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“No verão seguinte os peloponésios e seus 

aliados, comandados por Ágis filho de 

Arquídamos, rei dos lacedemônios, avançaram 

até o istmo com a intenção de invadir a Ática, 

mas ocorreram vários terremotos, em 

conseqüência dos quais voltaram atrás, e não 

houve invasão. Aproximadamente na mesma 

época, enquanto continuavam os terremotos, o 

mar em Orôbias (na Eubéia), recuou da linha 

costeira normal e, ao voltar em uma enorme 

vaga, destruiu parte da cidade; o mar recuou 

novamente até certo ponto, mas voltou a avançar 

e cobriu a orla marítima, de tal forma que onde 

antes havia terra hoje é mar; todos os habitantes 

que não puderam correr a tempo para terras 

mais altas pereceram. Nas proximidades da ilha 

de Atalante, situada em frente à costa dos lócrios 

opúntios, houve um maremoto semelhante, que 

arrastou parte da frota ateniense estacionada lá 

e destruiu uma ou duas naus que haviam sido 

trazidas para a praia. Em Pepáretos houve 

também um recuo das águas, mas não ocorreu 

invasão pelo mar; houve lá um terremoto que 

destruiu parte das muralhas, bem como o 

pritaneu e outras edificações. Tais fenômenos, em 

minha opinião, resultaram do fato de, no ponto 

em que o terremoto foi mais intenso, o mar haver 

recuado e voltado súbita e violentamente, 

provocando o avanço das águas; parece-me que 

sem o terremoto o avanço não teria ocorrido”. 

(TUCÍDIDES (c. 460 - c. 400 a.C)) 

 
 



RESUMO 

 

 

A pesquisa busca estudar as condicionantes antrópicas relacionadas às ocorrências de 
escorregamentos frente às legislações de ordenamento territorial urbano de São José dos 
Campos – SP (Brasil). Justifica-se a partir da premissa de que o processo de expansão urbana 
descontrolado, sem planejamento ou com planejamento inadequado gera impactos negativos à 
sociedade e ao meio ambiente natural e urbano, culminando na geração de ônus ao poder 
público municipal. O que torna imprescindível a incorporação dos instrumentos de gestão de 
risco geológico – geotécnico na lei de parcelamento e uso do solo urbano, bem como a adoção 
de Políticas Públicas habitacionais voltadas ao Planejamento Sustentável do uso do solo 
urbano. Para tanto, o trabalho fará uso de metodologia qualitativa e quantitativa por meio de 
levantamento de material bibliográfico, de imagens orbitais, consulta à banco de dados de 
órgãos públicos,  informações contidas em cartas geotécnicas e mapas de riscos,  
levantamento de informações de campo e registros fotográficos dos condicionantes naturais e 
antrópicos responsáveis pelos deslizamentos na área de risco objeto deste estudo. Espera-se 
com os resultados deste trabalho subsidiar o aprimoramento da legislação municipal que 
norteiam o zoneamento urbano, destacando suas lacunas a fim minimizar os impactos 
causados pelos acidentes em áreas de risco de deslizamento de encosta e taludes.  
 
 
Palavras-chaves: Expansão urbana; Áreas de risco de escorregamento; Legislações de 
ordenamento territorial urbano; zoneamento do solo urbano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Diagnostic Analysis of Man-Made Factors Associated with the Risk of Landsliding as 

Grants to Public Policy Development and Land Management. 

 

The research aims to study the anthropogenic conditions relating to the occurrence of 
landslides in i relation to the laws of urban planning of São Jose dos Campos – SP (Brazil). 
The search is justified for the premise process of uncontrolled urban expansion without 
planning or poor planning generates negative impacts on society and the natural environment 
and urban, culminating in the generation of charge to the municipal government. Thus, it 
becomes essential the of geological-geotechnical management risk instruments implemented 
in urban planning municipal law, as well as the adoption of public policies aimed at housing 
Planning Sustainable urban land use. Therefore was used in the work of qualitative and 
quantitative methodology by surveying bibliographic material, satellite images, query the 
database of public agencies, information contained in letters and geotechnical hazard maps, 
survey information and field records photographic conditions of natural and man responsible 
for landslides in hazard area subject of this study. It is hoped that the results of this study will 
subsidize the improvement of urban planning municipal law that guide zoning, highlighting 
their shortcomings in order to minimize the impacts caused by accidents landslides risk in 
urban areas. 
 

Keywords: urban Expansion; landslides risk areas; urban planning municipal law, urban land 
zoning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

 A crescente expansão urbana tem concorrido para a ocupação de áreas consideradas 

atualmente impróprias à urbanização, visto tratar-se de áreas principalmente suscetível à 

ocorrência de processos de escorregamentos em encostas e taludes. Em contrapartida, este 

fato também concorre para os recorrentes eventos de escorregamento que se agravam ano a 

ano, nas áreas urbanizadas e de expansão urbana de São José dos Campos (SP), culminando 

geralmente em ônus ao poder público, que arca com os custos de remoção e relocação das 

vítimas.  

 Isto torna urgente a elaboração de políticas públicas mais adequadas, pautadas em 

Legislações de uso e a ocupação do solo urbano, que considerem os instrumentos de Gestão 

de risco geológico – geotécnico na ocupação e expansão da área urbana, eliminando assim as 

lacunas da atual legislação de uso do solo urbano do município de São José dos Campos (SP).  

 Estes elementos jurídicos são indispensáveis para o disciplinamento da ocupação 

urbana e para a elaboração de normas regulamentares que sejam incorporadas às Leis 

Municipais de Zoneamento Urbano, razões que justificam o presente trabalho, por meio da 

análise dos fatores antrópicos enquanto indutores de acidentes naturais.  

 Assim, busca-se subsidiar Políticas Públicas Habitacionais adequadas e nortear o 

Planejamento Sustentável do uso do Solo urbano, de forma a garantir moradia e ao mesmo 

tempo assegurar a integridade da vida humana, sua qualidade e a preservação do Meio 

Ambiente Urbano. 

 

 

1.1 Objetivos Gerais 

 

 

 Estudar a influência das ações antrópicas (execução de cortes e aterros nos terrenos, 

lançamentos de águas servidas, vazamentos de tubulações, etc.), relacionadas às ocorrências 

de escorregamentos frente às legislações atualmente aplicáveis ao ordenamento territorial 

urbano de São José dos Campos (SP).  
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1.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Analisar os condicionantes naturais e antrópicos responsáveis pela ocorrência dos 

processos de escorregamentos em área de risco já existente no Bairro Chácaras 

Oliveiras, na cidade de São José dos Campos (SP). 

2. Avaliar comparativamente as legislações municipais atualmente em vigor no 

município de São José dos Campos (SP) em conjunto com as legislações estaduais e 

federais que tratam de gestão de riscos geológico-geotécnicos. 

3. Propor elementos técnico-jurídicos que subsidiem a incorporação dos instrumentos de 

gestão de riscos geológico-geotécnicos em futuras Leis de Ordenamento Territorial 

Urbano. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Nota Introdutória 

 

 

 Para entender como ações antrópicas se relacionam com as ocorrências de 

escorregamentos frente às legislações atualmente aplicáveis ao ordenamento territorial urbano 

de São José dos Campos, precisou-se compreender como incidiu o processo de urbanização 

no Brasil, que desde a colonização decorreu da exploração e expatriação dos recursos 

naturais, Csaba (1999) e de que forma favoreceu a ocupação das áreas de risco. 

 Segundo Costa (1977), a urbanização derivou de uma política colonial. Em princípio, 

com a criação de cidades litorâneas portuárias, visando facilitar o escoamento das matérias 

primas extraídas no Brasil colônia para a Metrópole. Posteriormente, a exploração migrou 

para o interior com a conquista dos sertões, mas somente na segunda metade do século XIX, 

ocorreram algumas modificações na estrutura econômica e social que possibilitaram o 

desenvolvimento do mercado interno. 

 Com a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a numerosa entrada de 

imigrantes no sul do país, a instalação da rede ferroviária, a industrialização e o 

desenvolvimento do sistema de créditos, que possibilitou aos antigos fazendeiros antes 

avessos ao progresso, se convertessem em empresários e estimulando o processo de 

urbanização, foi possível em meados do século XX, segundo Csaba (1999), o Brasil se 

transformar virtualmente num país urbanizado.  

 As cidades antes agrárias se industrializaram dando origem a aglomerações urbanas 

atraídas pela oferta de empregos nas indústrias, servindo de base e palco das futuras 

transformações sociais e econômicas, com problemas urbanos como ausência de moradias, 

saneamento e rede de distribuição de águas e fazendo com que o Estado passasse a 

regulamentar as relações entre o capital e o trabalho, originando uma nova atividade 

governamental, o planejamento urbano, que abrangia “desde obras de infraestrutura física até 

a renovação e o desenho urbanos, ordenação legal do uso do solo e da paisagem urbana até a 

provisão de serviços tão pouco espacial-específicos quanto saúde e educação pública”, 

segundo Csaba (1999). 
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O processo de urbanização foi antes de tudo um reflexo do poder das classes 

dominantes que estabeleceram em benefício dos próprios interesses, um ordenamento que 

controlasse o uso e ocupação dos solos. Assim para Singer (1998), “a história das cidades se 

confunde com a origem da sociedade de classes”.   

 Rodrigues (2008), afirma que os “instrumentos de planejamento urbano obedecem a 

normas e diretrizes de propriedade da terra, aos interesses de mercado”, “simplificando as 

possibilidades de compreensão”, e que estas contradições permanecem ocultas enquanto se 

ordena o traçado das ruas, das avenidas, a circulação, a definição de lotes, mantendo 

continuamente a propriedade da terra e das edificações.  

 Para a autora, neste modelo de planejamento, os pobres devem permanecer em lugares 

não visíveis de forma a não atrapalhar a ordem ditada nos planos e metas. As “favelas, 

cortiços, ocupações” são problemas que para a sociedade que vive uma “cegueira 

generalizada”, devem ser escondidos. No “planejamento simplificador”, a “cidade ideal é o 

local de troca, de realização de acontecimentos, da ciência, do conhecimento, é planejada, 

sem pobres e sem pobreza, com alto padrão de qualidade de vida”.  

 Diante deste modelo de planejamento simplificador criticado por Rodrigues (2008), os 

ricos buscaram meios legais de ocupar áreas onde a beleza cênica lhes permitisse este alto 

padrão de qualidade de vida, muitas vezes em Áreas de Preservação Ambiental (APA) e 

Áreas de Preservação Permanente (APP), enquanto os pobres, excluídos dentro deste modelo 

de planejamento simplificador, passaram a ocupar de forma irregular, áreas inadequadas para 

a ocupação, como as encostas e topo de morros e várzeas de rios, muitas vezes também em 

APA e APP. 

 Entretanto para Itani (2011) et al, o risco de ocorrência de acidente geoambiental [...] 

“atinge não somente os assentamentos informais e precários,  [...] mas também as ocupações 

de alto padrão situadas nas 

margens dos rios, encostas e nas 

beiras das represas, devido às 

oscilações de nível de água”, 

conforme constatam as Figuras 1 e 

2. 

 
Figura 1: Concentração de ocupações de 
alto padrão nas margens do Rio Paraíba do 
Sul/SP.  
Fonte: Itani (2011). 
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Figura 2: Padrão predominante das 
ocupações nas margens do reservatório do 
Rio Jaguari/SP. 
Fonte: Itani (2011). 

  

         São José dos Campos seguiu este mesmo modelo de expansão da cidade. 

 Segundo informações de 20 de outubro de 2011, no website da Vereadora Amélia 

Naomi: Imagens de satélite do Google Earth constataram a expansão de pelo menos 23 

bairros clandestinos entre 2005 e 2011 nas regiões norte e leste de São José dos Campos, onde 

as áreas verdes foram desmatadas e ocupadas as encostas e áreas de proteção ambiental.  

 Segundo a matéria, “a situação se agrava em razão da ocupação em áreas de encostas” 

e moradias “foram construídas em ribanceiras com risco iminente de deslizamentos. Casas 

foram construídas umas sobre as outras, sem muros de arrimo”.  

 Historicamente, as ocupações irregulares foram retratadas desde meados do século 

XIX com a ocupação do morro da Providência por ex-combatentes da Guerra dos Canudos, 

denominado posteriormente de morro das Favelas. (CUNHA, 1968 [1902]). 

 Entretanto para Coelho Netto (2005), o processo histórico das construções informais 

se intensificou no século XX, devido ao empobrecimento da população e o sonho de morar 

próximo ao local do trabalho, bem como, pela busca por uma melhor qualidade de vida, junto 

a regiões de montanhas e florestas, proporcionando um aumento de construções formais em 

encostas, mesmo com as restrições legais impostas.  

O autor op. cit. acredita que: 

[...] é necessário uma visão sistêmica do problema e de sua resolução, ou seja, 
projetando-se novas estruturas funcionais no ordenamento territorial das encostas, 
em associação à redução drástica das atuais taxas de crescimento demográfico, 
particularmente acima da cota altimétrica de 100 m. Isto reforça a necessidade 
premente de políticas habitacionais que venham ampliar a oferta de moradias em 
áreas sem risco ou com medidas de caráter preventivo. (COELHO NETTO, 2005). 
 

 Diante desta realidade, o Planejamento Urbano do Município passa a ter um duplo 

desafio, ou seja, possibilitar aos munícipes o acesso a moradias em locais seguros e evitar a 
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expansão da cidade para áreas sujeitas a processos geológicos e consequentemente passíveis 

de riscos. 

