e parte do Jardim do Cisne e do Bairro do Sítio.
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Mapa 14. Densidade demográfica por setor censitário (pessoas/km²). Fonte: IBGE 2010.
Elaboração: IPPLAN 2014.

A divisão em setores censitários auxilia na identificação de vetores, ou de locais
mais isolados, mais vulneráveis, mais ricos, por exemplo, entretanto, como os perímetros
são definidos apenas por uma questão operacional do Censo (ou seja, não respeita o limite
de bairros ou núcleos) é necessário um refinamento para se analisar a questão do uso e
ocupação do solo. Por isso, estimou-se a população e densidade dos núcleos com base no
mapeamento das edificações em 2005 e 2014, resultando em núcleos mais próximos da
realidade. Isso foi feito especificamente para os núcleos e bairros rurais, conforme
demarcação apresentada no Mapa 13, resultando na Tabela 14.
Para se estimar a população em 2005 e em 2014 (colunas 1 e 2) utilizou-se o
número de edificações pontuadas no mapa nos respectivos anos, considerando que
aproximadamente cada construção representaria um domicílio. Posteriormente,
multiplicou-se o número de edificações pelo tamanho médio da família, de acordo com
os dados do IBGE por setor censitário. Nesse primeiro momento observa-se que apenas
para a área rural o total de edificações em 2014 corresponderia a uma população de
9.260 pessoas, número totalmente diferente do real (5.399 em área rural segundo o
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Tabela 14. Estimativa de população para 2005 e 2014 e densidade por núcleo/bairro rural (em
habitantes por hectare)
Bairro

pop. 2005
pop. 2014
(estimativa) (estimativa)

Áreas
Dias
Pinheiro
Rodeio
Bairro do Sitio
Torto
Baú
Bocaina
Campista
Cantagalo
Monjolinho
Monte Rei
Pereiral
Núcleo setor 10 (Paiol Grande/Coimbra)
Núcleos setor 12 (Campo Serrano)
Núcleos setor 14 (Baú/Torto)
Núcleos setor 15 (Baú/Monjolilnho)
Paiol Grande
Quilombo
Serrano
Zé da Rosa
MÉDIA MUNICIPAL (EXCLUSIVE O CENTRO)
* Valores não calculados por falta de dados.
Fonte: Estimativa IPPLAN 2015.

aumento no
densidade
número de
2014
construções
(hab/ha)
2005-2014 (%)

população
em 1 mód.
rural
(30.000 m²)

75
77
216
190
373
178
400
0
96
163
77

113
89
293
200
426
205
454
162
106
418
83

50,00%
16,00%
35,71%
5,45%
14,40%
14,81%
13,60%
*
11,11%
*
8,33%

0,20
2,53
5,99
3,30
4,83
3,79
4,14
2,25
1,62
6,87
9,17

0,60
7,60
17,98
9,89
14,50
11,38
12,42
6,75
4,86
20,61
27,51

29
17
21
120
301
179
1866
492
1423
1325

29
21
23
159
352
202
2370
499
1699
1387
9290

0,00%
20,00%
14,29%
32,35%
16,84%
12,50%
27,00%
1,34%
19,44%
4,69%
22,52%

5,34
1,78
4,72
2,04
3,82
3,31
3,04
10,02
2,26
2,41
1,62

16,02
5,33
14,15
6,13
11,46
9,92
9,12
30,07
6,78
7,23
4,87

Censo de 2010, equivalendo 52% da população). Fazendo a conta inversa, ou seja, do
número de edificações pelo número de pessoas em uma família, chega-se a cerca de 1.200
construções que não são moradia permanente, valor em grandeza bastante próximo ao
informado pelo prefeito (900 no ano de 2010).
A Tabela 14 também apresenta o aumento do número de construções por bairro
mapeado, e onde se observa que os locais que mais cresceram proporcionalmente foram
Áreas (50%), Pinheiro (35,71%), Campo Serrano (32,35%), Paiol Grande (27%), Pereiral
(20%) e Serrano (19,44%, sendo que a média de crescimento de número de construções
para a área rural foi de 22,52%. Destaca-se que, em número absoluto, os bairros que
tiveram maior incremento de número de construções foram Paiol Grande (172), Serrano
(91), Pinheiro (25), Sítio e Zé da Rosa (18) e Baú (17).
Logo, é possível afirmar que embora Áreas tenha crescido em questões
proporcionais, o que tem se mostrado como vetores de crescimento são exatamente os
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Fotos 11, 12 e 13: Comércio no bairro Zé da Rosa – comunidade Vila Nova, na divisa com Santo
Antonio do Pinhal. Observa-se que o bairro está mais consolidado, com comércio de médio a
grande porte para o tamanho da comunidade. Apesar disso, nas áreas mais altas e íngremes do
bairro há construções em condições de risco devido à alta declividade do terreno. Fotos: IPPLAN.

bairros do Paiol Grande, Serrano, Pinheiro e Sítio. Os bairros Zé da Rosa e Baú, mais
afastados da área urbana do município, apresentam dinâmicas diferentes, pois o primeiro
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está junto à divisa com Santo Antônio do Pinhal, apresentando-se como um bairro mais
consolidado, enquanto que o segundo é mais rural e teve um acréscimo de construções ao
redor do número e na interligação com Monjolinho, onde há uma vista do Sul da Pedra
do Baú e onde tem havido interesse de se construir imóveis voltados a lazer (chalés,
pousadas, casas para final de semana).

Foto 14. Vista do Bairro do Baú e tipo de ocupação que tem crescido no bairro, de forma ainda
insipiente. Foto: IPPLAN.

