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INTRODUÇÃO 

Inserida no contexto da região metropolitana de Campinas, distante 124Km de São 

Paulo, Americana/SP caracteriza-se como cidade média e faz parte do eixo de 

desenvolvimento industrial brasileiro, área de intenso dinamismo econômico centralizado em 

São Paulo. Além da posição geográfica privilegiada, o município teve grande destaque na 

agricultura cafeeira, fato que promoveu a instalação do transporte ferroviário, de energia 

elétrica, ou seja, infra-estrutura básica para as atividades produtivas. (LIMA, 2002) 

A escolha de Americana como objeto de estudo se deve às suas peculiaridades 

econômicas, pois o mesmo está intimamente relacionado à atividade industrial, 

especialmente têxtil, a qual influenciou profundamente na expansão e na configuração 

urbana do município. À seguir, serão enfatizados fatos históricos, denotando as 

peculiaridades da atividade têxtil Americanense e as conseqüências dessa na expansão 

urbana. 

O desenvolvimento Industrial/Urbano de Americana/SP 

Em 1875, salientam Gobbo et al. (1999), instalou-se a primeira indústria têxtil, às 

margens do ribeirão Quilombo, nas imediações da sua foz no rio Piracicaba, denominada 

Carioba. As águas do ribeirão movimentavam os teares hidráulicos da indústria e a matéria 

prima era proveniente da própria produção de algodão da fazenda Salto Grande. Para 

abrigar os funcionários construíram-se casas, dando origem a uma vila. 

Na década de 40, as tecelagens e tinturarias se instalaram às margens do ribeirão 

Quilombo, devido ao uso intenso da água. Mas, com o desenvolvimento urbano, essas 

indústrias ficaram concentradas no centro da cidade, desencadeando sérios problemas de 
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poluição sonora, do ar e da água do ribeirão. Grande parte delas fechou por causa da crise 

dos anos 90 e outras foram transferidas para o Distrito Industrial. O Distrito foi criado em 70, 

nas proximidades do rio Piracicaba, ao longo da rodovia Anhanguera, área pioneira na 

ocupação da região, onde localizam-se grandes indústrias. (GOBBO, et al., 1999) 

O período de 1910 a 1930, retrocede Lima (2002), foi marcado pelo progresso das 

fábricas do bairro Carioba, o que gerou o aparecimento da atividade façonista3 em 

Americana. Após a I Guerra Mundial, essa atividade modificou a configuração urbana, pois 

pequenas fábricas se espalharam pela área urbana. 

Na década de 1940, intensifica-se a expansão da indústria têxtil com o advento dos 

fios artificiais, matéria-prima mais acessível que barateou o custo. No período da II Guerra 

Mundial, a decadência de Carioba promoveu profundas transformações. A fábrica foi 

ampliada, porém já com características da indústria local e o centro da atividade têxtil se 

transferiu definitivamente de Carioba para Americana. (LIMA, 2002) 

A partir do final da década de 60 até a década de 70 configurou-se uma nova fase 

para Americana, que começou a receber grande número de migrantes oriundos da 

metrópole de São Paulo para atender as grandes empresas que estavam se instalando ao 

longo do eixo da rodovia Anhanguera. Com a entrada do capital multinacional, a 

industrialização e a urbanização cresceram e em 1967 o IBGE considerou Americana como 

o mais importante centro têxtil do interior paulista, depois da grande São Paulo. (LIMA, 

2002) 

Nesse processo, acrescenta a autora, surgiram vazios urbanos, repercutindo na 

configuração urbana tentacular de Americana, com aglomerações próximas à alguns eixos 

viários principais intermediados por áreas livres e algumas ilhas de ocupação. O 

crescimento industrial provocou um fenômeno de dispersão fabril pelo território devido ao 

façonismo, gerando um desenho peculiar de indústrias entremeadas em áreas centrais e 

residenciais. Todos esses fatores fizeram surgir uma discussão sobre a importância do 

planejamento para o futuro da cidade, que deveria reservar áreas para a expansão urbana 

futura e solucionar problemas antigos, que a cidade já não comportava. 

Segundo Lima (2002), a década de 80 caracterizou-se pela transição entre a fase de 

intensa expansão econômica e a crise que se iniciava. Contudo, a partir dos anos 90 a crise 

no setor têxtil tornou-se mais intensa, devido a dois fatores: sucateamento do parque têxtil, 

pois não houve investimento em modernização de sistemas de produção e gerenciamento; 

                                                 
3 O façonismo consiste na terceirização de serviços, caracterizada pelo fornecimento de fios por uma 

grande firma contratadora à outros pequenos produtores, sendo que na cidade eram na maioria 
tecelões que alugavam ou compravam 1 ou 2 teares usados, e trabalhavam nas horas vagas a fim 
de ampliar seus ganhos. 
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e, abertura de mercado aos tecidos estrangeiros, destacando-se a entrada de tecidos 

asiáticos que já estava causando muito desemprego e desestabilização nas indústrias. 