 

 

2.2 Áreas de risco: conceitos 

 

 

  A terminologia “áreas de risco” neste trabalho refere-se às áreas urbanas atualmente 

ocupadas e sujeitas a ocorrência de processos geológico-geotécnicos, ou seja, deslizamentos 

ou escorregamentos, que possam colocar em risco a vida humana e /ou que causem danos de 

ordem material ao homem. 

No risco geológico-geotécnico, que é o objeto deste estudo, o bem tutelado é a 

integridade física do homem e o bem patrimonial, cujos agentes deflagradores dos danos, são 

os processos geológico-geotécnicos (escorregamentos ou deslizamentos).  

  Este esclarecimento se faz necessário, para evitar equívocos com conceituações 

semelhantes, como as áreas de risco ambiental, cujo bem tutelado é o meio ambiente natural e 

a saúde humana ou outro bem que esteja relacionado aos agentes deflagradores do dano, que 

são as atividades (antrópicas) potencialmente impactantes. 

  Isto é o que se percebe, por exemplo, no Relatório do Grupo de Trabalho Mapeamento 

de Áreas de Risco - Proposta de Termo de Referência para Identificação, Caracterização e 

Mapeamento de Áreas de Risco Ambiental, para o Ministério do Meio Ambiente – MMA, 

Secretaria de Qualidade Ambiental nos assentamentos humanos, que definiu:  

Áreas de Risco Ambiental: áreas com risco de ocorrência de acidentes ambientais, 
cujos potenciais danos diretos ou indiretos à saúde humana, ao meio ambiente ou a 
outro bem a proteger estão relacionados com as atividades potencialmente 
impactantes e com a vulnerabilidade dos sítios frágeis associados. (CERQUEIRA, 
[2012]). 
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2.3 Riscos Geoambientais e seus tipos 

 

  

 Riscos geoambientais estão associados à maior ou menor possibilidade de ocorrência 

de determinado processo ou fenômeno natural (e.g. geológicos-geotécnicos, hidrológicos, 

atmosféricos, etc.) em áreas ocupadas pelo homem, geralmente induzido pela ação antrópica 

sobre o meio físico. 

 Em suas aulas da disciplina Riscos Geoambientais, para o Curso de Mestrado em 

Planejamento Urbano da Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, Mendes (2011)  

relatou diversos tipos de riscos geoambientais, a depender do tipo de processo ou fenômeno 

natural:  

 Riscos Atmosféricos: decorrentes das alterações climáticas, tais como: furacões, secas, 

tempestades, chuvas de granizo, raios, etc. 

 Riscos Hidrológicos: decorrentes das alterações hídricas, tais como: Inundações, 

enchentes e solapamento de margem de córrego. 

 Riscos Geológico-geotécnicos, decorrentes de alterações: a) endógenas, associadas á 

geodinâmica interna, tais como terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis; b) 

exógenas, ligadas a geodinâmica externa, como os escorregamentos, as erosões, corridas 

de lama, subsidências e colapsos de solo. 

  

 

2.4 Tipos de riscos geoambientais que ocorrem no Vale do Paraíba, no trecho paulista 

 

 

Na região do Vale do Paraíba os riscos geoambientais estão associados com a 

ocupação de áreas ou regiões naturalmente sujeitas à ocorrência dos seguintes processos ou 

fenômenos naturais: escorregamentos, erosões, inundações e enchentes, subsidência ou 

colapso de solo, chuvas de granizo e raios. Apesar disso, alguns se destacam em razão da 

gravidade dos danos e acidentes com vítimas fatais registrados pela defesa civil estadual.  

Segundo o Relatório da Operação Verão, disponibilizados no site da Coordenadoria Estadual 

de Defesa Civil do Estado de São Paulo – CEDEC/SP, foram registrados no Vale do Paraíba, 
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entre raios, enchentes, escorregamentos e outros os resultados discriminados na Tabela1 e 

gráfico, de figura 3. 

 
Tabela 1: Registro de vítimas na operação verão no Vale do Paraíba no período de 2011 a 2013. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil CEDEC/SP. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Gráfico dos registros de vítimas na operação verão no Vale do Paraíba no período de 2011 a 2013. 
Fonte: Adaptado da Base nos dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil CEDEC/SP. (2013)  
 
 Dentre os riscos hidrológicos que ocorrem no Vale do Paraíba, as inundações causam 

danos muitas vezes irreparáveis.  Um exemplo de ocupação de áreas de risco de inundação e 

enchente está retratado nas Figuras 4 e 5, que mostram a cidade de São Luiz do Paraitinga, 

situada entre morros no topo da Serra do Mar e banhada pelo Rio Paraibuna, Rio Paraíba do 

Sul e Rio Paraitinga, em terreno de grande fragilidade geoambiental de inundação e enchente, 

onde a Igreja Matriz de São Luiz de Tolosa, considerada pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico  – CONDEPHAT, um patrimônio histórico do 

século XIX, com paredes do século XVI, ficou praticamente destruída pela inundação de 21 

de janeiro de 2010. 

      

Municípios 
atingidos 

Operação 
Verão 

Feridos Desaparecidos Óbitos Desabrigados Desalojados Total / 
vítimas 

       6 
 

2011/2012 1 0 0 15 6 22 

16 2012/2013 11 0 1 56 532 600 
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Figura 4: Vista da cidade de São Luiz do 
Paraitinga/SP. Situação de risco de inundação. 
Fonte: São Luís do Paraitinga (2010).  

 
 Figura 5: Igreja Matriz de São Luiz de Tolosa, São Luiz 
do Paraitinga/SP, destruída na inundação de 21/01/10. 
Fonte: SOS São Luiz do Paraitinga  (2010) 

 

               Outro bom exemplo de área de risco à inundação e enchente no Vale do Paraíba são as 

casas ribeirinhas ao longo do rio Paraíba do Sul, na cidade de Guaratinguetá interior de São 

Paulo, aonde as marcas d’água chegam a mais de 1,80m, como se vê nas Figuras 6 e além do 

risco de enchente algumas casas ribeirinhas também estão sujeitas, ao risco de solapamento de 

margem de córrego, como registrado na Figura 7. 

 

Figura 6: Enchente em Guaratinguetá/SP. Vania Santos indica marcas d’água em casa condenada por cheias 
do Rio Paraíba do Sul. 
Fonte: Acervo do autor.  



24 

 
 
Figura 7: Residências com risco de  solapamento localizada às margens do Rio  Paraíba do Sul. 
Fonte: Acervo do autor.                                                    
 

 No Vale do Paraíba também é comum a ocorrência de riscos geológico-geotécnicos, 

como o avançado processo de erosão, constituídos por sulcos e ravinas, na autopista de acesso 

ao município de Guaratinguetá,  retratado na Figura 8. 

 

Figura 8: Feição típica de ravinas (erosão linear) em Guaratinguetá/SP.  
Fonte: Acervo do autor  
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           Também há registros de processos de subsidência de solo, decorrente muitas vezes da 

ação antrópica, como o que acometeu o bairro de Três Marias em Taubaté, na data de 

03/02/2013 conforme retratado na Figura 9. 

Figura 9: Feição típica de subsidência de solo com quase 2 metros em Taubaté/SP. 
Fonte: Fotografia de Natanael da Silva Alves 
 
 Dentre os riscos atmosféricos é comum o registro de chuvas de granizo e a incidência 

de raios, fenômenos muito frequentes em toda a região do Vale do Paraíba. 

Apesar dos diferentes tipos de processos ou fenômenos naturais aos quais os terrenos 

que compõe a região do Vale do Paraíba estão sujeitos, conforme já exemplificado, o 

problema sobre áreas de risco nesta pesquisa se restringe ao levantamento de problemas de 

ocupações urbanas situadas em terrenos com alta suscetibilidade à ocorrência de processos de 

escorregamentos em encostas e taludes de corte e aterro, no município de São José dos 

Campos. 

  Vale ressaltar que os escorregamentos são processos de movimentos de massa, 

também conhecidos popularmente como deslizamento, desbarrancamento e quedas de 

barreira, que segundo Tominaga (2009), tratam-se de “movimentos rápidos, de porções de 

terrenos (solos e rochas), com volumes definidos, deslocando-se sob ação da gravidade, para 

baixo e para fora do talude ou da vertente”. 
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  Os escorregamentos podem ser:  
 
 
                                                    

 Planares conforme Figura 10. 

 Circulares conforme Figura 11. 

 Em cunha conforme Figura 12. 

 

 
 
 
 
 
 
Escorregamento circular                                        Figuras 10: Esquema representativo de escorregamento planar. 

                     Fonte: Tominaga (2009). 
             
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuras 11 e 12: Respectivamente, esquema representativo de escorregamento circular e em cunha.  
Fonte: Tominaga (2009). 
 

Os escorregamentos mais comuns em áreas densamente urbanizadas são os planares rasos em 
taludes de corte e aterro, conforme retratam as Figuras 13 e 14. 
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Figura 13: Escorregamento em Talude de corte.  
Fonte: Tominaga (2009). 

 

 

 
Figura 14: Escorregamento planar em talude de corte e aterro em Campos do Jordão/SP.  
Fonte: Acervo Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo –  IPT. 
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2.5 Condicionantes  

 

 

Os condicionantes do processo de escorregamento podem ser de ordem natural e/ou 

antrópica. Entre os condicionantes naturais destacam-se os elementos do meio físico, tais 

como: condições topográficas, geológicas, climáticas e ambientais (declividade, pluviosidade, 

oscilação de nível do lençol freático, erosão por água ou vento, etc.). Entre os condicionantes 

antrópicos, ou seja, aqueles provocados pelas ações humanas e que agem como fatores 

indutores dos processos de escorregamento, destacam-se: desmatamento, plantio de cultivos 

inadequados (bananeiras), taludes de cortes verticais para ampliação das moradias, 

lançamento de água servida no solo (superficial ou subsuperficial), fossas negras, adição de 

cargas no terreno (construção ou ampliação horizontal ou vertical de moradias), etc.  

Coelho Netto (2005), afirma que “as mudanças ambientais vêm sendo historicamente 

induzidas por alterações e intensificações de uso e ocupação de terras na interface florestal-

urbana, potencializando a ocorrência de deslizamentos nas encostas durante os eventos 

extremos de chuvas”, que ocorrem especialmente nos períodos chuvosos.  

 Almeida e Pascoalino (2009) corroboram com a ideia de que a intervenção antrópica 

atua como agente deflagrador dos escorregamentos, relatando que existe, “uma relação tênue 

entre o aumento da degradação ambiental” e a “intensidade das consequências” provenientes 

dos acidentes ou desastres naturais.  

Esse fato também foi observado por Amaral e Gutjahr (2011) que explicam: a 

“ocorrência de enchentes e inundações está muitas vezes ligada à impermeabilização do solo, 

à disposição inadequada de lixo, à ocupação das margens dos cursos d’água e ao 

desmatamento. Os escorregamentos muitas vezes são provocados por cortes e aterros em 

áreas de alta declividade”.  

  

 

2.6 Legislações  

 

 

  A ocupação das áreas de risco no Brasil se deve em parte pela precariedade na 

elaboração de leis que disciplinam os usos e a ocupação do solo brasileiro e na má 

distribuição de terras. Problema que teve origem em 1850, com a disposição da Lei de Terras, 
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que determinou a compra de terras diretamente com o governo, como a única maneira de 

aquisição. Por esta lei, o governo atuaria como mediador entre o domínio público e o provável 

proprietário, porém como a governança permaneceu nas mãos dos grandes fazendeiros, estes 

visando ao próprio interesse, possibilitaram a derrubada de florestas para a implantação da 

monocultura e a ocupação em áreas inadequadas para o uso. 

  Assim as cidades foram surgindo próximas a portos, fundos de vales e as margens dos 

rios. 

  Algumas se tornaram grandes áreas de riscos geoambiental como Petrópolis, 

Teresópolis, Nova Friburgo, São Luís do Paraitinga, São Vicente entre tantas outras. 

  Somente em 1979, por meio da Lei n.º 6766/1979, o parcelamento e o 

desmembramento do solo passaram a ser disciplinados.  

  A Lei incluiu equipamentos comunitários e urbanos (circulação, transporte, 

infraestrutura, abastecimento, etc.), entretanto para Moretti (1987), trata-se de uma restrição 

legal que regulamentou o zoneamento e os índices de ocupação: 

Restrições Legais: o parcelamento do solo é regulamentado por legislação federal, 
estadual e municipal. De município para município, a situação é bastante 
diferenciada, existindo em comum os aspectos previstos na legislação federal (em 
especial, as Leis n.º 6766 de 1979, n.º 4771 de 1965 e n.º7511 de 1986).  
De modo geral, a regulamentação engloba: 
- a delimitação de perímetro onde é permitido o parcelamento para finalidades 
urbanas; 
- o zoneamento e a destinação de uso e ocupação do solo previstos para cada zona( 
uso industrial, residencial, comercial, misto etc.) e os respectivos índices de 
ocupação (taxa de ocupação, índices de aproveitamento, recuos, tamanho mínimo de 
lotes etc.). 
- a classificação e parâmetros geométricos mínimos das vias urbanas, largura de 
calçadas, leito carroçável, declividades longitudinais e transversais máximas e 
mínimas, concordância nas intersecções, tamanho máximo de quadras e de vias sem 
saída etc. (MORETTI, 1987). 
 

