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RESUMO 
 
 

Este trabalho estuda o processo de produção de urbanização no município de Taubaté 
mediante a ocupação indiscriminada dos recursos da água, delimitando a sub-bacia 
hidrográfica do Córrego São Gonçalo englobando os bairros do Jardim Continental I e II, São 
Gonçalo e Estoril, em uma extensão aproximada de 4 Km (quatro quilômetros). Cabe destacar 
que, resguardadas as devidas proporções, a análise desse Córrego São Gonçalo como objeto 
de estudo torna possível estabelecer analogias de procedimentos para a leitura de outros 
recursos hídricos do município da bacia hidrográfica da região do Vale do rio Paraíba do Sul. 
Assim, o trabalho realizado na sub-bacia do Córrego São Gonçalo teve como base o 
conhecimento de seu sítio valendo-se desde a história do local, passando pela sua evolução ao 
longo das décadas, notando-se a sua utilidade para vida urbana na cidade. Apoiou-se também 
em pesquisas de campo, desde a sua nascente à sua foz, constatando atualmente o desleixo 
de como foi manejado algo tão essencial. Observou-se assim grande partes de seu leito com 
suas margens poluídas, como também parte de seu leito canalizado, com a água mal 
preservada e que ainda assim são essenciais para quem vive ao redor. O trabalho se pautou 
por fontes teóricas como textos, publicações e artigos de Vladimir Bartalini; entrevistas com 
moradores nas quais se revelaram de grande importância, dando ao estudo maior 
profundidade social. Ao dividir todo o percurso do córrego por regiões, pôde-se analisar as 
áreas individualmente, vendo os problemas e estado de cada, diferenciando cada uma delas 
por tipo de habitação (residencial, comercial, industrial ou mista) e de construção, e realizar 
observações sobre a criminalidade no bairro, como é visto pelos moradores e também verificar 
como o São Gonçalo está em cada ponto, utilizando de fotos, cartografia, imagens de satélite, 
além da análise do planejamento urbano e das áreas verdes e matas ciliares. Posteriormente, o 
estudo teve um foco maior apenas no córrego, a qualidade da água, proteção e situação da 
nascente, o odor e as áreas canalizadas. Como resultado dessa investigação há evidências 
que ilustram a evolução da degradação dessa sub-bacia do Córrego São Gonçalo junto da 
evolução da urbanização do município, apontando a situação atual precária em que o córrego 
se encontra, o descaso da própria população com o que é de todos e para todos, bem como a 
necessidade da devida atenção para o caso e de mudanças reais por parte dos poderes 
públicos. Neste sentido, espera-se com que o atual quadro de estiagem de chuvas e toda essa 
instabilidade climática, que se estabeleça um olhar mais atento ao ambiente em que vivemos, 
pois dentro desta situação, as áreas verdes e cursos d'água são os protagonistas, muitas 
vezes esquecidos pela cultura urbana. Taubaté, assim como tantas outras cidades, detém um 
grande número de córregos, estando estes canalizados, poluídos, ou até mesmo abandonados 
pelo poder público, o que causa impactos negativos a toda população e ao ambiente. Espera-
se assim contribuir para que análises como esta contribuam à população apresentando 
imagens críticas do que está acontecendo ao seu redor e não é notado na correria do dia-a-dia, 
evidenciando a importância dos córregos, suas utilidades, necessidades, e o que cada um 
pode fazer para melhorar suas condições, além de mostrar o quanto pequenas ações de 
revitalização poderiam melhorar a qualidade de vida em seu entorno.  