Para aperfeiçoar os dados de densidade apresentados no Mapa 14 aproveitou-se
esse mesmo mapeamento das edificações e dos bairros para calcular a densidade das áreas
efetivamente ocupadas, conforme se vê nas últimas duas colunas da direita da Tabela 14.
Calculou-se tanto a densidade por hectare, quanto a densidade por módulo rural de
30.000,00m², medida que talvez apresente mais subsídios à análise do parcelamento do
solo que tem ocorrido na área rural, permitindo inferir quais locais estão passando por
esse tipo de processo ou quais locais têm mais pessoas em uma mesma propriedade, ainda
que não parcelada fisicamente (hipoteticamente).Assim como nos dados do IBGE, o
bairro do Quilombo aparece como o mais denso, com 10 habitantes por hectare, seguido
pelo Monjolinho (9,17 hab/ha), Cantagalo (6,87 hab/ha), Pinheiro (5,99 hab/ha), Monte
Rei (5,34 hab/ha), Sítio (4,83 hab/ha) e Paiol Grande (4,72 hab/ha). Isso mostra que, por
um lado, o Monjolinho apresenta famílias mais numerosas e certa tendência ao
parcelamento do solo, entretanto ressalte-se que há muitas propriedades produtivas cujas
construções foram contabilizadas como construções. Logo, há uma margem de erro a ser
considerada. Apesar também do Paiol Grande não ter aparecido em primeiro lugar,
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observa-se que em um módulo rural a população equivalente seria de 9,12 pessoas, o que
já dá indícios do parcelamento decorrente do processo de sucessão.
Para se chegar a uma análise da compartimentação do município e das suas
diversas características, buscou-se entender, num primeiro momento, a caracterização da
análise dos dados do IBGE e, complementando, utilizando o mapeamento das edificações
no município. As visitas a campo também serviram para apontar os vetores de
crescimento, as áreas mais ricas e as que merecem atenção especial, como o Paiol Grande
em função do MONA Pedra do Baú. Entretanto, para entender onde exatamente estão as
centralidades, imaginou-se que, no nível mais abrangente está o próprio centro, na área
urbana do município. Em seguida, vêm os bairros mais próximos (fora da área urbana),
como Paiol Grande, Serrano, Bairro do Sítio e Quilombo – este último de forma bastante
peculiar, dadas as características históricas. Posteriormente, vêm os demais bairros,,
sendo muitos deles isolados da área urbana e que têm como primeira referência, no nível
mais loca, as próprias comunidades. O mapeamento dos equipamentos de saúde e
educação ajuda a especializar essa informação, como se vê no Mapa 15.
A partir disso foi possível ver quais as áreas atendidas tanto por equipamentos de
saúde, quanto por equipamentos de educação, o que já seria suficiente para caracterizar
essas áreas como de interesse urbano, ou melhor, que já poderiam ter a cobrança de IPTU
pela existência desse tipo de serviço público, de acordo com o Código Tributário
Nacional. Observa-se que as áreas circunscritas nos círculos com hachura amarela e
vermelha são as que estão na área urbana, seguidas pelo bairro do Serrano (a Leste) e
parcialmente pelo Paiol Grande, havendo um vetor separado abrangendo a porção Sul do
município, onde estão os bairros do Baú, Torto e Zé da Rosa. Como se viu, à exceção do
Zé da Rosa, esses bairros têm características bastante rurais, embora haja um núcleo de
apoio minimamente organizado.
Entende-se, portanto, que a compartimentação possível para análise das diversas
regiões do município poderia se dar pelas sub-bacias hidrográficas, seguindo o perímetro
aproximado apresentado na Figura 13. Mapa das sub-bacias principais e pequenas bacias
da UGRHI-1 (Serra da Mantiqueira). Essa compartimentação atende melhor os critérios
para uso e ocupação do solo em função da bacia ser entendida também como uma unidade
de paisagem, limitada pelos topos de morro e organizando-se ao redor dos corpos d’água,
que têm sido fundamentais para a ocupação humana. Essa divisão também pode ajudar a
limitar o adensamento em cada área de acordo com a capacidade hídrica, assim como
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facilita a identificação pela própria população. Isso também se deve à não existência do
perímetro oficial de cada bairro, portanto a bacia hidrográfica abrangeria um ou mais
bairros. Assim, o município poderia ser dividido nas sub-bacias conforme se vê no Mapa
16.

Mapa 15. Localização dos equipamentos de saúde e educação no município de São Bento do
Sapucaí. Elaboração: IPPLAN 2015.

Após a análise macro do município, deve-se analisar as características da área
urbana. Primeiramente é necessário entender os locais que estão ocupados e, uma vez
ocupados, com qual tipo de uso. Visando entender esse primeiro aspecto elaborou-se o
Mapa 17 para identificar os imóveis no perímetro urbano que estão edificados e os que
não estão. Tal levantamento foi feito a partir da foto aérea do município de 2005 e 2014
e comparando-se os locais que receberam edificações nos últimos anos. É importante
perceber a influência da quantidade de áreas ociosas no preço dos imóveis: uma vez
havendo pouca oferta de imóveis vagos e mantendo-se a demanda por imóveis - ou até
crescendo, considerando a taxa de crescimento vegetativo – há uma tendência ao aumento
dos preços praticados no mercado formal de imóveis.
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Mapa 16. Mapa das sub-bacias hidrográficas adaptado do Plano de Macrodrenagem do
município. Elaboração: IPPLAN 2015.

Para efeito da análise e também visando à construção do macrozoneamento do
município, considera-se área urbana consolidada aquela correspondente aos lotes do
perímetros urbano e adjacências que estão de fato ocupados com edificações, excluídos
os de uso agrícola. O perímetro urbano em vigor foi mantido nos mapas apresentados a
seguir apenas como referência. Observa-se que há um espraiamento da mancha urbana ao
longo de alguns eixos principais, especialmente em direção aos bairros do Paiol Grande
e Serrano. Do contrário, também há áreas dentro do perímetro urbano que não apresentam
aptidão para serem áreas urbanizadas, especialmente em decorrência de acidentes
topográficos e áreas de várzea sujeitas a inundação.
Em 2005 havia maior incidência de lotes vagos na faixa lindeira entre a Rodovia
SP-042 e o rio Sapucaí, haja vista a dificuldade de acesso e limitação imposta pela barreira
física representada pelo rio, que é sobreposto apenas em dois pontos extremos.
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2005

Os lotes marcados
em azul estavam
vazios em 2005 e
foram ocupados
até 2014.

2014
Mapa 17. Ocupação dos lotes da área urbana em 2005 (acima) e em 2014 (abaixo). Elaboração:
IPPLAN 2015.
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Do total de 296 lotes desocupados em 2005, 117 lotes (39,5%) passaram a ter
edificação nos últimos 10 anos (de um total de 2908), restando atualmente179 terrenos
baldios, como se vê no Mapa 17.
Verifica-se que os lotes em azul no mapa foram ocupados nos últimos 10 anos e
estão exatamente no que se denomina de franja urbana, ou seja, as áreas no limite da
mancha urbana, ou que estão em meio a áreas recentemente urbanizadas.
O IPPLAN não realizou um mapa temático de usos do solo com o uso específico
de cada lote, haja vista inconsistências no cadastro imobiliário quanto à numeração dos
imóveis, o que dificultou identificar exatamente sua localização no mapa. Também há
algumas ruas cuja ordem da numeração mudava no meio do caminho, de forma que um
mapa que utilizasse esses dados se tornaria inconsistência. Em contrapartida, elaborou
três mapas em que se vê a predominância do uso do solo por logradouro, lembrando
que por logradouro entende-se qualquer via pública, seja ela rodovia, estrada, avenida,
rua, travessa, calçadão.
Como se observa no Mapa 18 as vias com mais imóveis são justamente as duas
vias principais (Conselheiro Rodrigues Alves e Rubião Júnior), seguidas pela Avenida
Juscelino Kubistchek, Avenida Nossa Senhora Aparecida, no início do bairro do Serrano,
e Avenida Doutor Oliveira Ribeiro, onde está a rodoviária, sendo esta a última via sem
interrupções paralela ao rio, ligando de Norte a Sul o núcleo central da área urbana. As
quatro primeiras ruas logicamente terão mais imóveis por terem maior extensão, seguida
pela última citada, mais curta. Após essas ruas aparecem outras paralelas entre a Rubião
Júnior e Doutor Oliveira Ribeiro, Avenida Sebastião de Melo Mendes, na Vila Santa
Terezinha, próximo ao Paço Municipal, a Rua Pereira Alves, já na parte alta do Centro e
a antiga via de acesso à cidade (Estrada para São Bento do Sapucaí).
Outro olhar necessário para complementar essa análise de uso e ocupação do solo
é o de número de imóveis não-residenciais por logradouro, que, em primeira instância,
auxilia na identificação das centralidades. No caso de São Bento do Sapucaí, como a área
urbana é pequena, não há exatamente um centro, mas algumas ruas que concentram
comércio e serviços de diversos tipos, o que aponta para uma possível definição de
corredores de comércio e serviços. O Mapa 19 apresenta as ruas classificadas conforme
o número de imóveis de uso não-residencial e reafirma o que foi mencionado quanto ao
tipo de centralidade existente no município. Novamente, as avenidas Doutor Rubião
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residencial, seguidas pelas transversais, que formam essa centralidade. As avenidas
Juscelino Kubitschek e José Geraldinho Barbosa, próximas à entrada da cidade, também
têm mais usos não-residenciais, afinal, são locais de passagem onde é apropriado e viável
ter atividades com fins econômicos. Vale dizer que em termos percentuais, a via com
mais presença de comércio é a Rua Alferes Pedrosa, que vai desde a Praça da Bandeira –
onde tem a Escola de Educação Infantil – até a Igreja Matriz, passando pela Praça General
Marcondes Salgado, marco zero do município. Estão nessa rua a Câmara Municipal, a
Casa de Cultura, Escola e diversos casarões antigos, totalizando 60% de imóveis com uso
não-residencial. Como comparação, as duas vias principais têm 47,2% de imóveis de uso
não-residencial.
Como se disse, as atividades com fins econômicos são viáveis onde há fluxo de
pessoas, pois assim tornam-se visíveis e atrativas para que as pessoas parem e consumam.
Logo, as vias que têm predominância de comércio e serviços têm outro tipo de fluxos,
ou seja, gera deslocamentos e demandas diferentes de locais com predominância
residencial, de forma a se pensar em tratamento distinto para os lotes no que diz respeito
a tamanho de edificações, recuos, altura das edificações, usos possíveis, vagas de
estacionamento. Pensando nas áreas públicas, esse mapeamento pode apontar para
novas definições para o trânsito no município, seja inversão de sentido de rua ou
adoção de mão única nas vias principais, alargamento de calçadas, qualificação do espaço
público para se tornar mais atrativo, com mobiliário adequado, podendo-se pensar, em
última instância, em diretrizes para padronização e preservação da fachada dos edifícios,
o que valorizaria o patrimônio arquitetônico e criaria e fortaleceria a identidade do
município. Além disso, a definição de usos possíveis nessas vias deve considerar também
o tipo de fluxo que se deseja, ou seja, se são vias em que o pedestre será valorizado ou se
são áreas em que haverá fluxo de carga mais pesado. Vê-se com inadequados os usos que
demandem veículos de carga com acesso frequente aos lotes na área mais histórica,
descrita anteriormente.
Observa-se que das vias com mais imóveis apresentadas no Mapa 18, a Avenida
Nossa Senhora Aparecida tem menos mescla de usos, destacando-se pela predominância
de imóveis residenciais (88,05%), como se vê no Mapa 20. Isso aponta para um
adensamento em uma área relativamente periférica, de acesso restrito à região central.