Sob esse aspecto, Troppmair (1966) destaca que a indústria está à mercê de crises 

constantes, que prejudicam especialmente as pequenas tecelagens. A moda, que determina 

a aceitação ou não dos tecidos, as novas técnicas de fabricação empregadas pelos 

concorrentes de grande possibilidade financeira, são fatores que desencadeiam crises. A 

falta de capital e de financiamento a longo prazo, impediram a automatização do parque 

fabril de Americana. 

Diante dessas considerações, nota-se que é impossível analisar Americana somente 

internamente, porém num contexto mais amplo. Uma saída para a desindustrialização e 

perda de capitais e de unidades produtivas no setor têxtil seria viabilizar novos setores 

industriais, considerando-se a posição privilegiada da cidade numa região bem servida pela 

estrutura viária, investimentos privados e serviços públicos do país. Tais características 

facilitariam a instalação de novas indústrias, se houvesse um esforço para equacionar as 

novas instalações ao pouco espaço desocupado, que limita empreendimentos de grande 

porte. Uma alternativa seria estimular a adaptação de salões desativados à novos usos, 

evitando-se a ocupação indiscriminada do restante da reserva territorial disponível. (LIMA, 

2002) 

Devido à vocação industrial, o município de Americana já alcançou 98% de 

urbanização, aspecto relevante quando se pretende propor o planejamento, considerando-

se a conurbação existente com os municípios Santa Bárbara d´Oeste e Nova Odessa, sem 

contar a questão da verticalização, alternativa importante de crescimento. 

A fim de demonstrar a evolução do crescimento populacional do município, 

fortemente concentrado na área urbana, a tabela 1 evidencia o total da população, 

discriminada entre a urbana e rural, bem como a densidade demográfica, no período de 

1960 a 2002. Nota-se que no período de 1970 a 1980 houve maior incremento populacional, 

coincidindo com a fase da entrada maciça de migrantes, devido ao intenso desenvolvimento 

da indústria têxtil em Americana. 

Tabela 1 - População do município de Americana (1960-2002) 

Ano Urbana Rural Total Dens. Demográfica 
1960 32.000 5.856 37.856 283 hab/km2

1970 62.387 4.384 66.771 499 hab/km2

1980 121.794 261 122.055 912 hab/km2

1991 153.591 187 153.778 1.148 hab/km2

2000 181.650 434 182.084 1.865 hab/km2

Fonte: Informativo Sócio-econômico de Americana 2003 (ano base 2002) 
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Apesar da fragilidade econômica, em 1996 o declínio começa a se estabilizar, com a 

implementação de medidas protecionistas à importação indiscriminada, sem contar no 

investimento em modernização nas empresas mais preparadas financeiramente, as quais 

conseguiram sobreviver durante a fase mais grave da crise. Americana ainda mantém o 

título de maior pólo produtor de tecidos planos da América Latina e essa região representa 

85% da produção nacional, evidenciando uma depuração no setor, com a permanência no 

mercado das empresas mais fortes e organizadas. (LIMA, 2002) 

Brownfields Têxteis em Americana/SP 

O declínio industrial de Americana provocou profundas alterações no município, 

especialmente na fisionomia da cidade, pois além da perda nos investimentos voltados à 

equipamentos públicos e melhorias urbanas, ocorreu também a modificação na paisagem 

com a transformação dos salões industriais, que são abandonados ou recuperados para 

novos usos. Apesar do setor terciário estar se destacando na economia na última década, 

as perdas são inevitáveis (LIMA, 2002). 

Estes salões industriais abandonados, passiveis de recuperação, devem ser 

priorizados no planejamento municipal de Americana, considerando-se que resta pouco 

espaço disponível no território do município. Segundo Vasques e Mendes (2003), as 

propriedades (edifícios e terrenos) que já tiveram uso econômico e que hoje estão 

abandonadas, ociosas, sub-utilizadas ou mal aproveitadas, podendo ou não estar 

contaminadas, mas que podem ser limpas, descontaminadas e reutilizadas se forem 

direcionados esforços para o seu redesenvolvimento são denominadas de “brownfields”. 