   Em suas Considerações finais Moretti (1987) observa que:  

Analisando-se o problema habitacional de forma um pouco mais ampla, observa-se 
que existem sérias dificuldades institucionais que praticamente tem inviabilizado o 
acesso da população de baixa renda à terra urbana. Dessa forma, torna-se alarmante 
o crescimento das favelas e cortiços nos grandes centros.  

 

  Desta feita, ampliou-se o número de áreas de risco em razão da ocupação dos morros. 

  Vale ressaltar que em diálogo por meio eletrônico recente, ao referir-se á Lei n.º 

6766/1979, Moretti (2013) afirma que: 

Eu acho que essa Lei foi um avanço e  a necessidade de atualização não tira dela o 
mérito de ter regulamentado alguns pontos essenciais do processo de parcelamento 
do solo, que seriam ainda mais trágicos se não tivéssemos a lei. Ao contrário do que 
muitos afirmam, as exigências de infra-estrutura contidas nessa lei são muito 
brandas, na minha opinião.  
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Eu compartilho a opinião, expressa pelo Professor Francisco de Oliveira, de que foi 
a industrialização com baixos salários que ocorreu no Brasil, um dos fatores 
determinantes da inviabilidade de acesso à terra por parte da população de mais 
baixa renda. Sistematicamente, no Brasil, os salários não possibilitaram ao 
trabalhador adquirir sua residência. A forma de gestão da terra pública e a ausência 
de políticas públicas que facilitassem à população o acesso à terra urbanizada 
formam o tripé. O total de recursos públicos destinados à produção/subsídio da 
aquisição de terra urbanizada foi ínfima nos últimos 50 anos e continua praticamente 
inexistindo nos dias de hoje. 
Não conseguimos produzir habitação social na escala da demanda e temos 
condenado nossa população, não somente à auto-construção, mas também à auto-
urbanização, o que é dramático em minha opinião. (MORETTI, 2013) 
 

 Em 1988 a Constituição Federal no Título II veio assegurar a todos a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos da lei, e em 

seus artigos 182 e 183 disciplinou a Política Urbana, regulamentada posteriormente pelo 

Estatuto das Cidades, lei 10.257/2001 que estabeleceu o Plano Diretor como instrumento legal 

para o planejamento municipal. 

 Todavia, os Planos Diretores e as leis de Zoneamento do Solo Urbano, em sua maioria 

não contemplam o estudo prévio das áreas suscetíveis aos fenômenos geológicos e somados 

às intervenções antrópicas sobre o meio físico, contribuem para que os movimentos 

gravitacionais de massa se transformassem em grandes desastres, conforme Cohen (2012) que 

afirma: se mal formulado, “o plano pode não contemplar as reais necessidades locais e 

facilitar o surgimento de áreas de grande vulnerabilidade e risco”. 

 Buscando sanar esta lacuna legal, em janeiro de 2011, após sobrevoar a cidade de 

Nova Friburgo, cujo Plano Diretor foi contemplado com o prêmio Cidade Cidadã e 

contraditoriamente foi palco de um grande desastre natural na região serrana do Rio de 

Janeiro, aonde mais de 900 pessoas vieram a óbito, a presidenta Dilma Rousseff solicitou ao 

Senado a elaboração de um Projeto de Lei, dispondo mudanças no Estatuto das Cidades, 

disciplinando a elaboração do Plano Diretor e punição à administração pública Municipal 

quando esta permitir a ocupação de áreas de risco em seu território. 

Na ocasião o senador Lindbergh Farias, apresentou ao Senado o Projeto Lei Nº 

23/2011, que serviu de parâmetro para a Medida Provisória 547/2011, convertida em lei n.º 

12.608/2012 em 10/04/2012. 

A Lei 12.608/12 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e 

dispõem também sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; Autorizou ainda a criação do 

sistema de informações e monitoramento de desastres, além de alterar as Leis nos: 12.340, de 

1o de dezembro de 2010; 10.257, de 10 de julho de 2001; 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 
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8.239, de 4 de outubro de 1991 e 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e deu outras 

providências. 

No que se refere às alterações no Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, a lei 12.608/12 

incluiu o inciso VI no art. 41 determinando que todos os Municípios incluídos no cadastro 

nacional com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 

bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, ficarão obrigados a elaborar e 

aprovar pela Câmara Municipal, num prazo de cinco anos, seu Plano Diretor, que conterá 

conforme o art. 42-A: 

 I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a 
diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; 
 II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos; 
 III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de 
áreas de risco de desastre; 
 IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de 
impactos de desastres; e 
 V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, 
se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas 
federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse 
social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido. 
 

 Assim, o processo histórico das construções informais que se intensificaram no século 

XX, por meio de um ordenamento territorial escasso e com as apropriações inadequadas do 

solo, comprometendo as áreas de maior fragilidade, como as várzeas, os morros e beiras de 

córregos e rios e favorecendo a formação de favelas e as ocupações ilegais, toma novo rumo. 

 Coelho Netto (2005) afirma que esta intensificação se deve tanto pelo 

empobrecimento da população e o sonho de morar próximo ao local do trabalho, quanto pela 

busca por uma melhor qualidade de vida, junto a regiões de montanhas e florestas, 

proporcionando um aumento de construções formais em encostas, mesmo com as restrições 

legais impostas.  

 Corrobora com este pensamento Almeida e Pascoalino (2009), ao atribuírem a 

“crescente vulnerabilidade social”, fatores como a ausência de aplicação e a desobediência à 

legislação ambiental e urbanística, citando o Código Florestal e as normas de uso e ocupação 

do solo, que contribuem para o aumento de ocorrências e intensidade dos desastres. 

 Os autores acrescentam ainda a incapacidade e complacência da Administração 

Pública quanto a “gestão do território frente à especulação imobiliária”, como sendo o 

“clássico predomínio do poder econômico sobre a lei e o poder público”, responsável por 

resguardar o direito público frente ao direito privado.  
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 Com o advento da Lei n.º 12.608/2012, e as alterações trazidas para o Plano Diretor, 

vieram também à necessidade de readequar o Zoneamento Municipal dentro dos padrões da 

sustentabilidade, de modo a sanar o vazio legal. 

Ou seja, o zoneamento urbano será disciplinado em nível regional pelos planos 

diretores com base na lei n.º 6766/1979, que regula o zoneamento e os limites da ocupação 

territorial urbana que estabelece no artigo 3º: 

Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, 
de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor 
ou aprovadas por lei municipal.   
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências 
para assegurar o escoamento das águas; 
Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem 
que sejam previamente saneados; 
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 
 

 Com a nova redação dada pela Lei n.º 12.608/12, os parágrafos do artigo 12 da Lei n.º 

6766/1979, que estabelece como deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal o projeto de 

loteamento e desmembramento, passam a vigorar com a seguinte redação: 

§ 2o  Nos Municípios inseridos no cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto de que trata 
o caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da carta 
geotécnica de aptidão à urbanização.    
 § 3o  É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas 
de risco definidas como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele 
derivada. 
 

 Assim, o Zoneamento Urbano passa a ser Sustentável. Entretanto não deve ser 

confundido com o Zoneamento Ambiental, isto porque, o Zoneamento Ambiental é um 

instrumento obrigatório da Política Nacional do Meio Ambiente, previsto no art.º 9º inciso II 

da Lei 6.938/1981 e teve sua denominação regulamentada e substituída para Zoneamento 

Ecológico Econômico (ZEE), por força do decreto n.º 4.297/2002. 

 No Zoneamento Ambiental o objetivo geral é organizar as decisões dos agentes 

públicos e privados, quanto a planos, programas, projetos e atividades que, utilizem recursos 

naturais direta ou indiretamente, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços 

ambientais dos ecossistemas. 

Observe-se que o objeto tutelado é o Meio Ambiente e os Recursos Naturais. 
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Já o Zoneamento Urbano segundo Silva (1995), é um Instrumento da Política de 

Desenvolvimento Urbano que visa ordenar o uso do solo e os espaços físicos do Município, 

destinando-os à habitação e ao desenvolvimento territorial, social e econômico e promovendo 

o bem estar da comunidade disposto em seu Plano Diretor. 

 Diferentemente do Zoneamento Ambiental, o objeto tutelado pelo Zoneamento 

Urbano é a propriedade, o uso do solo e a qualidade de vida urbana, ou seja, é um Instrumento 

da Política de Desenvolvimento Urbano, Expansão Urbana Urbanizável ou Rural. 

Assim, um Zoneamento Urbano Municipal que não considera as limitações do meio 

físico tais como, declividade do terreno, características dos solos, situação do lençol freático, 

etc., pode ter implicações danosas na ocupação de áreas consideradas favoráveis à ocorrência 

de processos de escorregamento em encosta e taludes, o que deve ser um resultado do 

planejamento para Machado (2008), que também afirma que: “Um planejamento mal 

estruturado, mal fundamentado, poderá ensejar um zoneamento incorreto e inadequado”.  

 Neste sentido, a lei n.º 12.608/12 ao tornar obrigatório o mapeamento prévio das áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos, tornou fato o que já defendia Machado 

(1998), que afirmava que [...] se não ficar obrigatório para os municípios a elaboração dos 

planos de zoneamento e sua revisão, os interesses ambientais” permanecerão a mercê “das 

improvisações e das atitudes precipitadas de muitos administradores”, o que acarreta ainda 

“maiores ônus financeiros aos municípios com posteriores indenizações e até 

desapropriações”.  

 No Estado de São Paulo, a questão áreas de risco está disciplinada no Capítulo II, Do 

Desenvolvimento Urbano, artigo 180 da Constituição Estadual promulgada em 5 de outubro 

de 1989, conforme alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais:  nº 1/1990 a 37/2012. 

 O artigo 180 caput e incisos III, V e VI, dispõem que para estabelecer as diretrizes e 

normas relativas ao desenvolvimento urbano, o estado e os Municípios deverão assegurar, 

respectivamente: a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural;  

a observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e qualidade de vida e a restrição 

à utilização de áreas de riscos geológicos; 

 No artigo 181, a Constituição Estadual estabelece que Lei municipal em conformidade 

com o plano diretor, estabelecerá as normas referentes ao zoneamento, ao loteamento, ao 

parcelamento, ao uso e a ocupação do solo, aos índices urbanísticos, à proteção ambiental e 

outras limitações administrativas.  
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 No parágrafo 1.º estabelece que os planos diretores considerem todo o território 

municipal, sendo obrigatórios para todos os Municípios do Estado.  

 O parágrafo 2º determina que quando for o caso, os Municípios terão que observar os 

parâmetros urbanísticos regionais, determinados por lei estadual e caso haja conflitos, deverá 

prevalecer, a norma mais restritiva respeitada às autonomias.  

 O artigo 182 ainda dispõe que cabe aos Municípios e ao Estado a promoção de 

programas habitacionais e de saneamento básico com caráter popular. Sendo que no parágrafo 

único dispõe que é da competência municipal criar e a regulamentar as zonas industriais, 

respeitando os critérios estaduais e as normas de uso e ocupação do solo e meio ambiente 

natural e urbano. 

 Atendendo as previsões Constitucionais, o Município de São José dos Campos 

elaborou seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que está vigente sob a égide da Lei 

Complementar N.º 306/2006. 

 Também disciplinou o zoneamento municipal por meio da Lei Complementar N.º 

428/10 de 09 de agosto de 2010, que estabeleceu as normas relativas ao parcelamento. 

No aspecto legal o Município atendeu as obrigações de elaborar o Plano Diretor e o 

Zoneamento Municipal, entretanto, no aspecto textual e social, no que tange ao Risco 

Geoambiental, identificaram-se algumas lacunas que são abordadas no capítulo Resultados, 

nesta pesquisa. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Área de Estudo 

 

 

 A área de estudo deste trabalho é o município de São José dos Campos (SP), que em 

janeiro de 2011 foi palco de um escorregamento no bairro Rio Comprido, com cinco vítimas 

fatais. 

 Mas além desta área o município conta com trinta e duas áreas de risco mapeadas em 

2012, pela Defesa Civil Municipal. 

O município de São José dos Campos está localizado no Vale do Paraíba no Estado de 

São Paulo, tendo seu marco zero no ponto onde se encontra a Igreja Matriz (Latitude sul: 

23º10’47” e Longitude oeste: 45º53’14”). Está organizado em três distritos: São José dos 

Campos (distrito sede composto pelo 1º Subdistrito de São José dos Campos e 2º Subdistrito 

de Santana do Paraíba) e os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. 

O território de 1.099,6km² tem cerca de 70% da área ao norte da Rodovia Presidente 

Dutra, composta por platô na região central e montanhas, serras e picos nas demais. Os outros 

30% do território está porção sul, onde o relevo é formado por planalto composto de uma 

série de platôs entrecortados de pequenos vales. 

 

 

3.2 Características Gerais 

 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE 

Cidades@, a população total do município é de 629.921 habitantes distribuídos em 353,9 Km² 

de área urbana e 745,7 Km² de área rural, totalizando 1.099,6 Km². 

Deste total, 14.899 habitantes ocupam área rural e 615.022 habitantes ocupam a área 

urbana do município e estão distribuídos em sete regiões, conforme dados demográficos do 

documento São José em Dados, publicado pela Prefeitura de São José dos Campos sob a 

coordenação da Secretaria de Planejamento Urbano, contidos na Tabela 2 e mapa das regiões 

geográficas municipais, Figura 15: 
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Tabela 2: Distribuição da população urbana por regiões. 

Fonte: Adaptado de São José dos Campos (2012). 
 
 
  

 
Figura 15: Mapa de regiões geográficas. 
Fonte: São José dos Campos. (2006).  