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br
Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos –
IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é fornecido, sem prévia
e expressa autorização do IPPLAN.

98

Mapa 18. Logradouros classificados conforme o número de imóveis. Elaboração: IPPLAN 2015.
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Mapa 19. Logradouros classificados conforme o número de imóveis de uso não-residenciais.
Elaboração: IPPLAN 2015.
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Mapa 20. Logradouros classificados conforme o número de imóveis de uso residencial.
Elaboração: IPPLAN 2015.
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A Avenida Juscelino Kubitschek também apresenta predominância residencial (75,74%),
embora em termos absolutos tenha um número representativo de imóveis nãoresidenciais, o que também ocorre com as avenidas Conselheiro Rodrigues Alves
(52,54% uso residencial) e Doutor Oliveira Ribeiro (84,38% uso residencial).
Por fim, para subsidiar as definições de uso e ocupação do solo foi feita uma
análise das características de ocupação do solo em alguns bairros considerados mais
críticos do município em termos de urbanização. A partir da foto aérea de 2014 disponível
no Google Earth foram selecionados alguns lotes vistos como padrão de uma porção do
município, ou seja, cujas características se repetem, formando um tipo de tecido urbano.
Para cada um identificou-se:
•

Área do terreno, medindo-se testada e comprimento do terreno;

•

Área construída, considerando o número de pavimentos visível na foto
aérea e considerando a conhecimento da região a partir de visitas;

•

Coeficiente de Aproveitamento (CA) praticado, que consiste no cálculo
de quanto representa a área construída em relação à área do terreno. Para
isso, divide-se a área construída pela área do terreno. Esse índice está
diretamente relacionado ao adensamento que se pensa para o futuro, pois
limita a área da edificação. Isso não exclui que se pense no número
máximo de pavimentos, que teria uma razão mais estética do que de
limitação de adensamento;

•

Taxa de Ocupação (TO) praticada, que consiste no cálculo do
percentual do terreno coberto por edificação, ou seja, quanto do terreno
está comprometido com edificação. A TO varia de 0 a 100%, que
significaria que a edificação cobre a totalidade do terreno. Esse índice pode
ser relacionado com a impermeabilização do terreno, pois onde há
edificação necessariamente será impermeável (a menos que se trate de
construção sobre pilotis, entretanto essa possibilidade é descartada na
maioria dos casos). Uma taxa de ocupação muito alta significa que há
poucas áreas livres no terreno, sejam elas permeáveis ou impermeáveis,
podendo determinar indiretamente a qualidade ambiental interna da
edificação em função das áreas e superfícies iluminadas e ventiladas.
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Esses são alguns parâmetros urbanísticos básicos que podem ser adotados quando
da definição do zoneamento para regrar o uso e ocupação do solo. A lei também pode
definir outros parâmetros, como taxa de permeabilidade, altura máxima das edificações,
número de pavimentos, cobertura vegetal e outros mais que se julgar necessário. O
resultado desse levantamento é o que se vê na Tabela 15.
Tabela 15. Estudo dos parâmetros urbanísticos praticados em alguns bairros do município de São
Bento do Sapucaí. Áreas de terreno e construída em metros quadrados.
Elaboração: IPPLAN 2015.

Como se vê, as áreas em que há maior densidade de construções é exatamente o
Centro, onde o coeficiente de aproveitamento passa de 1,0, ou seja, onde a área construída
ultrapassa uma vez a área do terreno e onde há menos espaços livres dentro dos terrenos,
com taxa de ocupação chegando a 100%. Essa alta densidade se deve também ao tamanho
dos terrenos, que varia de 160,00 a 200,00 metros quadrados. Selecionou-se também
alguns lotes da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves para esse estudo por essa ser a
principal via que cruza a área urbana. Observa-se que há lotes maiores, da ordem de
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350,00 a 430,00m², o que se deve pelo porte das atividades que nela ocorrem, tanto
comércio e serviços, como usos institucionais, como centro de saúde, delegacia, escola,
mercado.
No Paiol Grande selecionou-se lotes nas comunidades São Pedro e São Paulo, de
onde se identificou uma grande variação no tamanho dos lotes, sendo o Paiol São Paulo
o que menos respeita o módulo rural de 30.000,00m², com terrenos chegando a 270,00m².
Na comunidade São Pedro, por exemplo, o uso e ocupação do solo é diferente, pois os
lotes são maiores, formando chácaras de 2.500,00 a 6.200,00m².
Outros bairros próximos à área urbana (ou no seu limite) que foram analisados
foram Pinheiro, Serrano, Rancho Fundo, Campo Monteiro e Nossa Senhora Aparecida.
Todos eles apresentam lotes pequenos, embora o coeficiente de aproveitamento não
chegue a 1,0. Há casos isolados de construções com mais de um pavimento, logo, a área
construída total pôde ser considerada para o cálculo da taxa de ocupação. Dos bairros
citados, o que apresenta taxa de ocupação mais preocupante é o Serrano, onde há trecho
com edificações que ocupam cerca de 77% do lote, de forma a impermeabilizar boa parte
do lote.
O bairro Zé da Rosa também foi analisado por ter uma dinâmica completamente
diferente dos demais bairros do município, afinal confunde-se com Santo Antônio do
Pinhal, de onde usufrui os serviços. Lá os lotes têm de 800,00 a 1000,00m² e, em termos
absolutos, as edificações são grandes – de 200,00 a 500,00m². Os demais bairros do
município não foram analisados, pois, como foi dito ao longo de todo o relatório,
caracterizam-se como pequenos núcleos de apoio à área rural, especialmente junto à
igreja, posto de saúde e escola. Além disso, observando na foto aérea não havia condições
mínimas para mensurar corretamente os lotes, o que incorreria em erro. Sabe-se, assim,
que existe uma aglomeração mínima nesses núcleos, mas nada que gere alarde, até por
estarem mais isolados.