Ainda sob esse aspecto, Iaochite (2003) enfatiza que no Brasil existem vários 

espaços que foram abandonados a cada ciclo econômico, ou quando uma abertura 

comercial, como a da década de 90, interferia nas formas e estruturas de produção. No caso 

de Americana, o processo de globalização, a abertura econômica e a exigência de uma 

reestruturação produtiva geraram uma crise no setor têxtil, desencadeando na geração de 

“brownfields”. Geralmente, a concorrência leva ao fechamento das unidades produtivas, 

abandonando espaços, tornando-os ociosos e disfuncionais. Desse modo, os “brownfields” 

desencadeiam impactos ambientais, sociais e econômicos, pois não apresentam a 

funcionalidade e a dinâmica espacial, inerentes ao processo produtivo. 

Deve-se salientar, que em Americana as áreas abandonadas são na maioria dotadas 

de completa infra-estrutura urbana, localizadas em áreas privilegiadas da cidade. Portanto, a 

revitalização das mesmas desencadearia um novo dinamismo para o município. 

Segundo Lima (2002), é preciso buscar uma identidade, evidenciada no desenho e 

na organização da cidade, a fim de se repensar o papel de Americana na conjuntura 
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econômica atual, reforçando sua competitividade junto às demais localidades, considerando-

se sua privilegiada inserção no estado de São Paulo e os implementos e serviços urbanos 

que se pode acumular ao longo dessas cinco décadas de progresso industrial. 

Com base em Mendes (2002), Americana está passando por uma fase de 

fragilidade, resistindo aos impactos da globalização da economia. As dificuldades estão 

presentes em quase todas as fases produtivas e os métodos de gestão empresarial das 

empresas tradicionais estão totalmente ultrapassados, dificultando a adoção de inovações. 

A mão-de-obra não é qualificada para os modernos sistemas, demandando investimentos 

no ensino e pesquisa, na formação de pessoal que atenda às novas exigências do setor. 

Sensoriamento Remoto 

Sensoriamento Remoto consiste na tecnologia que possibilita a obtenção de imagens 

e outros tipos de dados da superfície terrestre, através da captação e do registro da energia 

refletida ou emitida pela superfície, sem o contato físico entre o sensor e a superfície 

terrestre. As imagens obtidas por sensores remotos, registram a energia oriundas dos 

objetos da superfície observada. Desse modo, as imagens apresentam os elementos 

básicos de análise e interpretação, a partir dos quais se extraem informações de objetos, 

áreas ou fenômenos. Para a interpretação visual das imagens de sensores consideram-se 

as características cor/tonalidade, textura/padrão, tamanho/forma, altura/sombra, localização/ 

associação. (FLORENZANO, 2002) 

No caso da fotointerpretação de fotografias aéreas em meio digital, a cor é o 

elemento mais importante e corresponde ao padrão de resposta espectral. Deve-se 

ressaltar, que a fotografia aérea é o produto de Sensoriamento Remoto mais antigo e 

intensamente utilizado. Através deste produto é possível obter informações detalhadas, de 

alta qualidade, bem como estabelecer comparações entre fotos aéreas antigas e recentes, 

evidenciando mudanças num área ao longo do tempo. 

Para Foresti (1987), os sensores remotos a bordo dos satélites são cada vez mais 

adequados a estudos urbanos, devido ao aumento do seu poder de resolução espacial, 

espectral e radiométrica. O monitoramento da expansão urbana por meio de dados e 

técnicas de sensoriamento remoto é a forma mais viável para esse tipo de estudo. Os 

sensores TM e HRV são os mais indicados para estudos urbanos. 

É preciso haver um elo entre informações obtidas através da interpretação de 

fotografias aéreas convencionais e imagens orbitais. As fotografias convencionais 

possibilitam a realização de trabalhos mais detalhados, ao passo que as imagens orbitais 

apresentam imageamentos sistemáticos com repetitividade, podendo ser utilizadas para 

atualização. (LOPEZ et al., 1995) 
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 Gewandsznajder (1988) apud VERGARA e D’ALGE (1995), enfatiza que atualmente 

é necessária a implementação de procedimentos sistematizados, que possam contribuir no 

processo de atualizar documentos cartográficos de um modo cada vez mais rápido e 

eficiente. Neste caso, os produtos de Sensoriamento Remoto Orbital são ferramentas 

eficazes para aplicações cartográficas, devido à agilidade na obtenção de dados 

atualizados, diversos níveis de correção geométrica e baixo custo, se comparados com os 

levantamentos aerofotogramétricos. Todavia, apesar destas inovações, não se deve 

dispensar os levantamentos de campo. 

 Os satélites apresentam alto poder de resolução espacial, que corresponde ao 

tamanho da área no terreno que é resumida por cada valor dado nas imagens; espectral, 

onde o número e largura das bandas espectrais que o sensor detecta; e, temporal, ou seja, 

a freqüência em que o sensor passa sobre certo lugar gerando uma imagem. 