Região N.º de habitantes Área em hectares 

Norte 59.800 6.359,46 

São Francisco Xavier 1.342 102,52 

Sul 233.536 5.671,50 

Leste 160.990 13.657,50 

Oeste 41.163 4.419,50 

Centro 72.115 1.861,30 

Sudeste 45.800 3.426,40 

Total 614.764 35.498,18 
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A população do Município está distribuída em bairros agrupados por setores 

socioeconômicos, conforme o Quadro1 abaixo de acordo com o documento digital (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2012). 

 
Quadro1: Divisão setorial da Região Norte da população de São José dos Campos 
 

SETOR 1 

População: 40.358 

 

VILA PAIVA 

JARDIM BOA VISTA 

VILA PAIVA-REMANESCENTE-

069 

RESIDENCIAL MANTIQUEIRA 

CAMINHO DAS MONTANHAS 

JARDIM SANTA MATILDE 

VILA CÂNDIDA 

VILA SÃO GERALDO 

RECANTO CAETÊ 

ALTOS DA VILA PAIVA 

CAETE-BAIRRO 

CONJUNTO HABITACIONAL SÃO 

GERALDO 

JARDIM MARITÉIA 

VILA LEONÍDIA 

VILA NOSSA Sª DAS GRAÇAS 

VILA VENEZIANI 

ALTO DA PONTE-BAIRRO 

SÃO SEBASTIÃO 

VILA SANTARÉM 

VILA SINHÁ 

JARDIM GUIMARÃES 

VILA LEILA 

 

 

VILA MONTE ALEGRE 

VILA LEILA II-088 

VILA UNIDOS 

CHÁCARA DAS OLIVEIRAS-

045 

CHÁCARA MIRANDA-049 

JARDIM GUIMARAES-

REMANESCENTE-059 

RESIDENCIAL 

INDEPENDÊNCIA 

VILA DIRCE 

JARDIM ALTOS DE 

SANTANA 

JARDIM TELESPARK 

CHÁCARA DO COSTINHA 

COSTINHA-BAIRRO 

RECREIO BOA VISTA-053 

MIRANTE DO BUQUIRINHA-

050 

FREITAS-BAIRRO 

 

SETOR 1 A 

População: 299 

 

JAGUARIUNA-BAIRRO (Parte) 

 

 

 

SETOR 2 

População: 17.387 

 

VILA MACHADO 

VILA ALEXANDRINA 

VILA DO CARMO 

VILA DONA 

VILA ESMERALDA 

VILA PENA-073 

SANTANA-BAIRRO 

JARDIM ANCHIETA 

JARDIM NOVA 

PAULICÉIA 

VILA CRISTINA 

CONJ. RES. NOVA 

CRISTINA 

JARDIM JACI 

VILA RANGEL 

VILA CHIQUINHA 

JARDIM OURO PRETO 

PORTAL DE MINAS 

VILA PASTO ALTO 

VILA CÉSAR 

VILA ROSSI 

VILA ZIZINHA 

VILA RHODIA 

 

 

 SETOR 2 A 

População: 214 

 

BANHADO (Parte)________________ 

 

SETOR 25 

População: 3.297 

 

VARGEM GRANDE-BAIRRO (Parte) 

ÁGUAS DO CANINDÚ-037 

CHÁCARA HAWAI-048 

RESIDENCIAL COLINAS DO 

PARAHYBA 

ESPELHO D´ÁGUA 

 

SETOR 25 A 

População: 282 

 

VARGEM GRANDE-BAIRRO (Parte) 

FAZENDA JATAÍ 

VILA DO RHODIA-063 

 

SETOR 21 

População: 1.665 

 

SÃO FRANCISCO XAVIER 

FERREIRA-BAIRRO 

Fonte: Adaptado de: São José dos Campos (2012). 
 

 

3.3 Localização da área de ensaio 

 

 

A partir do agrupamento dos bairros por setores socioeconômicos, como unidades 

específicas, disponibilizadas pelo município no documento São José em Dados: Informações 

sobre a Cidade de São José dos Campos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012), para coleta e 

análise de dados populacionais, destaca-se na Figura 16 a região Norte, caracterizada por setor 

01, como a região de maior concentração de áreas de risco. Segundo dados do relatório 

IPT/CEDEC N.º 82.914-205-11/142. , das 19 áreas de risco de São José dos Campos 

identificadas no ano de 2005, treze localizavam-se na região norte, dentre elas a área de 

ensaio deste trabalho, especificamente o bairro Chácaras das Oliveiras. 
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Localização do Setor 01 – Região Norte de São José dos Campos 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Setor -01- Região Norte 

Figura 16: Localização do Município e distribuição por regiões.  
Fonte: Adaptado de: São José dos Campos (2012). 
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A região Norte de São José dos Campos tem uma paisagem serrana composta por 

morros, serras e picos e está destacada na cor laranja do mapa das regiões (figura15), cuja 

área abrangência é de 6.359,46 hectares. Nela encontra-se o Pico do Selado, nos limites com 

Camanducaia (MG) e Joanópolis (SP), que é o ponto mais alto do município, com 2.082 

metros de altitude. 

 No perímetro urbano da Zona Norte do município de São José dos Campos, está 

localizada a área de estudo de detalhe deste trabalho, mais especificamente no bairro Chácaras 

Oliveiras. 

 Apesar do bairro não constar no mapa oficial de São José dos Campos, ele está 

destacado como S1 na Figura 17, extraída Google Earth, cujo acesso principal ao bairro 

Chácaras Oliveiras se faz a partir da Rua Rita Matias Barbosa, antiga Rua Cinco, coordenadas 

aproximadas: -23.151310, -45.910149 e -23º09’04.50”S, -45º54’36.08”O a 618 metros de 

altitude.  

 Também é possível chegar ao bairro pela Rua Alice Nogueira Machado, no Jardim 

Minas Gerais, cujas coordenadas são: 23º09’07.21”S, 45º54’43.34”0 a 606m de altitude. 
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Figura 17: Localização da área de estudo de detalhe situada no bairro Chácaras Oliveiras – S1. 

Fonte: Google Earth 2012. 
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3.4 Metodologia  

 

 

Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se pesquisa quali-quantitativa baseada 

em pesquisa bibliográfica, consulta à banco de dados de órgãos públicos para levantamento de 

informações referentes ao número e localização das áreas de risco atualmente existentes no 

município, registros de ocorrências de escorregamentos, número de pessoas que vivem em 

áreas de risco, etc.; Mapa de risco à escorregamentos elaborado pela Coordenadoria de Defesa 

Civil Municipal – COMDEC, de São José dos Campos e pesquisa de campo para coleta de 

informações sobre as variáveis antrópicas (execução de cortes/aterros, lançamentos de água 

servida, existência de fossas, etc.), que foram armazenados em planilhas eletrônicas para 

análises posteriores em conjunto com as demais informações e dispositivos legais vigentes, 

sendo utilizada a seguinte metodologia: 

1- Revisão Bibliográfica: a partir da literatura, buscaram-se referências quali- 

quantitativas para o desenvolvimento da pesquisa. 

2- Definição da área de estudo de detalhe (escala local): a partir da análise das 

informações de distribuição das áreas de risco contidas no mapa de áreas de risco de 

2001 da Defesa Civil Municipal (COMDEC/São José dos Campos) e no mapa de áreas 

de risco de 2005 realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT 2005).  

3- Levantamento de dados cartográficos: Mapas do Anexo 26 do Plano Diretor 

Municipal de São José dos Campos, registros fotográficos e imagens orbitais de 

satélite Google Earth 2012. 

4- Análise dos registros de escorregamentos em encostas e taludes fornecidos pela 

COMDEC (2001) de São José dos Campos. 

5- Vistorias de campo para levantamento das informações sobre condicionantes naturais 

e antrópicos de escorregamentos, e armazenamento em planilhas eletrônicas para 

posterior análise dos dados. 

6-  Consulta e análise das leis: Constituição Federal de 1988; Constituição Estadual de 

1989; Lei n.º 10.257/01; Lei N.º 12.608/12; N.º 11.445/2007; Lei N.º 11.977/2099; Lei 

N.º  9.433/1997; Lei Nº 6.938/81, Lei N.º  6.766/79; Decreto Municipal Nº. 13.138/08; 

LC N.º 428/10; LC N.º 306/06; A fim de averiguar eventuais omissões de aspectos 

técnicos ou lacunas no Zoneamento Urbano, Plano Diretor, Política Nacional da 

Defesa Civil, Gestão de Riscos Geológico-Geotécnicos e outras. 
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Assim, a partir do objetivo geral estabeleceu-se a revisão da literatura de modo a dar 

elementos para a definição da escala local (estudo de caso) e abrangência municipal (área 

urbana) com suas características gerais e específicas e simultaneamente fazer um 

levantamento de dados antrópicos, para juntamente com as informações locais obtidas por 

meio de vistorias de campo, fundamentar os resultados. 

 A abordagem metodológica, adotada para alcançar os objetivos propostos, foi 

sintetizada na figura 18, fluxograma de metas, abaixo relacionado: 

 
Fluxograma da abordagem metodológica 

 
 
 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 18: Fluxograma da abordagem metodológica 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Analisar a influência das ações antrópicas relacionadas às ocorrências de 

escorregamentos frente às legislações de ordenamento do uso do solo urbano. 

Revisão da Literatura 

Levantamento de Dados 

Cartográficos. 

Consulta e Análise de 

Legislações 

 
Vistorias de 

Campos 

 Mapas das áreas de risco 

dos anos de 2001 e 2005  

 Registros fotográficos 

 Imagens orbitais 

 Mapas do Anexo 26 do 

Plano Diretor 

 LC N.º 428/10: Zoneamento Urbano 

de São José dos Campos 

 LC N.º 306/06: Plano Diretor - SJC 

 Lei N.º 12.608/12: Política Nacional 

da Defesa Civil; Gestão de Riscos 

Geológico-Geotécnicos e outras 

 Análise do levantamento de ocorrências de deslizamentos 

 Análise dos registros históricos e processuais das ocorrências 

 Elaboração de um registro das ações antrópicas sobre o meio físico 

 Demonstração dos tipos de construção, dos problemas de drenagem e 

saneamento e lacunas legais. 
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3.5 Caracterizações de uso e ocupação da área de estudo local 

 

 

A área de estudo local fica situada no Bairro Chácaras Oliveiras, que ainda não está 

totalmente consolidada e trata-se de ocupação irregular, porém é o sexto bairro na lista de 

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, conforme o anexo 26 da Lei 428/10, alterada pela 

LC 479/12, que complementa o Plano Diretor do Município.  

O Bairro está incluído no Plano Municipal de Saneamento Básico, Decreto n.º 

13.138/08 de 10 de junho de 2008, que busca atender as demandas advindas do crescimento 

do sistema, em razão do crescimento populacional e localidades carentes, de acordo com 

informações oficiais disponibilizadas no Portal da Prefeitura de São José dos Campos. 

Segundo o disposto no artigo 127, inciso XXII da Lei Complementar de n.º 428/10, 

referente ao Plano Diretor do município de São José dos Campos, Lei 306/06, as ZEIS 

caracterizam-se como áreas destinadas a promover regularização fundiária e programas 

habitacionais voltados para a população de baixa renda.            

 Apesar do bairro Chácaras Oliveira não estar regularizado e nem constar nos mapas 

oficiais do município, a área aparece caracterizada como ocupação em ZEIS, conforme 

destacado no pontilhado em cor azul turquesa na Figura 19. 

 

 

  
 
 

De acordo com a consulta prévia de zoneamento e o que dispõe o artigo 127, inciso 

XXII da Lei Complementar de nº428/10, referente ao Plano Diretor do município de São José 

dos Campos, as ZEIS caracterizam-se como áreas destinadas a promover regularização 

fundiária e programas habitacionais voltados para a população de baixa renda: 

 XXII - Zona Especial de Interesse Social - ZEIS: constitui-se de áreas destinadas a 
projetos residenciais voltados à população de baixa renda, enquadrando-se nesta 
categoria áreas ocupadas por sub-habitações, favelas e loteamentos clandestinos 
onde haja interesse social em promover a regularização fundiária e urbanística ou 
aquelas adquiridas pelo poder público para Programas Habitacionais; Fonte: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012. 
  

Segundo Pereira (2008), a criação das ZEIS buscou integrar à cidade formal, parte da 

população com o acesso aos serviços públicos e a possibilidade de regularização fundiária. 

    
Figura 19: Localização da área de estudo de detalhe situada em ZEIS delimitada em linha tracejada na cor azul 
turquesa.    
Fonte: São José dos Campos, (2012b). 

ÁREA DE ESTUDO
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 Buscando traçar um paralelo, a pesquisa se iniciou com um estudo do Bairro Rio 

Comprido em São José dos Campos, que em janeiro de 2011 foi cenário de um 

escorregamento que deu causa a morte de cinco pessoas, alertando para o problema que afeta 

a maioria dos terrenos que estão caracterizados como ZEIS, ou seja, se tratam de áreas 

urbanas com alta suscetibilidade á escorregamentos. 

 Isto seria um indício de que as ZEIS foram propostas de forma precária, ou seja, sem 

estudo prévio da sua adequação para ocupação urbana, pois se tratam de áreas com alta 

suscetibilidade à ocorrência de escorregamentos. 

 Também foram visitadas outras três áreas de risco na região norte do município, os 

bairros: Chácaras Altos do Caetê, Chácaras Águas do Canindú e Chácaras das Oliveiras, todas 

sendo consideradas ZEIS, conforme consta no anexo 26 da Lei 408/10, alterada pela LC 

479/12, que complementa o Plano Diretor do Município, Lei N.º 306/06. 