6.3. Áreas destinadas a programas especiais

Como o município nunca possuiu Plano Diretor, nem nunca disciplinou as
atividades urbanas, não existem áreas pré-definidas destinadas a programas especiais
relacionados a habitação e turismo. O que existe – e já foi mencionado – é a definição de
uma unidade de conservação de proteção integral denominada Monumento Natural da
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Pedra do Baú (MONA Pedra do Baú). Ademais, embora não haja definição de áreas
específicas para receber empreendimentos do ramo turístico, existe uma lei que autoriza
a Prefeitura a dar incentivos fiscais para atrair esse tipo de empreendimento, em uma
definição clara de priorizar e fomentar o turismo no município, haja vista que essa é a
vocação que mais tem sido trabalhada nos últimos anos.
Os frutos dessa análise servirão de insumo para a tomada de decisão quanto aos
princípios, diretrizes e objetivos que se pretende para cada região do município, afinal, a
situação atual é a base para se entender que dinâmicas precisam ser modificadas e quais
devem ser mantidas, norteando o que será proposto e tratado no Plano Diretor.

6.4. Áreas com restrição a ocupação

Fruto do contrato firmado entre o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a
Casa Militar do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo foi elaborado em
dezembro de 2012 um relatório técnico31 sobre as áreas de risco (alto e muito alto) a
deslizamentos e inundações do município de São Bento do Sapucaí, focado na área
urbana. O estudo, que utilizou a metodologia simplificada desenvolvida pelo Ministério
das Cidades, identificou 9 áreas de alto risco de deslizamento e inundação e 4 áreas de
médio risco conforme descrição na Tabela 16.
Tabela 16. Lista de áreas de risco mapeadas no município de São Bento do Sapucaí (IPT,
2012).
ÁREA Nº
NOME DA ÁREA
SBS-01 Morro do Cruzeiro
SBS-02 Centro-Capitão Inácio Marcondes

31

PROCESSO
Deslizamento
Deslizamento

NÍVEL DE RISCO
R-4 (Muito Alto)
R-3 (Alto)

SBS-03
SBS-04
SBS-05
SBS-06
SBS-07
SBS-08

Ribeirão Paiol
Rio Sapucaí Mirim
Rio Sapucaí Mirim-Residencial Nova Conquista
Rio Sapucaí-Mirim-Rancho Fundo
Ribeirão do Sítio
Rio Sapucaí-Mirim-Rua Flor de Lis

Inundação
Inundação
Inundação
Inundação
Inundação
Inundação

R-3 (Alto)
R-3 (Alto)
R-3 (Alto)
R-3 (Alto)
R-3 (Alto)
R-3 (Alto)

SBS-09
SBS-10
SBS-11
SBS-12
SBS-13

Centro-Rua Treze de Maio
Ribeirão do Baú 1
Ribeirão Monjolinho
Rio Sapucaí-Mirim - Avenida J. K. de Oliveira
Ribeirão Serranos

Inundação
Inundação
Inundação
Inundação
Inundação

R-3 (Alto)
R-2 (Médio)
R-2 (Médio)
R-2 (Médio)
R-2 (Médio)

Relatório Técnico Nº 131.180-205-3/61. Casa Militar do Gabinete do Governador, 2012.
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Buscando “estabelecer critérios e procedimentos para avaliação do zoneamento
de risco nas áreas, com a finalidade de subsidiar o gerenciamento de riscos, a fim de
promover maior segurança e/ou eliminar riscos” (IPT, 2012), o estudo constituiu-se das
seguintes etapas:
a)

Identificação dos riscos;

b)

Análise (ou avaliação) de risco;

c)

Medidas de prevenção de acidentes;

d)

Planejamento para situações de emergência; e

e)

Informações públicas e treinamento.

Mapa 21. Áreas com restrição à ocupação. Fonte: diversas. Elaboração: IPPLAN, 2015

Além das áreas identificadas como áreas com restrição à ocupação, especialmente
no perímetro urbano, outras áreas são incompatíveis à urbanização. O apontamento destas
áreas está no Mapa 21 em que todas essas questões restritivas foram mapeadas, a saber:
•

Áreas com alta declividade, sendo locais onde a declividade é maior do
que 100% são definidos no Código Florestal como APP. Áreas com
declividade maior do que 30% já são proibidas de serem parceladas para
fim de loteamento, de acordo com a Lei Federal 6.766/79;
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•

Áreas com risco à inundação e deslizamento mapeado pelo IPT (2012);

•

Limite do MONA, que é uma unidade de proteção integral;

•

Área de Preservação Permanente ao longo dos corpos d’água (30 metros
geral e 50 metros para o caso do Rio Sapucai-Mirim) e nascentes (50
metros)

•

Área prevista para a construção do reservatório de contenção de cheias,
junto ao Ribeirão do Baú.

As poucas áreas destinadas à ocupação são observadas em branco e verde claro
no Mapa 21. O maior obstáculo para a ocupação é a declividade que passa de 30% na
maior parte do Município sendo proibido o parcelamento do solo por Lei Federal. O
segundo grande obstáculo são as áreas lindeiras a rios, riachos e nascentes que devem
manter uma área de preservação ao seu redor. Apesar desta informação ser bem conhecida
pelos moradores, as áreas de APP ao longo dos corpos d’água não são respeitadas no
Município. A ocupação irregular e de baixo padrão são construídas desordenadamente e
justamente ao longo dos rios, riachos e nascentes.

6.5. Indústria e Mineração

Ainda na linha de entender o uso e ocupação do solo no município, há no Termo
de Referência a exigência de se identificar áreas de indústria e mineração no município.
Como se sabe, o município é uma estância climática e, ao mesmo tempo, APA. Assim,
não é recomendável que se tenha usos que geram impacto ambiental acima daquilo que o
município está apto a absorver. Junto à Prefeitura foi obtida a informação de que não
existe nem mineração, nem indústrias no município. Observando o cadastro de atividades
econômicas obtido junto ao setor da Cadastro32, localizou-se uma indústria na Rua Flor
de Lis, entretanto não há especificação da atividade exercida, nem do porte da atividade
e impactos gerados.

32

O cadastro do rolamento de atividades econômicas não possui campos para autopreenchimento, portanto,
não há como obter estatística a partir do banco de dados entregue ao IPPLAN, pois a descrição das
atividades é feita de forma distinta para cada estabelecimento ou empresa. Assim, os dados aqui
apresentados foram pesquisados a partir da filtragem de resultados.
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As atividades existentes que se enquadrariam mais próximo de indústria – e que
não estão cadastradas como tal e podem ser de pequeno porte – são os apresentados na
Tabela 17. No total há 46 empresas que realizam atividades de fabricação, sendo a de
movelaria a que tem mais ocorrências. Há outros que causam mais impacto –
especialmente ruído e aspersão de partículas – que é a de serralheria, em que há atividade
de corte de metais. Aparecem também diversas ocorrências para atividades de fabricação
de artefatos para vestuário, não havendo concentração específica desse tipo de uso em um
determinado local. Há ocorrência dessas atividades no Centro (17), Campo Monteiro acesso antigo da cidade (5), Quilombo (4), Paiol Grande (3), Serrano (3), Sítio (2), Jardim
Santa Terezinha, Jardim do Cisne, Áreas, Baú de Cima, Monjolinho, Vila Boa Esperança.
Como se vê, destaca-se as fabricações no Centro e Campo Monteiro, que por ser o antigo
acesso da cidade e próximo à rodovia, concentra usos um pouco mais pesados do que os
que ocorrem na área histórica.
Ressalte-se a existência de algumas atividades entendidas como agroindústria,
como a Oliq - que produz azeite de oliva e que está se articulando com outros municípios
para funcionar como uma cooperativa, absorvendo a produção de oliveiras de alguns
municípios do sul mineiro.