(FLORENZANO, 2002) 

O sistema LANDSAT, operado pela Earth Observation Satellite (EOSAT), possui dois 

sensores multiespectrais, o Multiespectral Scanner (MSS) e o Thematic Mapper (TM), sendo 

que destes o TM fornece imageamento multiespectral em 7 bandas espectrais: azul, verde, 

vermelho, infravermelho próximo, duas no infravermelho médio e uma no infravermelho 

termal, com resolução espacial de 30 metros. A área de recobrimento nos dois sensores, é 

de 185km por 185km, porém, o TM possui um sensor pancromático de 10 metros de 

resolução. 

O LANDSAT 7, lançado em 1999, apresenta sensor ETM+ (Enhanced Thematic 

Mapper, Plus), em substituição ao TM, o qual inclui um canal pancromático (da região do 

visível e infravermelho próximo) com resolução espacial de 15 metros. 

Videografia 

 Atualmente, com o avanço tecnológico nas câmeras, nos sistemas de gravação e 

processamento de imagens através de computadores, novas técnicas de Sensoriamento 

Remoto estão sendo aplicadas, destacando-se a técnica de videografia aérea 

multiespectral, que será utilizada neste projeto de pesquisa para a detecção e mapeamento 

dos “brownfields” têxteis. A figura 2 ilustra duas imagens da cidade de Rio Claro/SP, 

gerados pela técnica de videografia. 

Figura 2 - Imagens de Videografia da cidade de Rio Claro/SP (2004) 
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Para Pompermayer (2002), a videografia aérea consiste numa técnica desenvolvida 

pelos EUA para avaliação, detecção e prevenção de problemas na agricultura e no manejo 

de áreas naturais. A videografia se destaca pelo baixo custo para a obtenção das imagens e 

rapidez para captá-las, processá-las e analisá-las. Os primeiros testes com sistema de vídeo 

para imageamento aéreo para monitorar culturas, ocorreram em 1990. Nos últimos anos, 

seu uso para avaliação dos recursos naturais tem se ampliado, devido ao desenvolvimento 

de novas tecnologias aplicadas às câmeras como o “Charge Coupled Device” (CCD), 

substituindo o sistema de tubo. Tal inovação, tem promovido maior resolução espacial e 

compatibilidade com sistemas digitais. 

Silva Filho (2004) realizou um estudo sobre videografia multiespectral em silvicultura 

urbana, constatando-se que essa técnica é eficiente tanto para quantificar o verde urbano, 

como também construções, asfalto, dentre outros. Ainda, o autor salienta, que a grande 

vantagem desse sistema é a alta resolução espacial e espectral, permitindo a obtenção de 

imagens digitais e a caracterização de alvos urbanos. 

Outra pesquisa que merece destaque é a de Watzlawick et al. (2001), os quais 

utilizaram técnicas de Sensoriamento Remoto e Fotogrametria em imagens de vídeo e 

constataram que o uso de câmeras de vídeo como um sensor não convencional é viável 

para a implementação de técnicas de processamento de imagens utilizando imagens 

provenientes de câmeras de vídeo multiespectrais, permitindo a geração de mapas 

temáticos de uso e cobertura da terra, a partir de processos de classificação digital. 

Dentre as vantagens da videografia aérea, destaca-se: possibilidade de avaliar a 

imagem em tempo real; simplicidade; baixo custo e facilidade de operação do equipamento; 

possibilidade de identificação e correção de problemas com rota e obtenção das imagens, 

pois o operador acompanha o vôo por um monitor; grande quantidade de imagens 

adquiridas; integração com o Global Positioning System (GPS) e SIG´s. (Couto et al., 2000 

apud POMPERMAYER, 2002) 
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METODOLOGIA 

O município de Americana, localiza-se entre as coordenadas 22o44’21”S e 

47o19’53”W, tendo Limeira (norte), Cosmópolis (nordeste), Santa Bárbara d´Oeste (oeste), 

Nova Odessa (sul) e Paulínia (leste) como municípios limítrofes. Abriga uma população de 

190.690 (SEADE, 2003), numa superfície de 133,9 Km2. O território do município é 

subdividido entre 97,4 Km2 ocupado pela área urbana, 27,5 Km2 da superfície corresponde a 

área rural e 9,0 Km2 é inundado pela represa Salto Grande. (figura 1) 

Americana localiza-se na borda da bacia sedimentar do Paraná, dentro da 

Depressão periférica Paulista. Faz parte da zona do Médio Tietê, caracterizando-se por 

relevo suave, formado predominantemente por colinas amplas e médias, cuja altitude varia 

de aproximadamente 600 a 650 metros. 