 A escolha pelo bairro Chácaras das Oliveiras como área de Estudo em escala de 

detalhe se deu pelo fato de possuir dois setores de risco de escorregamentos, identificados in 

loco em 2012. Também por ser uma área ainda não consolidada, mas com grande potencial de 

vir a receber grande ocupação em razão da especulação imobiliária que cresce 

consideravelmente na região e por refletir as características antrópicas de uso e ocupação do 

solo urbano, presentes nas demais áreas de risco da região norte de São José dos Campos. E 

ainda, por estar dentre as 13 áreas de risco urbanas identificadas nos relatórios de 

mapeamento de risco de 2005 (IPT/CEDEC) e 2001 (COMDEC) extraído do Inquérito Civil 

260/01, além de ser uma das seis que também constam na relação das ZEIS do município. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

              

              Para estudar a influência das 

ações antrópicas relacionadas às 

ocorrências de escorregamentos frente 

às legislações atualmente aplicáveis  

ao  ordenamento  territorial urbano de 

São José dos Campos, inicialmente 

foram realizadas visitas de campo no 

bairro Rio Comprido (Figura 20),    Figura 20: Deslizamento-Bairro Rio Comprido/SJC-11/1/2011.  
  Fonte: Acervo Instituto Geológico de São Paulo  

onde em janeiro de 2011 ocorreu um deslizamento que levou a óbito cinco pessoas, alertando 

para o problema que aflige grande parte dos terrenos municipais caracterizados como ZEIS, 

conforme lei de zoneamento n.º 428/10.   

  Este é um cenário crítico que se repete em grande parte das demais ZEIS, ou seja, áreas 

destinadas para expansão de interesse social e que são caracterizadas geológico-

geotecnicamente, como áreas de alta suscetibilidade de ocorrência à processos de 

escorregamentos.  

 Por ser o fato uma questão de Direito Difuso e coletivo, foi consultado o Ministério 

Público de São Paulo e com base nas informações prestadas pelo Município no Inquérito Civil 

– IC, n.º 260/01, que trata do parcelamento do solo no bairro Rio Comprido, contatou-se que 

o município tinha naquela ocasião, 93 ZEIS sendo que 20 se encontravam em áreas de risco. 

           Isto seria um indício de que estas ZEIS foram propostas de forma precária, ou seja, 

sem contemplar um estudo prévio da sua adequação para ocupação urbana, pois se tratam de 

áreas com alta declividade, solos frágeis, etc., que atualmente estão conflitantes com o 

disposto no artigo 22 da Lei N.º12.608/12, que alterou o artigo 3.º-A, parágrafo 2.º, inciso IV  

da Lei n.º 12.340, a qual disciplina as transferências dos recursos destinados a ações de 

resposta e recuperação de áreas atingidas por desastre, que passou a ter a seguinte redação: 

“Os Municípios [..] deverão” “[...] criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a 

edificação em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 

bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”. 
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            Segundo o Inquérito Civil n.º 

260/01, em fevereiro de 2012 muitas 

famílias ainda resistiam a abandonar os 

imóveis apesar da Defesa Civil já ter 

comunicado a necessidade de desocupação 

da área e mesmo transcorrido um ano do 

evento. 

            Também foi possível identificar a 

partir de vistorias de campo feitas no dia 

11/04/2011, quando acompanhamos os 

trabalhos da Defesa Civil de SJC, que o 

deslizamento que ali se deu, teve como 

principal agente deflagrador a ação 

antrópica, ou seja, sucessivos taludes de 

corte e aterro, com ocupação adensada em 

área de alta declividade como se observa 

na Figura 21, onde o que parece um prédio 

 
Figura 21: Casas em degraus de corte e aterro (Bairro 
Rio Comprido, São José dos Campos).  
Fonte: Acervo do autor 

único, na realidade são quatro 

construções sobrepostas em vários 

degraus de corte e aterro, sendo que no 

térreo não se chegou a edificar nenhuma 

construção. 

          Constatou-se ainda a presença de 

lançamento de água servida diretamente 

no solo, conforme destacado em amarelo 

na Figura 20 e o plantio de bananeiras no 

local, vegetação que facilita a infiltração 

e aumenta o peso do terreno pelo 

acumulo de águas fluvial no solo, 

conforme destaque em azul, também, na 

Figura 22.      

Figura 22: Lançamento de água servida e Plantio   
de bananeiras no Bairro Rio Comprido, S.J.Campos.   

                                                                                     Fonte: Acervo do autor                                                            
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           Averiguou-se ainda, a deposição de entulho e resíduos em talude de aterro, destacado 

em vermelho na Figura 23, comprometendo a estabilidade do solo já em Movimentação na 

forma de “rastejo” como se constata pela inclinação gradativa da árvore na Figura 24.                

 

Figura 23: Disposição inadequada de resíduos. Bairro     Figura 24: Árvore inclinada. Bairro Rio Comprido/SJC 
Rio Comprido/SJC.                                                            Fonte: Acervo do autor 
Fonte: Acervo do autor             
           Também se constata a movimentação do solo  observando o espaçamento da parede 

com o teto (circulado em verde), permitindo que transpasse a luz solar e pelas trincas 

(circulado em amarelo): em 45º na alvenaria e no piso de residência no Bairro Rio 

Comprido, conforme circulado nas Figuras, 25 a 26. 
 

Figura 25: Trinca em 45º e deslocamento da parede 
no teto da residência. Bairro Rio Comprido (SJC).  
Fonte: Acervo do autor 

Figura 26: Trinca no piso da residência no Bairro Rio 
Comprido(SJC).  
Fonte: Acervo do autor 
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          Por meio de vista aos  autos  do  Inquérito Civil n.º 260/01, junto à sede do Ministério 

Público de São Paulo, Figura 27, constatou-se que no Plano de Contingência da Defesa 

Civil do Estado de São Paulo – CEDEC, datado de novembro de 2001, Figura 28, foram 

identificadas em São José dos Campos, àquela época, 20 áreas de risco destacadas em 

vermelho nas Figuras 29 e 30. 

 
Figura 27: Capa do IC. N.º 260/01, Vol. IV 
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor 

 
Figura 28: Plano de Contingencia CEDEC/01.  
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor. 
 

 
Figura 29: Destaca em vermelho as áreas de risco do Município de São José dos campos, até o período de 
novembro de 2001, parte integrante do IC. N.º 260/01.  
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor. 
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Figura 30: Destaca em vermelho as áreas de risco do Município de São José dos campos, até o período de 
novembro de 2001, parte integrante do IC. N.º 260/01.  
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor. 
 

 Em documentos juntados no Inquérito Civil N.º 260/01, observou-se que o Município 

em Ofício n.º 047/ SOH/02 abordou o problema das áreas de risco paralelamente ao processo 

de regularização fundiária, em virtude de o bairro Rio Comprido estar caracterizado como 

uma Zona Especial de Interesse Social – ZEIS. E em Ofício n.º 186/DCRF/2008, o Município 

torna necessário levantar parâmetros adicionais ao projeto de regularização em razão do 

núcleo habitacional ser afetado por Área de Preservação Ambiental – APP e Área de risco em 

face da topografia, Figuras 31 e 32.  
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Figura 31: Ofício n.º 047/ SOH/02, parte integrante do 
IC N.º 260/01. 
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor. 

 

 

Figura 32: Ofício n.º 186/DCRF/2008, parte 
integrante do IC N.º 260/01. 
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor. 

           Também se observou no 

Ofício de N.º 10/2004 do 

Sistema Municipal da Defesa 

Civil – SIMDEC, juntado aos 

autos do Inquérito Civil N.º 

260/01, que a ação antrópica: 

infiltração de esgoto no solo por 

meio de fossas existentes nas 

casas, interferiu diretamente 

para a deflagração do processo 

de escorregamento, conforme 

retratado na Figura 33. 

Figura 33: Ofício SIMDEC nº 10/04, parte integrante do IC N.º 260/01.
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor.. 
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           No Laudo de Vistoria 

da Assistente Técnica da 

Promotoria do Centro de 

Apoio à Execução – CAEx, 

Figura 34, que integra os 

autos do Inquérito Civil n.º 

260/01, a Engenheira Civil 

Geotécnica e Assistente 

Técnica da Promotoria relata 

algumas ações antrópicas que 

contribuíram para o processo 

de escorregamento no Bairro 

Rio Comprido em janeiro de 

2011, conforme anexos 

(registro fotográfico): foto1- 
Figura 34: Laudo de Vistoria Técnica da Promotoria, parte integrante do 
IC N.º 260/01.   

Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor.  
solo exposto em corte quase vertical e fotos 11 e 12- deposição de massa de solo no sopé da 

encosta passível de novos escorregamentos. Figuras 35 e 36. 

 

Figuras 35 e 36: Anexos do Laudo de Vistoria Técnica 
da Promotoria, parte integrante do IC N.º 260/01. 
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor  
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 As vistas do Inquérito Civil N.º 

260/01, identificou-se a juntada de um 

Plano Municipal de Redução de Riscos 

em fevereiro de 2011, onde estão 

alistadas as características da área de 

risco do Rio Comprido, Figura 37.  

           O documento apresenta também, 

outras áreas de riscos em São José dos 

Campos, com recomendações de 

medidas estruturais e não estruturais, 

dentre elas a área de estudo de detalhe, 

no Bairro Chácaras das Oliveiras na 

Zona Norte de São José dos Campos, 

Figura 38. 

 

Figura 37: Plano Municipal de Redução de Riscos. Área: 
Bairro Rio Comprido, parte integrante do IC N.º 260/01.  
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor 

                          
Figura 38: Plano Municipal de Redução de Riscos, com recomendações. Áreas: Chácaras Oliveiras – A1 e A2, 
parte integrante do IC N.º 260/01. 
Fonte: Foto do IC. N.º 260/01, acervo do autor. 

 

A partir destas informações, levantou-se a relação das áreas de risco de 

escorregamento junto ao portal da Defesa Civil do Estado de São Paulo, conforme Tabela 3, 

adaptada do Relatório IPT/CEDEC, N.º 82.914-205-11/142, que segue: 
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Tabela 3: áreas de risco de São José dos Campos - ano ref: 2005 
P

R
O

C
E

S
S

O
 D

E
 E

S
C

O
R

R
E

G
A

M
E

N
T

O
 

Área n.º Bairro Acesso 

S
et

or
 

Grau de 
risco 

Número de 
moradias 

SJC - 01 Vila Cristina Rua Augusto de Oliveira Filho  Muito Alto 24 
SJC – 02 Buquirinha II SP-50, Km 102,5  Médio 20 
SJC – 03 Freitas Estrada dos Freitas, 1725  Médio 1 
SJC – 04 Morro dos Macacos Rua Principal  Baixo 37 
SJC – 05 Mirante do Buquirinha SP-50, local Rua 07nº 22 à 61  Muito Alto 13 
SJC – 06 Vila Paiva SP- 50  Médio 05 
SJC – 07 Chácaras Canindú I e II 

e Havaí 
SP- 50  Médio >100 em toda 

SJC – 08 Chácaras Oliveiras Rua 01 (setor 01) 01 Médio 100 
SJC – 08 Chácaras Oliveiras Rua 0, n.º 1581 02 Alto 01 
SJC – 09 Favela Matarazzo Rua Conde Francisco 

Matarazzo (trecho lado 
esquerdo) 

01 Alto 16 

SJC – 09 Favela Matarazzo Rua Conde Francisco 
Matarazzo (trecho superior a 

direita) 

02 Médio 11 

SJC - 09 Favela Matarazzo Rua Conde Francisco 
Matarazzo (porção de baixada) 

03 Baixo 30 

SJC – 10 Vila Guimarães Rua Jaguari  Alto 10 
SJC – 11 Vila Guimarães Travessa Jaguari  Médio 16 
SJC – 12 Alto de Santana Rua Serra dos Aimorés e Rua 

da Saudade 
 Médio 05 

SJC – 13 Taquari Estrada Taquari  Médio 03(02 moradias 
e 1 bar) 

SJC – 14 Rio Comprido Avenida 01  Médio >100 
SJC – 14 Rio Comprido Rua 02  Alto 11 
SJC – 15 Vila São Bento Rua Xingu 01 Médio 100 
SJC - 15 Vila São Bento Rua Aguapeí (topo) 02 Médio 60 
SJC – 16 Vila Nair Rua Finlândia  Alto 25 
SJC – 17 Vila Luchetti Rua Finlândia (topo)/ Rua Santa 

Ana (base) 
 Médio 08 

SJC – 18 Vila Abel Estrada Principal  Alta 03 
SJC - 19 Centro – São Francisco 

Xavier 
Rua Ezequiel A. Graciano  Alta 21 

Fonte: Adaptado pelo autor do Relatório IPT/CEDEC: 82.914-205-11/142 
 
O resultado das vistorias realizadas em 2005 pelo IPT no município de São José dos 

Campos constatou 19 áreas de risco de escorregamentos, sendo: 

 2 setores com grau de risco Muito Alto – R4, comprometendo 37 moradias; 

 7 setores com grau de risco Alto – R3, comprometendo 86 moradias; 

 13 setores com grau de risco Médio – R2, comprometendo mais de 530 moradias; 

 2 setores com grau de risco Baixo – R1,  comprometendo 67 moradias.  