Figura 17. Localização de poligonais solicitadas ao DNPM, por bem mineral (DNPM, 2011).
Fonte: Relatório Técnico CPTI nº 571/12.
Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br
Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos –
IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é fornecido, sem prévia
e expressa autorização do IPPLAN.

108
Tabela 17. Relação de empresas por tipo de atividade relacionada a indústria e fabricação
diversos.
EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES RELACIONADAS A INDÚSTRIA E
QUANTIDADE
FABRICAÇÃO DIVERSOS
Fabricação de móveis com predominância de madeira
7
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
3
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de
produção própria
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
Fabricação de laticínios (preparação de leite)
Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico.
Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
Fabricação de artigos de serralherias, exceto esquadrias
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e materiais semelhantes
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens,
exceto meias
Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens,
exceto meias (CROCHETEIRA)
Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação de artigos de serralheria
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens,
exceto meias.
Fabricação de ferramentas - Ferreiro/Forjador
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens;
Fabricação de meias
Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente.
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer
material
Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente (Artesão)
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de
estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
Fabricação de tecidos de malha; Tecelagem de fios de algodão; de fios de
fibras artificiais e sintéticas; de fios de fibras têxteis naturais, exceto
algodão; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros
materiais trançados, exceto móveis; Fabricação de produtos diversos;
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Fabricação de artefatos de cerâmica e barros cozido para uso na construção,
exceto azulejos e pisos
Fabricação de esquadrias de metal
Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
Fabricação e comercio de artesanato de velas em parafina (Fonte, porta-jóia,
luminaria, abajur, vela decorada)
Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
Fabricação de conservas de frutas

Total Geral

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46
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Já quanto à mineração, não há registros no Cadastro da Prefeitura, por isso, a
única informação levantada a respeito foi a de poligonais solicitadas ao Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) para a bacia da Serra da Mantiqueira em 2011,
em que se observam a requisição de autorização para exploração de areia junto ao Rio
Sapucaí-Mirim, granito e granito ornamental na região de Áreas e Cantagalo, outro e
minério de ouro na região do Baú, caulim já quase à divisa com Gonçalves e quartzito. A
Figura 17 apresenta o que foi descrito. Não foram localizados decretos de lavra para o
município.

6.6. Geomorfologia e questões ambientais – drenagem e topografia

São Bento do Sapucaí encontra-se no Planalto Atlântico, zona Planalto Paulistano,
subzona Morraria de Embu que está inserido em um grande compartimento
geomorfológico do Estado de São Paulo, o Planalto Atlântico. Esta zona constitui área
geomorfologicamente acidentada, composta por relevo montanhoso e de morros, cujas
altitudes chegam a superar 1.200 metros e cujos assoalhos de seus vales oscilam,
predominantemente, entre 750 m e 850 m, sendo drenadas pelas sub-bacias (IPT, 2012).
De acordo com Figura 18 (página 110), as principais formas de relevo da região
são individualizadas em unidades homogêneas, definidas principalmente em função da
amplitude topográfica, declividade das encostas e densidade das linhas de drenagem. A
caracterização do relevo permite fornecer elementos para planejamento regional,
avaliação de facilidades/dificuldades de urbanização, reconhecimento pedológico,
classificação da capacidade de uso da terra e manejo agrícola, bem como as
suscetibilidades à erosão e aos escorregamentos (IPT, 2012).
Em relação à análise de restrições à ocupação do ponto de vista geomorfológico,
topográfico e de drenagem, foram pesquisadas fontes secundárias para se fazer a análise
das limitações à ocupação.
O mapa de geomorfologia apresentado no relatório do IPT (2012), Figura 16,
considera as seguintes convenções geomorfológicas: (1) mar de morros, (2) morros
paralelos; (3) morros com serras restritas; (4) serras alongadas; (5) escarpas festonadas; e
(6) escarpas com espigões digitados. Todas essas feições ocorrem em São Bento do
Sapucaí, sendo que a porção central do município

(Monjolinho, Paiol Grande e
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Figura 18. Mapa geomorfológico de São Bento do Sapucaí. Fonte: Mapa Geomorfológico do
Estado de São Paulo (IPT, 1981).
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Cantagalo) apresenta serras alongadas, com drenagem de alta densidade, padrão paralelo
pinulado e vales fechados.
Já na região do Bairro do Serrano e Pinheiro ocorrem morros com serras
restritas, ou seja, com topos arredondados e com vertentes com perfil retilíneo. Também
se repete a questão da drenagem de alta densidade e vales fechados, nesse caso com
planícies aluvionares. As comunidades se organizaram em torno das planícies aluviais
que são justamente as áreas inundáveis.
Mais a leste do Bairro Paiol Grande em direção ao Campista a região apresenta
uma formação de morros paralelos com topos arredondados vertentes com perfil
retilíneos e convexos, drenagem de alta densidade, padrão em treliça e localmente subdendrítico, vales fechados a abertos, planícies aluvionares. O mar de morros acontece
no Paiol Velho, ao sul e redondeza com topos arredondados, vertentes com perfis
convexos a retilíneos. A drenagem na área é de alta densidade e geralmente constitui um
conjunto de formas em “meia laranja”.
A escarpa festonada está localizada no Serrano a oeste do município e
correspondem as pedras da Balança e Divisa. São desfeitas em anfiteatros separados por
espigões, topos angulosos, vertentes com perfis retilíneos. A drenagem é de alta
densidade, padrão subparalelo e dendrítico com vales fechados. A escarpa com espigões
digitados está localizada ao sudeste do Município e são compostas por grandes espigões
lineares subparalelos, topos angulosos e vertentes com perfis retilíneos. A drenagem é de
alta densidade, padrão paralelo-pinulado e vales fechados.
Em todas as convenções geomorfológicas se observa uma drenagem de alta
densidade que significa alto escoamento superficial. A densidade de drenagem é uma
variável que expressa a quantidade disponível de canais para o escoamento e é
individualizada entre baixa, média e alta. É a relação entre o comprimento dos canais e a
área da bacia hidrográfica, estabelecendo assim um importante índice para estudo
principalmente quando combinado a planície de inundação.
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7. Análise da capacidade institucional
O índice de desenvolvimento humano (IDH) é uma medida comparativa usada
para classificar o grau de desenvolvimento humano de uma localidade em alto, médio e
baixo. A estatística é composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascer,
educação e Produto Interno Bruto (PIB) como indicador de padrão de vida. O IDH de
2010 do município de São Bento do Sapucaí foi de 0,720, que segundo o Programa da
Nações Unidas (PNUD) é uma classificação de nível alto. Um substancial aumento de
0,372 do índice aconteceu entre os anos de 1991 e 2010.
De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (SICONFI), o resultado fiscal
do município no exercício de 2013 está representado por valores em milhares de reais,
cuja receita total do município representa R$ 26.796 e a despesa total (liquidada) em R$
27.431, ocasionando um déficit de R$ 635, equivalente a 2,37% acima da receita total. O
percentual da receita total gasto com investimentos (nível de investimento) está em
26,64%.
O PIB de São Bento do Sapucaí referente ao valor adicionado fiscal, representado
em milhões de reais, segundo a Secretaria de Administração (SEAD, 2012), representam
R$ 106,34, já o PIB per capita representa R$ 0,01. Desse montante, o setor da indústria
contribui com uma fatia de R$ 15,12, o setor de serviços R$ 71,69 e o setor da
agropecuária R$ 13,79 como ilustrado na Figura 19.