O clima regional é tropical, dividido entre o período frio e seco, o qual corresponde ao 

outono e ao inverno (abril a setembro), com madrugadas frias e tardes quentes, e às vezes 

com geadas, e o outro período quente e úmido, primavera e verão (outubro a março) 

(GOBBO, et al., 1999). 

De acordo com a divisão da CETESB (1986), Americana enquadra-se na bacia do rio 

Piracicaba, que abrange três sub-bacias: rio Jaguari, rio Atibaia e ribeirão Quilombo. Na foz 

do rio Atibaia, forma-se o reservatório da usina hidrelétrica Salto Grande em Americana, 

elevando cerca de 20 metros o leito do rio e inundando uma área de 13Km2. (LIMA, 1997) 

A vegetação primitiva da região era formada por amplas florestas, com clareiras, 

destacando-se tufos de capim barba-de-bode. No entanto, as atividades antrópicas 

desencadearam o desmatamento de grande parte da vegetação, restando somente capões 

esparsos e de pequena extensão territorial. Em Americana, tais capões, apesar de 

secundários, conservam-se em manchas isoladas à Nordeste, às margens dos rios Jaguari 

e Piracicaba. (GOBBO, et al., 1999) 

Material 

 Para a realização deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais: a Planta 

Cadastral Digital (2004), da Prefeitura Municipal de Americana; e, Fotografias Aéreas, sendo 

uma de 1978, na escala 1:2.000, gerada pela empresa Base Aerofotogrametria; e, outra de 

1996, na escala 1:8.000, gerada pela empresa. 

 Também, foram utilizados os equipamentos: Scanner GS4c; Global Positioning 

System (GPS), bem como o Programa Computacional Corel Draw, versão 10.0. 
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Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos metodológicos adotados estão destacados no fluxograma da 

figura 2. 
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ETAPAS 

1) Revisão de Literatura dos temas brownfields, Sensoriamento Remoto, Videografia. 

Nesta etapa, realizou-se a análise das principais referências bibliográficas 

pertinentes ao tema proposto, a qual consistiu na base teórica da pesquisa. 

2) Trabalho de Campo. Os trabalhos de campo, realizados nas áreas de concentração 

da indústria têxtil, permitiram identificar as áreas dos brownfields; 

3) Breve descrição das áreas de brownfields identificadas e seleção da área de estudo. 

Com base na identificação das áreas de brownfields, efetuou-se uma descrição das 

principais características, bem como selecionou-se a área piloto. 

Os trabalhos de campo realizados nos bairros Carioba, São Luiz e Centro, 

evidenciaram sete brownfields têxteis. 

Assim, dos sete galpões identificados, quatro estão localizados no bairro 

Carioba, área marcada pelo início do desenvolvimento industrial do município. As 

fotos 1 e 2 ilustram as características desses galpões, podendo-se observar que os 

mesmos apresentam fachada típica das indústrias tradicionais, com seqüência de 

telhados de duas águas e ocupando amplas áreas. Os vidros quebrados, os 

equipamentos enferrujados, evidenciam o abandono dos prédios. 

           Fo

tos 1 e 2 – Exemplos de brownfields no bairro Carioba, Americana/SP 

No Centro, área também tradicional da indústria têxtil, foram identificados três 

galpões, também apresentando telhados de duas águas e os mesmos aspectos 

observados no bairro Carioba, denotando o abandono (fotos 3 e 4). 
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  Fo

tos 3 e 4 – Exemplos de brownfields no bairro Centro, Americana/SP 

Deve-se salientar que a área relativa ao brownfield da indústria Tecidos 

Decoratriz Ltda. foi selecionada (foto 5) como área piloto, em função de suas 

dimensões físicas, da completa infra-estrutura do entorno e de sua localização 

privilegiada no setor de planejamento 01. 

 

Foto 5 – Brownfield têxtil selecionado 

4) Levantamento de dados cadastrais na prefeitura do município de Americana. Nesta 

etapa, foram coletados a planta cadastral e os dados históricos do brownfield 

detalhado, visando uma análise evolutiva. 

5) Digitalização da Planta Cadastral da área piloto. A planta cadastral da área piloto foi 

digitalizada no programa computacional Corel Draw 10.0, transformando-a em 

arquivo digital; 

6) Análise comparativa da Planta Cadastral da área de detalhe com fotografias aéreas 

antigas. A Planta Cadastral digital da área do brownfield selecionado (2004), serviu 

de base para a comparação com os dados das fotografias aéreas de 1978 e 1996, 

realizando-se uma análise evolutiva dessa indústria têxtil até a situação atual de 

brownfield. 
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ETAPAS FUTURAS 

 Os procedimentos metodológicos de caracterização de brownfield através de 

Sensoriamento Remoto, adotados nesse estudo de caso serão reproduzidos para outros 

setores de maior concentração de brownfields do município de Americana. Assim, essa 

metodologia indicará as áreas de brownfields, as quais serão mapeadas e caracterizadas 

em detalhe através da videografia, gerando uma base digital atualizada. 