 As áreas de risco de escorregamento em São José dos Campos – SJC, mapeados pelo 

IPT em 2005 estão localizadas conforme o mapa da Figura 39:  
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Em 2005 as áreas de risco da zona Sul de SJC (em detalhe), localizam-se conforme 

Figura 40: 

                  Rio Paraíba do Sul                                                                                                                                         
 
 
 
 
7436000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7432000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7428000 
 
 
 

                                                       406000                                                        410000                                                414000   Escala:1:50.000 
 

Figura 40: Mapa da localização das áreas de risco de escorregamento na Zona Sul.                                        
Fonte: Adaptado do Relatório IPT/CEDEC: 82.914-205-11/142. 
 
Legenda:  
                            01 – Rio Comprido, Rua 01      
           SJC- 14     02 – Rio Comprido, Rua 02  
 
           SJC- 15     01 – Vila São Bento, Rua Xingu SJC-15 
                            02 – Vila São Bento, Rua Aguapeí  
           SJC- 16 – Vila Nair, Rua Finlândia 
           SJC- 17 – Vila Luchetti, Rua Finlândia 
           SJC- 18 – Vila Abel, Estrada Principal 
 
 

Em 2005, as áreas de risco de escorregamento da zona Norte de SJC (em detalhe), 

distribuíam-se conforme o mapa da Figura 41.  

Não foram apresentadas no mapa das áreas de risco de escorregamento da zona Norte 

de São José dos Campos, as áreas SJC-13 e SJC-19, respectivamente bairros Taquari e 

Distrito de São Francisco Xavier, por se tratarem de áreas situadas em Zona Rural e não 

serem objeto de estudo desta pesquisa. 

Obs.: As áreas SJC-14 (01 e 

02) em janeiro de 2011 foram 

cenário de escorregamento 

onde 5 pessoas faleceram. 
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Figura 41: mapa da localização das áreas de risco de escorregamento na Zona Norte.                           
Fonte: Adaptado do Relatório IPT/CEDEC: 82.914-205-11/142 
 
Legenda:                                                                                                  01–  Ch.Oliveira, Rua 01, setor 01   
                                                                                            SJC- 08        02 –  Ch.Oliveira, Rua 01,n.º158    
                                                        
       SJC- 01 – Vila Cristina, R. Augusto Oliveira F.                           01 –  Favela Matarazzo (lado esquerdo 
      SJC- 02 – Buquirinha II,SP-50,Km 102,5                     SJC- 09    02 –  Favela Matarazzo (lado direito) 
       SJC- 03 – Freitas, Estrada dos Freitas, 1725                                 03 –  Favela Matarazzo (porção de baixada) 
                                  
      SJC- 04 – Morro dos Macacos, Rua Principal                 SJC- 10 – Vila Guimarães, Rua Jaguari                 
      SJC- 05 – Mirante do Buquirinha, Rua 07                       SJC- 11 – Vila Guimarães, Travessa Jaguari 
     SJC- 06 – Vila Paiva, SP-50                                             SJC- 12 –  Altos de Santana, R.Aimorés / R.Saudade 
      SJC- 07 – Ch. Canindú I e II e Havaí, SP-50                   SJC- 18 – Vila Abel, Estrada Principal 
 

Com base nas informações extraídas do Inquérito Civil N.º 260/01 e do mapeamento 

das áreas de risco realizado pelo IPT em 2005, realizou-se vistorias técnicas, acompanhadas 
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por um representante da Defesa Civil Municipal, em três áreas de risco na região norte do 

município, respectivamente os bairros: Chácaras Altos do Caetê, Chácaras Águas do Canindú 

e Chácaras das Oliveiras, todas situadas em ZEIS, segundo o anexo 26 da Lei Complementar 

N.º 428/10. 
 

            Em todas as três áreas 

alvenaria, de classes média alta e 

média baixa, construídas com 2 e 3 

pavimentos.  

            Em todas as áreas visitadas 

o acesso é ruim, por estradas de 

terra e com solo passível de erosão, 

estas áreas são desprovidas de 

infraestrutura urbana, sem 

pavimentação com sistema de 

drenagem urbana, como se verifica 

na Figura 42. 

 visitadas    constatou-se    que    as   moradias   são   em 

            
      Figura 42: Acesso ao bairro Chácaras do Caetê. 
      Fonte: Acervo do autor. 

 A posição das ocupações se dão em topo, meia encosta e base, sendo que a distância 

das moradias do topo ao talude é zero e na meia encosta e base, as moradias são em Taludes 

de cortes e aterros, também a zero de distância dos Taludes, como se vê nas Figuras 43 e 44. 

 
 
Figuras 43 e 44: Vista da disposição das moradias e padrão de construção em talude de corte. Bairro Chácaras 
Altos do Caetê.  
Fonte: Acervo do autor. 
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 As moradias predominantemente estão juntas aos taludes de corte e lançam a água 

servida diretamente no solo o que é uma constante nos bairros visitados, comprometendo a 

estabilidade dos taludes e a segurança dos moradores, como se observa nas Figuras 45 a 48. 

 
Figuras 45 e 46: Padrão construtivo com características antrópicas referente ao talude de corte e lançamento de 
água servida no bairro Chácaras Altos do Caetê.  
Fonte: Acervo do autor. 
 

 
Fotos 47 e 48: Padrão construtivo e lançamento de água servida nos taludes de corte. Chácaras de Oliveiras, 
SJC/SP.  
Fonte: Acervo do autor. 
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 O padrão construtivo, a forma de ocupar e construir, a ausência de sistemas de drenagem e de 

saneamento básico, agravam as possibilidades de ocorrer acidentes em áreas susceptíveis à processos 

de escorregamentos. Tais características, foram encontradas tanto em bairros adensados, quanto nos 

bairros em processo de consolidação, conforme apresentado na Figura 49.  

 

Figura 49: Padrão de ocupação no bairro Chácaras Canindú, onde já se percebe um princípio de processo 
erosivo.  
Fonte: Acervo do autor. 
 
 Identificou-se ainda, trinca (circulo amarelo) e embarrigamento de muros associados à 

movimentação do terreno, como se observa na Figura 50.  

 
 
Figura 50: Trinca e embarrigamento de muro. Chácaras Canindú.  
Fonte: Acervo do autor. 
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Observou-se também que a indução para a ocorrência de processo erosivo e de 

escorregamento é tanto maior quanto maior for a intervenção antrópica, tais como: deposição 

de lixo e entulho, plantio de bananeiras, lançamentos de águas servidas, ausência de sistema 

de drenagem, aumento de carga no terreno (padrão construtivo das moradias), que 

desestabilizam os taludes. Essas situações encontram-se indicadas pelos círculos na Figura 51, 

por: processo erosivo e pequenas cicatrizes de escorregamento em vermelho, em azul 

bananeiras plantadas e em amarelo a deposição de lixo e entulho. 

  
 
Figura 51: Padrão da ocupação no bairro Chácaras Alto do Caetê. 
Fonte: Acervo do autor. 

 
 Diante das características semelhantes de uso e ocupação do solo, inerentes às ações 

antrópicas apresentadas, anteriormente percebida em todo o município, foi escolhida então, 

como área de Estudo local os setores de risco de escorregamentos situados no bairro Chácaras 

Oliveiras, por ser uma área pequena, ainda não consolidada, mas com grande potencial de vir 

receber grande ocupação em razão da especulação imobiliária que cresce consideravelmente 

na região e que reflete as características gerais do solo do município. 

 Realizaram-se duas vistorias técnicas no bairro: a primeira em agosto de 2012 e a 

segunda em janeiro de 2013, para comparar a evolução do adensamento e as influencias sobre 

a possibilidade de ocorrência de escorregamento, conforme Figuras 52 e 53. 
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VISTORIA TÉCNICA  

DATA: 8/08/12 Município: São José dos Campos Coordenada:                                / 
LOCALIZAÇÃO: Adjacências do bairro Chácaras das Oliveiras (Rua Um e imediações) 
NOME DO MORADOR: 
CONDIÇÕES DE ACESSO À AREA: Suscetibilidade de Risco de escorregamentos 
CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL

 Talude Natural       (altura______m) 
 Talude de corte     ( 90graus) 
Dist. da moradia à base do talude __0_ m 

 Aterro Compactado 
 Aterro Lançado 

Dist. da moradia ao topo do aterro_____ m 
 Alta Declividade 

 Baixa Declividade 
 Estruturas em solo/rocha favoráveis à segurança 
 Estruturas em solo/rocha desfavoráveis à segurança 
 Presença de blocos de rocha e matacões 
 Presença de paredões rochosos 
 Presença de lixo/entulho 

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO 
 Trincas no terreno 

 Trincas na moradia  
 Inclinação de árvores/postes/muros 
 Degraus de abatimento 
 Cicatrizes de escorregamentos 
 Feições erosivas 

 Muros/paredes “embarrigados” 
 
CASO JÁ TENHA OCORRIDO ESCORREGAMENTO 
Volume mobilizado____________________ m3 

Alcance a partir da base________________ m 
Data e horário da ocorrência______________  

ÁGUA 

 Concentração de água de chuva em superfície 
 Lançamento de água servida em superfície 
 Vazamento de tubulação 

 Presença de fossas 
 Presença de rede de esgoto 
 Presença de rede de água 
 Surgências de água (minas d’água no talude/aterro) 

VEGETAÇÃO NO TALUDE OU PROXIMIDADES
 Presença de árvores 
 Vegetação rasteira (arbustos, capim, etc) 
 Área desmatada 

 Área de cultivo _____________________ 

TIPO DE MORADIA:  Alvenaria      Madeira 
TIPO DE MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA OU ESPERADA 
 Escorregamento natural 
 Escorregamento de corte 

 Escorregamento de aterro 

 Escorregamento em depósitos de encostas 
 Queda de blocos 
 Rolamento de matacão 

 Desplacamento rochoso 
 Rastejo 
 Corridas 

GRAU DE RISCO 
 Iminente / Providência imediata 

 Não Iminente / Manter local em observação 

 
Número de moradias em risco:__________ 
Estimativa do no de pessoas p/ remoção:______ 

       Sucessivos recortes desestabilizam o talude 
        
        Nascente do Ribeirão Caetê 

 
 
       Lançamento de água servida 

(Identificar moradias em risco no croqui e descrever o fenômeno no verso) 
EQUIPE TÉCNICA DO INSTITUTO GEOLÓGICO  ASSINATURA 
Rodolfo Moreda Mendes   
Vania Aparecida dos Santos   

   Figura 52: Ficha Técnica de vistoria de Campo nas Chácaras Oliveiras em 08/08/12.  
   Fonte: Adaptado: Instituto Geológico (2012). Acervo do autor. 

Chácaras Oliveiras

INSTITUTO GEOLÓGICO 
                           SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

AV. MIGUEL STÉFANO N.º 3900 - CEP 04301-903 - FONE 5077-1155 - ÁGUA FUNDA - SP 
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Figura 51:  
 
 
 

VISTORIA TÉCNICA                    

DATA: 18/01/13 Município: São José dos Campos Coordenada:                                / 
LOCALIZAÇÃO: Adjacências do bairro Chácaras das Oliveiras (Rua Um e imediações) 
CONDIÇÕES DE ACESSO À AREA: Suscetibilidade de Risco de escorregamentos 
CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL

 Talude Natural       (altura______m) 
 Talude de corte     ( 90graus) 
Dist. da moradia à base do talude __0_ m 

 Aterro Compactado 
 Aterro Lançado 

Dist. da moradia ao topo do aterro_____ m 
 Alta Declividade 

 Baixa Declividade 
 Estruturas em solo/rocha favoráveis à segurança 
 Estruturas em solo/rocha desfavoráveis à segurança 
 Presença de blocos de rocha e matacões 
 Presença de paredões rochosos 
 Presença de lixo/entulho 

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO 
 Trincas no terreno 

 Trincas na moradia  
 Inclinação de árvores/postes/muros 
 Degraus de abatimento 
 Cicatrizes de escorregamentos 
 Feições erosivas 

 Muros/paredes “embarrigados” 
 
CASO JÁ TENHA OCORRIDO ESCORREGAMENTO 
Volume mobilizado____________________ m3 

Alcance a partir da base________________ m 
Data e horário da ocorrência______________  

ÁGUA 

 Concentração de água de chuva em superfície 
 Lançamento de água servida em superfície 
 Vazamento de tubulação 

 Presença de fossas 
 Presença de rede de esgoto 
 Presença de rede de água 
 Surgências de água (minas d’água no talude/aterro) 

VEGETAÇÃO NO TALUDE OU PROXIMIDADES
 Presença de árvores 
 Vegetação rasteira (arbustos, capim, etc) 
 Área desmatada 
 Área de cultivo _____________________ 

TIPO DE MORADIA:  Alvenaria      Madeira 
TIPO DE MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA OU ESPERADA 
 Escorregamento natural 
 Escorregamento de corte 

 Escorregamento de aterro 

 Escorregamento em depósitos de encostas 
 Queda de blocos 
 Rolamento de matacão 

 Desplacamento rochoso 
 Rastejo 
 Corridas 

GRAU DE RISCO 
 Iminente / Providência imediata 

 Não Iminente / Manter local em observação 

 
Número de moradias em risco:__________ 
Estimativa do no de pessoas p/ remoção:______ 

      
      Cicatriz de escorregamento e restos de demolição de 
residência condenada      
      Lançamento de água servida e recortes de talude 

 
 
     Área  desmatada  para  plantio  
Encanamento    rompido   afeta   a  
aparentemente  de  legumes.  
estabilidade  do talude erodido.         
 
 
      Escorregamento  recente 
compromete  a  segurança  da 
residência  construída  no  topo  a  
menos de 1,50m de distância.            