Figura 19. Participação dos setores no PIB do Município de São Bento do Sapucaí.
Fonte: SEAD, 2012

A Figura 20 ilustra a receita e as despesas do Município em 2014. Pode-se
destacar que 90,77% da Receita Total são referentes à Receita Corrente, 18,7% receita de
capital, com um total de deduções de (9,47%). Já a Despesa Total (liquidada), 71,87%
são referentes às despesas correntes e 28,13% Despesas de Capital.
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Figura 20. Receita e Despesa Total do Município de São Bento do Sapucaí. Fonte:
http://www.meumunicipio.org.br/meumunicipio/municipio/354860#analise-geral dados da
SICONFI acessado em 27/01/2015.

7.1. Arrecadação de Impostos no Município

Comparando o município de São Bento do Sapucaí com outros municípios
paulistas de até 20 mil habitantes, como Roseira, Bananal, São Luís do Paraitinga, Santa
Branca, Piquete e Potim, se observa e se analisa a oscilação das principais receitas. As
taxas escolhidas para a comparação foram IPTU, ITBI, ISS, ICMS e IPVA, referente ao
período de 2010 a 2013 (SICONFI, 2013).
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do município de São Bento do
Sapucaí oscila razoavelmente crescendo em 2011 e 2012 e diminuindo em 2010 e 2013.
São Bento do Sapucaí foi o único município do grupo que diminuiu sua receita de IPTU
em 2013, todos os outros tiveram aumento em sua arrecadação como exposto na Tabela
18.
A arrecadação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) do
município de São Bento do Sapucaí teve um alto crescimento em 2013 de 288%. Somente
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outro município chega perto desta taxa, São Luiz do Paraitinga a um crescimento de
194%. Em termos de valores, a arrecadação de 2010 está próxima a de 2013 acima de
R$100.000, já a arrecadação de 2012 e 2011 estão abaixo de R$100.000 como mostra
Tabela 19.
Tabela 18. Comparação da arrecadação de IPTU entre municípios de porte similar.
IPTU - 2010 a 2013
Municípios

IPTU 2013 - R$

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
ROSEIRA
POTIM
BANANAL
SÃO LUÍS DO PARAITINGA
SANTA BRANCA
PIQUETE

911.680
458.260
443.140
533.734
686.555
1.892.874
511.516

Taxa de
IPTU 2012 - R$
Crescimento
-32,76%
1.355.864
6,93%
428.574
2,68%
431.589
100%
7,82%
636.786
22,62%
1.543.673
18%
433.504

Taxa de
IPTU 2011 - R$
Crescimento
64,67%
823.368
18,24%
362.465
-2,60%
443.108
-100%
460.000
4,73%
608.027
-6,14%
1.644.616
8,13%
400.928

Taxa de
IPTU 2010 - R$
Crescimento
-10,26%
917.552
6,89%
339.087
21,28%
365.355
6,79%
430.743
100%
9,89%
1.496.623
10,10%
364.158

Fonte: Adaptado de SICONFI, 2013

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) do município de São
Bento do Sapucaí está bem abaixo de Roseira e São Luís do Paraitinga. Em 2012, São
Bento arrecadou 40% menos que no ano anterior de 2011. Já em 2013 o crescimento foi
em torno de 80% como se observa na Tabela 20.
Tabela 19. Comparação da arrecadação de ITBI entre municípios de porte similar.
ITBI - 2010 a 2013
Municípios

ITBI 2013 - R$

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
ROSEIRA
POTIM
BANANAL
SÃO LUÍS DO PARAITINGA
SANTA BRANCA
PIQUETE

151.647
72.588
43.061
127.944
287.189
236.145
62.940

Taxa de
ITBI 2012 - R$
Crescimento
288,89%
38.995
-20,69%
91.525
8,42%
39.717
100%
194,50%
97.518
-54,14%
514.908
25%
50.253

Taxa de
ITBI 2011 - R$
Crescimento
-45,21%
71.173
31,21%
69.755
27,09%
31.250
-100%
172.879
-27,47%
134.459
218,69%
161.572
39,15%
36.114

Taxa de
ITBI 2010 - R$
Crescimento
-38,36%
115.470
-20,72%
87.980
63,07%
19.164
19,62%
144.529
4%
128.909
14,27%
141.389
-17,63%
43.846

Fonte: Adaptado de SICONFI, 2013

Tabela 20. Comparação da arrecadação de ISSQN entre municípios de porte similar.
ISS - 2010 a 2013
Municípios

ISS 2013 - R$

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
ROSEIRA
POTIM
BANANAL
SÃO LUÍS DO PARAITINGA
SANTA BRANCA
PIQUETE

1.005.215
2.170.866
160.843
747.681
2.393.926
725.173
375.290

Taxa de
ISS 2012 - R$
Crescimento
81,35%
554.306
27,71%
1.699.892
249,73%
45.990
100%
-0,06%
2.395.339
9,90%
659.871
-6%
397.797

Taxa de
ISS 2011 - R$
Crescimento
-40,44%
930.654
27,26%
1.335.797
-90,52%
485.215
-100%
746.367
39,18%
1.721.040
-7,42%
712.733
-36,91%
630.474

Taxa de
ISS 2010 - R$
Crescimento
185,99%
325.417
-16,29%
1.595.807
113,49%
227.276
-17,14%
900.745
-51%
3.498.411
-8,66%
780.329
-9,27%
694.864

Fonte: Adaptado de SICONFI, 2013

O Imposto de Operações relativos à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação é instituído
pelos Estados. São Bento do Sapucaí é um dos municípios que menos arrecadou ICMS
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em 2013, perdendo apenas para Piquete. Contudo, a arrecadação de ICMS no Município
vem crescendo constantemente, em média de 10% ao ano, desde 2010 (ver Tabela 21).
Tabela 21. Comparação da arrecadação de ICMS entre municípios de porte similar.
ICMS - 2010 a 2013
Municípios
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
ROSEIRA
POTIM
BANANAL
SÃO LUÍS DO PARAITINGA
SANTA BRANCA
PIQUETE

Taxa de
Taxa de
Taxa de
ICMS 2013 - R$
ICMS 2012 - R$
ICMS 2011 - R$
ICMS 2010 - R$
Crescimento
Crescimento
Crescimento
4.503.918
14,19%
3.944.125
7,46%
3.670.433
12,02%
3.276.618
4.992.490
20,26%
4.151.561
16,34%
3.568.526
14,80%
3.108.517
4.668.350
7,29%
4.351.135
14,97%
3.784.480
16,35%
3.252.687
4.718.748
100%
-100%
3.927.860
11,04%
3.537.414
5.888.873
11,43%
5.284.820
0,78%
5.243.841
5%
5.007.595
6.201.363
24,12%
4.996.156
-12,17%
5.688.407
-4,51%
5.956.780
3.876.118
15%
3.384.161
2,64%
3.297.120
14,22%
2.886.526