Com base nessas considerações, apresentam-se à seguir, as futuras etapas da 

pesquisa: 

1) Processamento digital de imagem - O Processamento digital de imagem corresponde 

a manipulação de uma imagem por computador sendo que, por comparação, na 

disciplina de reconhecimento de padrões, a entrada do processo é uma imagem e a 

saída constitui-se numa classificação ou descrição da mesma. O objetivo é aprimorar 

o aspecto visual de certas feições estruturais para o analista humano e fornecer 

outros subsídios para a sua interpretação. As técnicas de processamento digital de 

imagens (PDI), possibilitam tanto analisar uma cena nas várias regiões do espectro 

eletromagnético, bem como a integração de vários tipos de dados, devidamente 

registrados. O PDI pode ser dividido em três etapas independentes: pré-

processamento, realce e classificação. O pré-processamento refere-se ao 

processamento inicial de dados brutos para calibração radiométrica da imagem, 

correção de distorções geométricas e remoção de ruído. As técnicas de realce mais 

comuns em PDI são: realce de contraste, filtragem, operação aritmética, 

transformação IHS e componentes principais. Já as técnicas de classificação podem 

ser divididas em; classificação supervisionada (por pixel) e classificação não 

supervisionada (por regiões), que serão aplicadas na análise digital dos dados a ser 

realizada para a detecção automática dos brownfields têxteis. Com base neste 

mapeamento preliminar de brownfields, associado a levantamento de campo, 

pretende-se definir a área de sobrevôo através da técnica de videografia. 

2) Serão consideradas amostras para a classificação de características de brownfields 

levantados no campo como: demolição parcial do galpão, telhado com duas águas, 

telhado reto e/ou parcialmente demolido, as áreas de brownfields serão detectadas 

automaticamente, reduzindo tanto o tempo gasto com trabalhos de campo, como 

também o custo, à medida em que somente nas áreas previamente selecionadas 

será utilizada a técnica de videografia. 

3) O levantamento através de videografia permitirá o registro da situação atual (2005) 

que será referência para a detecção de demais áreas de brownfields com 

características de demolição parcial através das características já citadas. 
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4) Integração entre as características do uso do solo urbano do entorno com o definido 

no plano diretor e no mapa de zoneamento do município. 

5) Aplicação de questionários junto à população da área de detalhamento, visando 

identificar sua relação com os brownfields e suas reais necessidades. Tais dados 

servirão de subsídios para o delineamento de propostas de revitalização da área. 

RESULTADOS PARCIAIS 

Análise dos dados Cadastrais 

Num contexto geral, analisando-se a indústria de tecidos de Americana, nota-se que 

esta vem mostrando considerável declínio, especialmente após 1995 (tabela 2), período do 

auge da crise econômica que abateu Americana, destacando-se a forte concorrência dos 

tecidos asiáticos. 

Tabela 2 - Indústria Têxtil, Tinturaria e Fiação – Americana (SP) 

Ano Indústrias Têxteis 
e Correlatas 

Total de 
Indústrias 

Indústrias Têxteis 
(%) 

1985 570 897 63,5 
1990 654 1.316 49,7 
1995 589 1.114 52,9 
2000 599 1.483 40,4 
2003 427 1.684 25,3 

 Fonte: Informativo Sócio-Econômico de Americana (1980-2003) 

 Assim, a indústria têxtil que em 1985 englobava 63,5% da atividade econômica do 

município, hoje abrange apenas 25,3%, denotando forte declínio do setor relacionado 

também à defasagem tecnológica de seu parque fabril. 

 Apesar da crise nesse setor, a tabela 3 apresenta a área ocupada pelas tecelagens e 

correlatas, evidenciando a expressão espacial das mesmas, à medida em que ocupam 

3.379,224m2 do território do município. Vale salientar também, a área ocupada pelas 

tinturarias (1.216.124m2), pois embora existam em pequeno número, abrangem uma área 

quase proporcional à das tecelagens. 