 

(Identificar moradias em risco no croqui e descrever o fenômeno no verso) 
EQUIPE TÉCNICA DO INSTITUTO GEOLÓGICO  ASSINATURA 
Rodolfo Moreda Mendes   
Vania Aparecida dos Santos   

Figura 53: Ficha Técnica de vistoria de Campo nas Chácaras Oliveiras em 18/01/13.  .  
Fonte: Adaptado: Instituto Geológico (2012). Acervo do autor. 

INSTITUTO GEOLÓGICO 
                           SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

AV. MIGUEL STÉFANO N.º 3900 - CEP 04301-903 - FONE 5077-1155 - ÁGUA FUNDA - SP 

Chácaras Oliveiras
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            Identificou-se ainda nas áreas circuladas em amarelo nas Figuras 56 e 57, que o bairro 

vem se consolidando rapidamente, o que favorece ainda mais a possibilidade de ocorrência de 

deslizamento. Nas fotos tiradas respectivamente em agosto de 2012 e janeiro de 2013, é nítido 

que as obras nas casas continuam ativas, ignorando o aviso de congelamento do núcleo, 

            Nestas vistorias 

técnica nas Chácaras 

Oliveiras, área de ensaio 

desta pesquisa, percebeu-se 

que a área permanece se 

consolidando, apesar de estar 

congelada, como registrado 

na Figura 54. 

            As construções de 

modo precário e o 

desmatamento do bairro 

acabam por desestabilizar o 

talude. 

            Na visita realizada em 

janeiro de 2013, foi 

registrado no Bairro 

Chácaras Oliveiras um 

escorregamento que 

felizmente não afetou a área 

construída, mas é um alerta, 

visto que existe uma 

residência construída à 

aproximadamente 0,5 metros 

da cicatriz de escorregamento 

induzido pela ausência de 

sistema de drenagem urbana. 

Figura 55. 

    Figura 54: Sinalização de Núcleo congelado. 
    Fonte: Acervo do autor. 

 
    Figura 55: Cicatriz de escorregamento. Chácaras Oliveiras. 
    Fonte: Acervo do autor. 
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residências que em agosto de 2012 tinham apenas um pavimento, em janeiro de 2013 já tem 

estrutura levantada para um 2.º e 3.º pisos. 

 

Figura 56: Casas na base da encosta em início de construção. 08/08/12. Chácaras Oliveiras.   
Fonte: Acervo do autor. 
 

 

Figura 57: Casas na base da encosta já consolidadas e em estágio avançado de construção. 18/01/13.Chácaras 
Oliveiras.  
Fonte: Acervo do autor. 
 
 Em ambas as vistorias percebeu-se que o padrão construtivo consiste em vários 

degraus de cortes/aterros, sendo que as construções ficam posicionadas a distância zero, ou 
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seja, encaixadas aos taludes de corte. É comum também a presença de água servida sendo 

lançada diretamente no solo, conforme Figuras 58, 59 e 60.    

 
Figura 58: Casas construídas em sucessivos degraus de cortes e aterros. Chácaras Oliveiras.  
Fonte: Acervo do autor. 

Figura 59 e 60: O lançamento de água servida em talude de  corte  é
solo tornando-o  frágil  e susceptível à processo de escorregamento. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

 
 uma prática comum e acelera a erosão do 
  
 

 Algumas residências são construídas tão próximas ao talude de recorte, que se tem a 

impressão que irão ser soterradas ou escorregar a qualquer momento, conforme retratam as 

Figuras 61 e 62. Note-se ainda adiantado processo erosivo e o lançamento de água servida 

diretamente no solo, agravando ainda mais o risco de escorregamento. 
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Figuras 61: Casa construída encostada na base do 
talude de corte.  
Fonte: Acervo do autor. 

   Figura 62: Casa construída no topo do talude de 
corte.  

   Fonte: Acervo do autor. 
 
             Também se identificou que o cartaz 

comunicando que o Núcleo está congelado 

não inibiu a acelerada ocupação da área, 

onde se vê terrenos à venda e casas em obras 

adiantadas, caracterizando a ausência de 

fiscalização por parte do poder público, no 

sentido de conter a ampliação do risco de 

processos de escorregamento, conforme 

Figuras 63, 64 e 65. 

 
 

 
Figura 63: Terreno é vendido abertamente, mesmo 
estando o núcleo congelado.  
Fonte: Acervo do autor. 

 
Figuras 64 e 65: Residências são construídas independentes de fiscalização no núcleo congelado.  
Fonte: Acervo do autor.
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 Dentre os fatores antrópicos que propiciam a ocorrência de escorregamentos, foi 

identificada a presença de encanamento rompido comprometendo ainda mais a estabilidade do 

Talude, como constatado na Figura 66. 

             A deposição de resíduos a 

céu aberto, sem um controle 

adequado, bem como o 

desmatamento para plantio de 

agricultura doméstica neste tipo de 

terreno, também são fatores 

agravantes, visto que degradam a 

vegetação nativa, acelerando o 

processo de infiltração de água no 

solo e aceleram os processos de 

erosão e escorregamentos do solo. 

(Figuras 67 e 68). 
    Figura 66: Tubulação rompida com vazamento.  
    Fonte: Acervo do autor. 

 

 
Figura 67: deposição de resíduos.  
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 68: Agricultura doméstica. 
Fonte: Acervo do autor. 

                       A interferência antrópica como fator deflagrador de escorregamento não se 

restringe apenas aos núcleos congelados, já na Estrada Juca de Carvalho, que dá acesso a 

vários bairros da Zona Norte de São José dos Campos, é possível perceber que o padrão de 

construção em sucessivos taludes de cortes favorecendo a ocorrência de escorregamento, é 

uma prática muito comum no município, conforme constatado na Figura 69.                              
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Figura 69: Construção em sucessivos taludes de corte na Estrada Juca de Carvalho.                                                                     
Fonte: Acervo do autor.             

  
 No acesso pela parte superior esquerda do bairro, Rua Alice Nogueira Machado, é 

possível identificar o padrão de construção da região norte do município, com casas em dois 

ou três pavimentos, construídas em talude de corte em terrenos com alta declividade. 

            O plantio de  bananeiras,  vegetação sistema radicular (funções básicas de sustentação, 

reserva e absorção de água e nutrientes) favorece o encharcamento do solo, já marcado com 

cicatrizes de erosão e escorregamento, conforme destacam as figuras 70 e 71. 

 
   
Figuras 70 e 71: Figuras Geométricas destacam em azul o acesso pela Rua Alice, em amarelo o plantio de 
bananeiras, em vermelho cicatriz de escorregamento e em verde processo erisivo.  
Fonte: Acervo do autor. 
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           A vista de quem chega pela Rua Alice que é em rua de terra, dá uma noção da 

grandeza da declividade. No lado superior esquerdo se vê os fundos do condomínio Boa 

Esperança, onde se vê a cicatriz de um escorregamento recente coberto com lona plástica 

preta, também é visível a deposição de resíduos e a formação de um processo erosivo próximo 

a uma escada hidráulica construída nos fundos do condomínio, conforme figura 72. 

 

 
Figura 72: Destaca com seta azul a lona preta que reveste a recente cicatriz de escorregamento, em vermelho 
início de processo erosivo e em amarelo a deposisão de resíduos.  
Fonte: Acervo do autor. 
              

            Igualmente quem chega pela Rua Rita Matias Barbosa, Figura 73, percebe a alta 

declividade do Bairro Chácaras Oliveiras, e se deparar ainda, com o adiantado processo de 

erosão que torna o acesso extremamente precário nos dias de chuva. 

           A ausência de pavimentação e de sistema de drenagem urbana no local, além das 

dificuldades geradas em relação à mobilidade dos moradores, também a segurança das 

moradias, que devido a grande absorção das águas da chuva e os sulcos cavados por estas, 

ficam ainda mais expostas ao risco de escorregamentos. 
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Figura 73: Vista da Rua Rita Matias Barbosa, com adiantado processo erosivo.  
Fonte: Acervo do  autor. 

 

As análises das informações constantes nos relatórios de mapeamento das áreas de risco de 

2005 (IPT, 2005) e de 2010 (COMDEC, 2010), bem como do Inquérito Civil N.º 260/01 e das 

vistorias de campo, realizadas em 2011, 2012 e 2013, possibilitaram o levantamento dos 

principais condicionantes antrópicos que contribuem para a ocorrência dos escorregamentos 

nas áreas de risco de SJ dos Campos, retratados na forma de indicadores antrópicos, conforme 

apresentado na Tabela 4 

 

 

 

 

   
 
 

. 
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Graus de riscos: 

 
R1-Risco Baixo R2- Risco Médio R3- Risco Alto     R4- Risco Muito Alto 

 
X- Identificado 

 
A - Alto 

 
M - Médio B - Baixo Condicionantes Antrópicos: IPT/05| Defensoria Púb/SP 

 
 
Código da 

Área de 
Risco 
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SJC-01 Vila Cristina R4 R4  A A X X X   B X
SJC-02 Buquirinha II R3 R2  R4 A X X   M M X
SJC-03 Freitas  R2  R4 A X   M M X

SJC-04 
Morro dos 
Macacos 

 R1  R4 A   X X X   M M X

SJC-05 Mir. Buquirinha R4 R4  R4 A X X X   M M X
SJC-06 Vila Paiva R1 R2   A X   M X

SJC-07 
Ch.Canindú e 

Havaí 
R2 R2 R2 R4 A  X X X X  X M A X

SJC-08-01 Ch. Oliveiras R1 R2 R3 
R4 

A X X X X  X M A X
SJC-08-02     Ch.Oliveiras R1 R3 R4 A X X X  X M X

SJC-09-01 Favela Matarazzo R3 R3   A A X X X  X M X
SJC-09-02 Favela Matarazzo  R2   A B X   M X
SJC-09-03 Favela Matarazzo  R1   X   M X

SJC-10 Jardim Guimarães R3 R3  
R4 

X X   B M X
SJC-11 Jardim Guimarães R3 R2  A A X X X X X M X
SJC-12 Altos de Santana R3 R2   A A X X   B X

SJC-14-01 Rio Comprido  R2  
R4 

A X X X X  M A X
SJC-14-02 Rio Comprido R3 R3 R4 A A X X X X X X M X
SJC-15 Vila São Bento R3 R2   A A X X X X X X M X
SJC-16 Vila Nair R3 R3   A A X X X X X X M X
SJC-17 Vila Luchetti  R2  B X X X  X M X
SJC-18 Vila Abel  R3  A B X X X X X M X 

             Total dos Condicionantes Antrópicos: 19 09 
 

 10 21 13 
 

  13 
 

06 
 

10 
 

  21 08 21 

      
                  2001 – IC N.º 260/01 
                  2005 – Relatório IPT/CEDEC: 82.914-205-11/142 

Fontes:       2011 
                  2012     Vistorias de Campo realizadas pelo projeto de Capacitação de Mestrado em 
                  2013     Planejamento Urbano e Regional da aluna Vania Aparecida dos Santos 
                2013 –  Defensoria Pública de SP.   

 
Legenda: 

          
Os Condicionantes antrópicos que 
mais contribuem para a ocorrência de 
escorregamento em São José dos 
Campos são: 

 
 

1.º - Concentração de água pluvial/ Densidade da Ocupação; 
2.º - Talude de Corte; 
3.º - Lançamento de Água Servida/ Vazamentos; 
4.º - Depósito em Encosta; 
5.º - Sistema de Drenagem; 
6.º - Talude de Aterro; 
7.º - Fossa Negra. 
Obs.: Densidade da Ocupação| Defensoria Púb.: Foram consideradas 
 como parâmetros apenas 08 áreas com adensamento em evolução.      

Tabela 4: Indicadores antrópicos de risco de escorregamento São José dos Campos 
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 A partir da obtenção dos indicadores antrópicos das áreas de risco de escorregamento, 

conforme apresentado na Tabela 4, foi possível analisar quantitativamente os condicionantes 

antrópicos que contribuem para a ocorrência dos processos de escorregamentos nas áreas de 

risco de São José dos Campos (SP).    

 Analisando a tabela 4, constata-se que a concentração de água em superfície é um dos 

fatores de maior contribuição para a deflagração dos escorregamentos, sugerindo a adoção de 

obras de infraestrutura urbana (escadas hidráulicas, sistemas de drenagem urbana, 

pavimentação, etc.) que podem ser capaz de diminuir consideravelmente o grau de risco a 

escorregamentos em áreas urbanas. 

 A análise da tabela 4 permite identificar que a 

intervenção nas encostas com taludes de cortes em 90, 

sem a execução de obras de contenção, sistemas de 

drenagem de águas pluviais e distância segura para as 

construções posicionadas muito próximas aos taludes, no 

topo e na base, acaba aumentando o grau de risco de 

escorregamentos, conforme representação na figura 74: 

 

 

 

 

 
 

 
Figua74: Ex.: Casas em talude de 
corte.  
 

 Também se constatou que o lançamento de água servida é um fator determinante para 

o processo de escorregamento, juntamente com os vazamentos de tubulações. 

 Outro fator antrópico que contribuiu para a deflagração do processo de 

escorregamento é a deposição de resíduos nas encostas, prática observada durante as vistorias 

de campo realizadas na área de estudo local, nos anos de 2012 e 2013. 

 Observou-se também, na área de estudo, que a ausência de sistema de drenagem tende 

a contribuir gradativamente para a deflagração do processo de escorregamento.  