Fonte: Adaptado de SICONFI, 2013

O Imposto sobre a propriedade de veículos automotores incide sobre a
propriedade de veículos (IPVA). São Bento do Sapucaí e outros municípios tiveram um
aumento constante na arrecadação de IPVA, como se observa na Tabela 22, consequência
de um crescimento constante da frota de veículos. A frota de 2012 do município era de
4.208 veículos, em 2013 esse número passou para 4.546, e em 2014 para 4.895 veículos.
Segundo o Departamento Estadual de Transito de São Paulo (DETRAN), a frota
de São Bento do Sapucaí em 2014 de 4.895 veículos, se divide em: 2.851 são de categoria
automóvel, 1.045 motocicleta, 629 caminhonete e caminhoneta, 154 caminhões, 47
microbus e outros.
Tabela 22. Comparação da arrecadação de IPVA entre municípios de porte similar.
IPVA – 2011 a 2014
Municípios
IPVA 2014 – R$ IPVA 2013 – R$ IPVA 2012 – R$ IPVA 2011 – R$
São Bento do Sapucaí
809.061,92
687.472,38
610.016,29
529.308,07
Roseira
911.090,42
757.350,79
673.409,55
595.536,68
Potim
883.632,56
783.758,36
633.225,38
504.339,29
Bananal
618.353,14
524.492,86
482.080,52
428.752,25
São Luís do Paraitinga
726.101,06
614.617,98
558.248,45
478.631,09
Santa Branca
1.121.130,49
1.033.988,56
935.724,09
773.831,82
Piquete
981.280,08
877.315,27
789.715,55
710.275,40
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
https://www.fazenda.sp.gov.br/RepasseConsulta/Consulta/repasse.aspx, acessado 02/03/2015

7.2. Despesas Funcional e Econômica do Município

A Despesa Funcional, são custos identificados com as diferentes funções do
governo, como Educação, Administração, Saúde, Assistência Social, Gestão Ambiental,
Transporte, Cultura, Habitação, Previdência Social, Saneamento Básico entre outras.
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Como parâmetro de conferência utilizou-se- o portal Meu Município33
(www.meumunicipio.org.br) que comparou São Bento do Sapucaí com a média das
despesas de um grupo de municípios similares. A formação do grupo de mesmo perfil é
feita por meio das variáveis que mais influenciam as demandas das despesas dos
municípios.

Figura 21. Distribuição da Despesa Funcional do Município de São bento do Sapucaí em 2013
com dados do SICONFI, 2013. Fonte: www. meumunicipio.org.br acessado 02/03/2015

33
Os indicadores utilizados pelo Portal Meu Município não são os mesmos do cálculo da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
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Observa-se na Figura 21 que o maior gasto do Município de São Bento do
Sapucaí é na Área da Educação que confere com a média do maior gasto dos outros
municípios. Já o segundo maior gasto do Município é Administrativo, se diferencia da
média do grupo que escolhe Saúde como o segundo maior investimento. Destaca-se o
investimento do Município com Gestão Ambiental estando acima da média do grupo e
evidenciando uma atenção maior do município para esse setor.
De acordo com o Portal Meu Município, não há investimento de São Bento do
Sapucaí em Saneamento ou Cultura, embora a média do grupo seja pequena, há pequenos
investimentos em todos os setores.
A Despesa Econômica (Figura 22) refere-se às despesas com Pessoal e Encargos,
Outras Despesas Correntes, Investimentos, Amortização da Dívida, Juros e Encargos da
Dívida, Inversões Financeiras, Reserva do RPPS e Contingência. Em 2013 a SICONFI
realizou uma comparação do percentual gasto com cada despesa no município de São
Bento do Sapucaí e de um grupo de municípios com o mesmo perfil social e econômico.
Essa comparação pode ser observada no Portal Meu Município.

Figura 22. Distribuição da Despesa Econômica do Município de São Bento do Sapucaí em
2013 com dados do SICONFI, 2013. Fonte: www. meumunicipio.org.br acessado 02/03/2015
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Analisando a Figura 22 vê-se que os custos de Despesas Econômicas do
Município com Pessoal e Encargos é menor que a média do grupo comparado. Já os
gastos com investimentos34 é significativamente maior que a média do grupo de sua
categoria. De acordo com os indicadores gerenciais do Portal Meu Município, o
percentual da receita gasto com investimentos é de 26%, já a Geração de Receita Própria
sem Transferência Intergovernamental é de 15%.
O indicador gerencial mede a capacidade da prefeitura de gerar receitas de origem
tributária e de contribuição econômica para cada Real de Transferências
Intergovernamentais. Quanto menor o indicador, maior é a dependência das
transferências intergovernamentais. O indicador de São Bento do Sapucaí é 0,15, ou seja,
15% da Receita do Município é de Transferência Intergovernamental. O algoritmo para
o cálculo do indicador gerencial é como se segue.
Receita Tributária + Dívida Ativa dos Tributos + Multas e Juros de Mora dos Tributos + MJM da dívida Ativa dos Tributos
Receita Transf. Intergov. Corrente − Deduções para a formação do FUNDEB

34
Investimentos são despesas orçamentárias com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a
aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente.

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br
Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos –
IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é fornecido, sem prévia
e expressa autorização do IPPLAN.

119

8. Análise da capacidade de investimento
A capacidade de investimento está diretamente relacionada com a capacidade
institucional do município. Atualmente, o município de São Bento do Sapucaí passa por
dificuldades financeiras dada a baixa arrecadação do município. Os valores arrecadados
com tributos locais chegaram a apenas 15% da receita do município em 201335 que
dependeu de repasses do Estado. No ano de 2013, o Estado repassou 77% da receita do
município através de programas e financiamentos (MEU MUNICÍPIO, 2013).
Como houve e há grande quantidade de repasse de receita, a vinculação da receita
corrente também foi alta no ano de 2013, a 47,5%. A vinculação mede a parcela da receita
corrente cuja destinação é definida em leis e/ou convênios. Quanto maior o indicador,
menor a liberdade do gestor municipal em decidir a alocação dos recursos. A capacidade
de investimento do município diminui no momento que metade de sua receita possui
destinação definida (MEU MUNICÍPIO, 2013).
Fechando 2014 também em déficit, o Município não tem capacidade de poupar,
uma parcela da receita corrente após a cobertura das despesas de pessoal e custeio e da
amortização e juros da dívida. Há uma dificuldade atual de financiar investimentos. O
resultado do déficit fiscal de 2013 foi de -6,95%. O gasto corrente do Município, por
cidadão, para a prestação de serviço em 2013 foi de R$1.820,47. Comparado com a
arrecadação de tributos por cidadão no mesmo ano de R$213,75 é perceptível o
desequilíbrio (MEU MUNICÍPIO, 2013).
Por último o endividamento bruto do município em 2013 que chegou a 18,25%.
Este índice mede o percentual entre receita orçamentaria e de operações de crédito,
precatórias, obrigações a pagar em circulação, obrigações legais e tributárias (MEU
MUNICÍPIO, 2013). Assim, qualquer proposta que se pense deverá levar em
consideração as reais possibilidades do município em termos de investimentos, sendo
necessário buscar linhas de financiamento a baixas taxas que tornem menos oneroso ao
município executar aquilo que a população definir como prioridade para o Plano Diretor.
Como ponto de partida é possível afirmar que o Plano de Bacias da UGRHI-1
(SM) tem uma relação de possíveis financiadores de projetos e programas para

35
A média da receita de tributos por cidadão no município foi R$213,75.
http://www.meumunicipio.org.br/meumunicipio/municipio/354860#indicadores-gerenciais
04/02/2015