Tabela 3 – Indústria Têxtil, Tinturaria e Fiação - Americana (2004) 

 Têxtil Tinturaria Fiação Total 
Quantidade 439 28 4 471 
Total da área do 
terreno (m2) 

1.432.806 1.216.124 730.294 3.379.224 

Média da área 
do terreno (m2) 

3.263,8 43.433 182.573,5 229.270,3 
     

Total da área 
construída (m2) 

475.983 122.367 111.500 709.850 
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Média da área 
construída (m2) 

1.084,2 4.370,2 27.875 33.329,4 

 

Análise das características da indústria têxtil Tecidos Decoratriz Ltda. até o atual 
estágio de Brownfield 

 Tendo como base fotografias aéreas antigas integradas aos dados cadastrais da 

prefeitura, foi possível caracterizar com segurança a indústria selecionada, levantando-se 

suas características e analisando-se sua evolução, desde o início de suas atividades até a 

atual situação de brownfield. 

Desse modo, as figuras 3 e 4 denotam as características do brownfield da antiga 

Tecidos Decoratriz Ltda. 

O levantamento dos dados históricos, realizado na Prefeitura Municipal de 

Americana, possibilitou a análise evolutiva do referido brownfield. Os dados evidenciaram 

que essa indústria foi fundada em 1963 e fabricava tecidos para cortinas. Vale ressaltar, que 

essa indústria de grande porte era responsável por todas as etapas produtivas (tecelagem, 

tinturaria, estamparia, dentre outras). A Antiga tecelagem encerrou suas atividades em 1996 

e o prédio já estava em condições precárias. 

Com base na planta cadastral e nas fotografias aéreas de 1978 e de 1996, observa-

se que a antiga indústria ocupava uma quadra inteira, abrangendo uma área de 6.000m2. 

Em 1978 estava em plena atividade. A indústria funcionou até 1996, mas em condições 

precárias. A partir de 2003 o prédio começou a ser demolido e, atualmente, restam apenas 

822,21m2 de área construída. As fotos (figuras 3 e 4) evidenciam o atual estado de 

abandono do galpão, destacando-se vidros quebrados e partes em ruínas. Também, é 

possível observar o telhado com duas águas, denotando a arquitetura tradicional do galpão. 
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A análise integrada e comparativa entre os dados da indústria em operação obtidos nas 

fotografias aéreas de 1978 e 1996 e o brownfield identificado no trabalho de campo de 2004, 

associados aos dados cadastrais da Prefeitura Municipal de Americana, possibilitou 

caracterizar a evolução da indústria selecionada. 
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Esse estudo de caso permitiu a geração de um modelo de cadastro digital/analógico 

o qual poderá ser reproduzido para outros casos semelhantes. Desta forma, a prefeitura 

poderá elaborar um banco de dados de fácil manipulação e atualização, contendo 

informações relevantes sobre os brownfields do município de Americana/SP. Com base 

nesse banco de dados, os planejadores do município terão subsídios essenciais para o 

delineamento de propostas de revitalização de áreas de brownfields, fato que promoverá um 

melhor aproveitamento de espaços ociosos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento de Americana está diretamente relacionado ao processo de 

industrialização, especialmente a indústria têxtil, influenciando na configuração urbana e na 

ocupação quase total do município. No entanto, a partir de meados da década de 1990, uma 

forte crise econômica desencadeou intensa queda no setor, com o fechamento de inúmeras 

fábricas de tecidos e a geração de brownfields distribuídos por toda a área urbana do 

município. 

Desse modo, o brownfield têxtil analisado corresponde a antiga Tecidos Decoratriz 

Ltda., a qual localiza-se numa área privilegiada da cidade, cercada de completa infra-

estrutura e engloba 6.000m2 de terreno. Portanto, essa consiste numa área potencial para 

revitalização, considerando-se que o município, de apenas 144Km2 de área, carece de 

espaço adequado para o seu desenvolvimento sócio-econômico. 

A análise integrada e comparativa entre os dados das indústrias obtidos nas 

fotografias aéreas de 1978 e 1996 e o brownfield identificado no trabalho de campo de 2004, 

associados aos dados cadastrais da Prefeitura Municipal de Americana, possibilitou 

caracterizar a evolução histórica e econômica das indústrias. Assim, o uso de 

Sensoriamento Remoto, através de análise comparativa entre fotografias aéreas de 

diferentes épocas permite a detecção e representação de brownfields têxteis, que são 

referência para a preparação da base de dados para futura etapa de levantamento aéreo 

usando o registro das imagens de videografia. 

A geração de um cadastro digital/analógico individualizado dos brownfields poderá 

ser uma ferramenta importante para os planejadores do município investirem na 

organização e na definição de novos usos desses espaços. 

REFERÊNCIAS 
BIANCO, J. Americana. Edição Histórica. São Paulo: Focus Editora. 1975. 

FLORENZANO, T. G. Imagens de Satélite para Estudos Ambientais. São Paulo: Oficina de Textos, 2002. 

FORESTI, C. Impacto ambiental da expansão urbana do setor oeste da área metropolitana de São Paulo: 
análise através de dados e técnicas de sensoriamento remoto. São José dos Campos: INPE, 1987. 

 11211



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

GOBBO, C. et. al. Preservando nossa história. Americana: Editora Heloísa C. Pavan, 1999. 

IAOCHITE, J. C. Cicatrizes urbanas: os “brownfields” gerados pela indústria têxtil no espaço urbano do 
município de Americana/SP. III Seminário de Pós-Graduação da UNESP de Rio Claro, p. 303-312, 2003. 

INSTITUTO GEOLÓGICO (IG). Diagnóstico do meio físico da média bacia do rio Piracicaba para fins de 
gestão ambiental. Boletim 13, São Paulo, ISSN0100431X, 1996. 

LIMA, D. M. de. Americana em um século: a evolução urbana de uma cidade industrial de porte médio. 
São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002, 192p. 

LIMA, R. H. C. Configuração geológico-geotécnica da região de Americana-SP, utilizando sondagens à 
percussão de simples reconhecimento. (Mestrado). Rio Claro: IGCE/UNESP, 1997. 

LOPEZ, L. J. et al.. Uso do Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento na Elaboração de Bancos de Dados 
Digitais. In.: CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, XVII. Anais. Bahia, 1995. 

MEDEIROS, A. C. Análise ambiental do processo de urbanização em Americana, SP: diretrizes para 
elaboração da gestão ambiental, através da técnica de geoprocessamento (Mestrado). UNIMEP/Faculdade de 
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Santa Bárbara d´Oeste/SP, 2003. 

MENDES, A. Ap. Reestruturações locais como efeitos da globalização econômica: uma análise da estrutura 
produtiva do pólo têxtil de Americana, SP. Geografia, Rio Claro, vol. 27(3): 87-100, dez., 2002. 

NASCIMENTO, C. B. do & FIGUEIREDO, P. J. M. Questões éticas ambientais associadas no Plano Diretor do 
município de Americana quanto ao zoneamento industrial. Anais. VI Encontro de Mestrandos e Doutorandos em 
Engenharia EME/EDE´02. vol III/II. UNIMEP: Santa Bárbara d´Oeste, maio, p. 105-116, 2002. 

PEREIRA, G. C. e SILVA, B. C. N. Geoprocessamento e urbanismo. Teoria, Espaços e Atividades: Temas da 
Geografia Contemporânea. GERARDI, Lucia H. de O. e MENDES, Iandara A. (org.). Rio Claro: AGETEO, p. 
97-137, 2001. 

POMPERMAYER NETO, P. Utilização da videografia aérea na detecção de áreas com deficiências 
nutricionais em plantios de eucalipto. 2002. 75f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais), Escola 
Superior de Agronomia Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo. Piracicaba, SP, 2002. 

SAMPAIO, S. S. A Industrialização de Rio Claro. Contribuição ao Estudo da Desconcentração Espacial da 
Indústria no Estado de São Paulo. GEOGRAFIA, 12 (24): 1-60, outubro 1987. 

SILVA FILHO, D. F. et al. Aplicação de videografia aérea multiespectral na avaliação de floresta urbana. 
2004. 88f. Tese (Doutorado em Agronomia), Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Estadual Paulista. 
Jaboticabal, SP, 2004. 

TROPPMAIR, H. Contribuição ao estudo da indústria têxtil de Americana (Estado de São Paulo). BOLETIM 
PAULISTA DE GEOGRAFIA, n. 43, p. 59-82, Julho, 1966. 

VASQUES, A. R. & MENDES, A. Ap. Brownfields, espaços potenciais de redesenvolvimento. III Seminário 
de Pós-Graduação da UNESP de Rio Claro, p. 87-98, 2003. 

WATZLAWICK, L. F. et al. Utilização de Sensoriamento Remoto e Fotogrametria em imagens de vídeo. Anais. 
X Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Foz de Iguaçu, PR, INPE, p. 173-175, 21-26 abr. 2001. 

 11212 


	Andréia Medinilha Pancher  
	INTRODUÇÃO 
	Videografia 

	METODOLOGIA 
	ETAPAS 
	ETAPAS FUTURAS 


	RESULTADOS PARCIAIS 
	Análise dos dados Cadastrais 

	Total de Indústrias
	897
	1.316
	Quantidade
	Análise das características da indústria têxtil Tecidos Decoratriz Ltda. até o atual estágio de Brownfield 

	SAMPAIO, S. S. A Industrialização de Rio Claro. Contribuição ao Estudo da Desconcentração Espacial da Indústria no Estado de São Paulo. GEOGRAFIA, 12 (24): 1-60, outubro 1987. 