Fonte:
acesso
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cumprimento do cenário recomendado. Outro instrumento que parece ser bastante
aderente ao que ocorre no município - e que quase não é aplicado no Brasil, embora exista
respaldo legal para tal - é a contribuição de melhoria.
“A contribuição de melhoria é a espécie de tributo cujo fator gerador
é a valorização de imóvel do contribuinte, decorrente de obra pública,
e tem por finalidade a justa distribuição dos encargos públicos, fazendo
retornar do tesouro público o valor despendido com a realização de
obras públicas, na medida em que destas decorra valorização de
imóveis” (Hugo de Brito Machado, em Curso de Direito Tributário,
2003).
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9. Conclusão
Cabe aqui resumir os principais pontos abordados em cada capítulo desse relatório
de Leitura Técnica, que compõe o Produto 3. São Bento do Sapucaí é um município com
poucos habitantes e de baixo crescimento, cuja maioria dos habitantes está na faixa etária
de 30 a 59 anos e sempre moraram no município, embora haja um alto índice de pessoas
que moraram um período fora do município e retornaram ou de pessoas de outra
naturalidade que o adotaram para residir, especialmente devido ao clima e também por
ser um local propício para descanso e lazer.
Apesar de pouca oferta de trabalho a maioria dos habitantes trabalha em São Bento
do Sapucaí, ocupando-se, em grande parte, nas atividades desenvolvidas no campo, que
ocorrem de forma dispersa e em pequena escala. Somada à tradição rural-agrícola, à
beleza natural da Serra da Mantiqueira e às paisagens pitorescas, o turismo é hoje a
atividade que mais se desenvolve no município. Por isso, a atração de pessoas para a
região e a ausência de uma política territorial especifica representam riscos concretos para
São Bento do Sapucaí, principalmente em termos ambientais.
As vastas pastagens e as plantações de bananeiras caracterizam a paisagem do
município, que está inteiramente inserido em uma Área de Proteção Ambiental ainda sem
Plano de Manejo definido. Importante ressaltar que poucas áreas de pastagem e agrícolas
são hoje destinadas ao reflorestamento, hoje tido como uma atividade prejudicial quando
feita com uso de espécies exóticas. Ainda no município há outra unidade de conservação
- Monumento Natural da Pedra do Baú - criado com o objetivo de preservação, contudo
está inserido em área com características semelhantes ao restante do município - áreas
particulares com pastagem e plantações de banana. Seu diferencial, entretanto, é que
possui áreas de mata preservada e, logicamente, a Pedra do Baú, que se destaca na
paisagem.
A ênfase dos habitantes sobre a importância em preservar e produzir água no
município foi reforçada nas várias visitas a campo e oficinas com a população. Para
estimular a preservação ambiental há programas que visam remunerar os proprietários,
utilizando um instrumento conhecido como Pagamento por Serviços Ambientais (PSA),
entretanto ainda não está implementado pelo município. A cobrança pelo uso dos recursos
hídricos, por outro lado, é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, que visa
reconhecer o valor econômico do bem público (água) e incentivar seu uso racional e
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sustentável. Atrelado à conservação da água está o esgotamento sanitário e seu
tratamento, que chegou a apenas 36% das edificações do município, apontando a
necessidade de educação e soluções alternativas à rede urbana. Os resíduos sólidos, por
sua vez, atendem 30% da zona rural e 100% da zona urbana e são levados ao Aterro
Sanitário Regional de Tremembé, hoje a solução mais viável ao município.
A ocupação territorial desordenada, não respeitando as leis federais referentes às
condutas ambientais e de parcelamento do solo, ocorre especialmente nas áreas rurais,
conforme os estudos realizados. As ramificações de ocupação ao longo das estradas
chegam aos bairros rurais e assentamentos residenciais acontecem em maior densidade
no entorno destes núcleos pontuados pela igreja local. Tal ocupação é resultado de
desmembramentos e desdobros ocorridos de forma irregular, não respeitando o módulo
rural mínimo de 30.000,00m². Importante pontuar que a Prefeitura não tem capacidade
de fiscalização, empregando hoje apenas um fiscal para toda a extensão territorial do
município.
Observou-se que os aspectos topográficos e hidrográficos condicionam o tipo de
ocupação e a densidade de construções. Foram anotadas áreas com limitações naturais à
ocupação humana, como instabilidade do solo, grandes declividades, proximidades a
corpos d’água, vegetação nativa e áreas propícias a inundação. Sobre as áreas de risco a
deslizamentos e inundações este estudo referenciou o relatório do IPT de 2012, que
analisou a geomorfologia do município com um diagnóstico sobre topografia e drenagem,
detectando treze perímetros em que deve haver um cuidado especial atralado às ações da
Defesa Civil.
As características territoriais do município foram analisadas por imagens aéreas e
vistas in loco. Neste trabalho houve importante evidenciação técnica das informações
colhidas nas oficinas, como (1) o aumento do número de construções que ocorreram de
forma pulverizada nos últimos anos; (2) a concentração de edificações no entorno dos
núcleos rurais; e (3) o aumento do número de casas de veraneio, ocorrendo também de
forma irregular.
Ao longo das estradas e nos núcleos dos bairros são encontrados, por vezes,
escolas e UBS, sendo que a infraestrutura de pavimentação e iluminação pública ocorre
de forma intermitente, o que é dispendioso a um município que tem como contribuintes
apenas 1/3 das edificações. Esse fato motivou a sanção da Lei nº 1687/2014, que declara
como áreas de interesse urbano para fins de tributação os imóveis lindeiros aos 500 metros
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das vias públicas que contenham alguns melhoramentos. Com essa lei, 94% das
edificações do município serão passíveis de tributação a partir de 2014, devendo ser
observado o atendimento aos requisitos mínimos de melhoramentos para que isso ocorra.
O município dispõe de algumas políticas de incentivos à atração de
empreendimentos que promovam o desenvolvimento econômico, social e imobiliário da
região. Dentre elas há incentivos fiscais para atrair e fomentar o turismo no município,
haja vista que essa é a vocação que mais tem sido trabalhada nos últimos anos pela
Prefeitura Municipal.
A capacidade institucional e de investimento do município são fundamentais para
a implantação das políticas públicas. Atualmente, o município de São Bento do Sapucaí
passa por dificuldades financeiras dada a baixa arrecadação. Foram identificados, além
da baixa arrecadação, os seguintes fatos: (a) grande repasse de receita do estado; (b)
déficit anual; (c) endividamento; (d) pouca capacidade de poupar; (e) pouca capacidade
de financiar investimentos; (f) pouca liberdade para alocação de recursos; e (g) alto gasto
corrente por cidadão. Instrumentos para aumentar a arrecadação poderão ser propostos no
Plano Diretor, assim como metas e prioridades a serem alcançadas, lembrando que o
município já iniciou um processo para tal a partir da elaboração do PMAT – Programa de
Modernização Administrativa e Tributária.
Diante de todos os fatos, evidências, pesquisas e materiais produzidos, deve-se
destacar a importância do Plano Diretor como instrumento de governo de caráter público,
que deverá distribuir com justiça os benefícios e os ônus do processo de ocupação. Como
um instrumento básico de planejamento para a implantação da política de
desenvolvimento urbano, irá nortear a ação dos agentes público e privados que compõe o
município, que se dará a partir deste diagnostico técnico sobre a realidade física, social,
econômica, política e administrativa da cidade, do município e da região. Assim, passado
esse momento de leitura técnica será iniciada a elaboração do Plano Diretor, que
consistirá em um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico
e organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos
fundamentais da estrutura urbana definidas para curto, médio e longo prazos, a serem
aprovados por lei municipal.
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