 Os indicadores antrópicos de risco de escorregamento também possibilitou avaliar 

comparativamente as legislações municipais com as legislações estaduais e federais, no que 

tange a gestão de riscos de escorregamentos, proporcionando a proposição de elementos 

técnicos-jurídicos a serem incorporados na legislação municipal. 

 A partir das análises preliminares realizadas com os indicadores antrópicos 

apresentados na tabela 4, desenvolveu-se um Indicador específico para analisar a forma como 

o fator antrópico “densidade de ocupação” interfere ao longo do tempo nos graus de risco das 

áreas críticas de São José dos Campos (tabela 5).  
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                             2001 – IC N.º 260/01 
                             2005 – Relatório IPT/CEDEC: 82.914-205-11/142 

          Fontes:       2011      Vistorias de Campo realizadas pelo projeto de 
                           2012      Capacitação de Mestrado em  Planejamento Urbano 
                           2013      e Regional da aluna Vania Aparecida dos Santos  
                           2013 – Defensoria Pública de SP.  
 
Legenda: 
 
Para atribuir o Grau de Risco considerou-se apenas os  
condicionantes antrópicos a partir da Densidade da ocupação,  
verificando-se as seguintes situações: 

 

 

Tabela 5: Indicador de adensamento: áreas de risco de escorregamento em S. J. Campos 
  
Graus de riscos: R1-Risco Baixo R2- Risco Médio R3- Risco Alto       R4- Risco Muito Alto 

Área de Risco 
Grau de 
Risco IC 
N.º 260/ 

2001 

N.º de 
Moradias 
Rel. IPT/ 
CEDEC -  

2005 

Grau de 
Risco 

Rel. IPT/ 
CEDEC -  

2005 

N.º de 
Moradias 

Defensoria 
Púb./SP 
03/02/13 

Grau de 
Risco 

Defensoria 
Púb./SP 
03/02/13 

Grau de 
Risco 2011 a 
2013 Proj. 

Capac.     In 
loko 

Situação de risco 
em decorrência 
do adensamento 

Vila Cristina R4 24 R4 - - - Manteve-se 
BuquirinhaI - - - 116 R4 - Nova área 

Buquirinha II R3 20 R2 34 R4 - Agravou-se 
Freitas - 1 R2 74 R4 - Agravou-se 

Morro dos 
Macacos - 37 R1 66 R4 - Agravou-se 

Mir. Buquirinha R4 13 R4 56 R4 - Manteve-se 
Vila Paiva R1 05 R2 - - - Não Definido 

Ch.Canindú e 
Havaí R2 >100 R2 705 R4 R3/R4 Agravou-se 

Ch. Oliveiras- 01 R1 100 R2 
118 R4 

R3 
Agravou-se 

Ch. Oliveiras- 02 R1 01 R3 R4 
Favela Matarazzo R3 16 R3 - - - Não Definido 
Favela Matarazzo  11 R2 - - - Não Definido 
Favela Matarazzo  30 R1 - - - Não Definido 

Jardim 
Guimarães - 01 R3 10 R3 

60 R4 - Agravou-se Jardim 
Guimarães - 02 R3 16 R2  

Altos de Santana R3 5 R2 - - - Não Definido 
Rio Comprido -01 

R3 
>100 R2 

228 R4 R4 Agravou-se Rio Comprido - 
02 11 R3 

Vila São Bento R3 60 R2 - - - Não Definido 
Vila Nair R3 25 R3 - - - Não Definido 

Vila Luchetti - 08 R2 - - - Não Definido 
Vila Abel - 3 R3 - - - Não Definido 
Chácaras 
Miranda - - - 88 R4 - Nova área 

Altos do Caetê - - - 81 R4 R3/R4 Nova área 
Fazenda Boa 

Vista - - - 63 R4 - Nova área 

Santo Angelo - - - 26 R4 - Nova área 
Chácaras 
Florindus - - - 44 R4 - Nova área  

Taquari (rural) - 03 R2 83 R4 - Agravou-se 

 Manteve-se: Risco sem alteração 
 Nova área: Sem registro anterior 
 Agravou-se: Aumentou o Grau de risco 
 Não Definido:  Não houve atualização 

     de  registro nessas áreas 
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  Analisando os dados apresentados na tabela 5, observam-se as seguintes situações: 

1. O indicador de adensamento analisado em função da variação temporal do número de 

moradias nos anos de 2005 e 2013 demonstrou que em algumas áreas não foi possível analisar 

o indicador de adensamento, pois não há registros do número de moradias nessas áreas. 

2. Entretanto o grau de risco agravou nas seguintes áreas: 

 Buquirinha II se adensou de 20 para 34 moradias e o risco evoluiu de R2 para R4; 

 Freitas se adensou de 01 para 74 moradias e o risco evoluiu de R2 para R4; 

 Morro dos Macacos se adensou de 37 para 66 moradias e o risco evoluiu de R2 para R4; 

 Chácaras Canindú e Havaí se adensaram de mais de 100 para 705 moradias e o risco 

evoluiu de R2 para R3 e R4; 

 Chácaras Oliveiras – 01 e 02 se adensaram de 101 para 118 moradias e o risco evoluiu de 

R2 e R3 para R3 e R4; 

 Jardim Guimarães – 01 e 02 se adensaram de 26 para 60 moradias e o risco evoluiu de R2 

e R3 para R4; 

 Rio Comprido -01 e 02 se adensaram de 111 para 228 moradias e o risco evoluiu de R2 e 

R3 para R4; 

 Taquari (rural) se adensou de 03 para 83 moradias e o risco evoluiu de R2 para R4. 

  Apesar das novas áreas de risco não terem parâmetros para avaliar se a densidade da 

ocupação contribui ou não para a evolução do grau de risco, acredita-se que o adensamento 

em si pode ser a origem de geração dos demais fatores antrópicos.  

  Chegou-se a esta constatação com base na evolução percebida nas oito áreas de risco 

consideradas para os indicadores antrópicos e no resultado da vistoria de campo realizada em 

2012 no Bairro Altos do Caetê, onde na ocasião o grau de risco identificado era R2/R3 e em 

2013 o Município registrou 81 moradias em situação de risco alto – R4. 

  Deste modo, o adensamento urbano pode ser visto como o fator desencadeador dos 

demais condicionantes antrópicos responsáveis pela deflagração dos escorregamentos em 

áreas urbanizadas: ocupação em taludes de corte e taludes de aterro, gerando a deposição de 

lixo e resíduos em encostas, a concentração de água pluvial em superfície e o lançamento de 

água servida, os vazamentos de tubulações e a adoção de fossas negras e ainda a ausência e ou 

deficiência de sistemas de drenagem. 

  Numa etapa posterior, a presente pesquisa buscou avaliar, comparativamente, as 

legislações vigentes nas esferas federal, estadual e municipal, de modo a propor elementos 

técnico-jurídicos que subsidiem a incorporação dos instrumentos de gestão de riscos 
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geológico-geotécnicos para futuras leis de ordenamento territorial urbano em São José dos 

Campos. 

  Para tal desenvolveu-se de modo a facilitar a visualização das normas, o Quadro 2: um 

comparativo de leis sob a luz da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, lei 

N.º 12.608/12, que em nível federal ditou mudanças para o zoneamento e a gestão de riscos 

geoambientais para todo o território nacional.  

Quadro 2: Normas para o uso e ocupação do solo e a gestão de riscos Geoambientais. 

LEI FEDERAL N.º 12.608/12  

LEI FEDERAL N.º 12.608/12 
CONSTITUIÇÃO  
 ESTADUAL/1989 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 
 LEIS N.º 306/2006 e N.º 428/10 

 Art. 8o  Compete aos Municípios: 
III - incorporar as ações de proteção e defesa 
civil no planejamento municipal; 
IV - identificar e mapear as áreas de risco [...]; 
V - promover a fiscalização das áreas de risco 
[...] e vedar novas ocupações nessas áreas; 
 IX - manter a população informada sobre áreas 
de risco [...];  
LEI FEDERAL N.º 10.257/01  
Art. 42-A.  [...] o plano diretor dos Municípios 
incluídos no cadastro nacional de municípios 
com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos [...] ou processos geológicos [...] 
deverá conter: 
[...] II - mapeamento contendo as áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos;  
 III - planejamento de ações de intervenção 
preventiva e realocação de população de áreas de 
risco de desastre;  
 IV - medidas de drenagem urbana necessárias à 
prevenção e à mitigação de impactos de 
desastres;  
 V - diretrizes para a regularização fundiária de 
assentamentos urbanos irregulares, se houver, 
observadas a Lei no 11.977, [...] e demais normas 
federais e estaduais pertinentes, e previsão de 
áreas para habitação de interesse social por meio 
da demarcação de zonas especiais de interesse 
social e de outros instrumentos de política urbana 
[...].       
 § 1o  A identificação e o mapeamento de áreas 
de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. 
 § 2o  O conteúdo do plano diretor deverá ser 
compatível com as disposições insertas nos 
planos de recursos hídricos, [...]; 
§ 3o  Os Municípios adequarão o plano diretor às 
disposições deste artigo, por ocasião de sua 
revisão, observados os prazos legais. 
Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam 
ampliar o seu perímetro urbano [...] deverão 
elaborar projeto [...] que contenha [...]: 
  [...] II - delimitação dos trechos com restrições à 
urbanização e dos trechos sujeitos a controle 
especial em função de ameaça de desastres 
naturais;  
  [...] V - a previsão de áreas para habitação de 
interesse social por meio da demarcação de zonas 
especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, quando o uso 
habitacional for permitido;  

 
Art. 180. No estabelecimento de 
diretrizes e normas relativas ao 
desenvolvimento urbano, o Estado e 
os Municípios assegurarão: 
III - a preservação, proteção e 
recuperação do meio ambiente 
urbano e cultural; 
V - a observância das normas 
urbanísticas, de segurança, higiene 
e qualidade de vida; 
VI - a restrição à utilização de áreas 
de riscos geológicos; 
Art. 181. Lei municipal 
estabelecerá, em conformidade com 
[...] plano diretor, normas sobre 
zoneamento, loteamento, 
parcelamento, uso e ocupação do 
solo, índices urbanísticos [...]. 
§ 1º Os planos diretores, 
obrigatórios a todos os Municípios, 
deverão considerar a totalidade de 
seu território municipal. 
§ 2º Os Municípios observarão [...] 
os parâmetros [...] fixados em lei 
estadual, prevalecendo, [...] a norma 
de caráter mais restritivo, [...]. 
§ 3º - Os Municípios estabelecerão, 
[...] critérios para regularização e 
urbanização, assentamentos e 
loteamentos irregulares.  
Art. 182. Incumbe ao Estado e aos 
Municípios promover programas de 
construção de moradias populares, 
de melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento 
básico. 
Art. 210 [...] o Estado incentivará a 
adoção, pelos Municípios, de 
medidas no sentido: 
II - do zoneamento de áreas 
inundáveis, com restrições a usos 
incompatíveis nas sujeitas a 
inundações freqüentes e da 
manutenção da capacidade de 
infiltração do solo; 
III - da implantação de sistemas de 
alerta e defesa civil, para garantir a 
segurança e a saúde públicas, 
quando de eventos hidrológicos 
indesejáveis; 
 

Grifo nosso 

 
LC N.º 306/06 | Art. 69. São diretrizes 
gerais da política de uso e ocupação do solo: 
I - otimizar a infra-estrutura existente, 
respeitando a topografia e a capacidade de 
suporte natural do solo, de forma a promover 
a renovação urbana de setores com infra-
estrutura subutilizada; 
II - disciplinar o adensamento nas áreas de 
infra-estrutura deficitária e de maior 
concentração populacional com menor poder 
aquisitivo e altas taxas de desemprego; 
 III - estabelecer parâmetros especiais de uso 
e ocupação do solo visando à proteção dos 
recursos naturais, em especial das áreas de 
recarga de aqüíferos; 
V - estabelecer parâmetros de ocupação para 
o parcelamento do solo, adequados às 
variações topográficas da Cidade; 
Art. 70. A revisão da legislação que trata do 
controle do parcelamento, do zoneamento, 
uso e ocupação do solo deverá obedecer as 
diretrizes estabelecidas neste Capítulo. 
 
LC N.º 428/10 | Art. 1º Esta Lei [...] 
estabelece as normas relativas ao 
parcelamento, uso e ocupação do solo, em 
consonância com o Plano Diretor [...] 
instituído [...] 2006[...]: 
Art. 10. Não poderão ser parcelados para 
fins urbanos: 
I - terrenos alagadiços ou sujeitos a 
inundação; 
III - terrenos com declividade igual ou 
superior a 30% (trinta por cento), 
considerada a sua cota natural, exceto nos 
Loteamentos de Chácaras, [...]; 
IV - terrenos nos quais as condições 
geológicas não aconselham a edificação, 
incluídos locais sujeitos a deslizamentos de 
terra, erosão e instabilidade geotécnica; 
Art. 127.  A área urbana do Município [...] 
fica subdividida nas zonas de uso a 
seguir [...]: 
 XXII - Zona Especial de Interesse Social - 
ZEIS: constitui-se de áreas destinadas a 
projetos residenciais voltados à população 
de baixa renda, enquadrando-se [...] 
loteamentos clandestinos onde haja interesse 
social em promover a regularização 
fundiária e urbanística [...] para Programas 
Habitacionais; 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Assim, considerando que os condicionantes antrópicos de maior influência para o 

aumento do grau de risco de escorregamento no município são a concentração de água 

pluvial, a densidade da ocupação, a forma como se constroem em taludes de corte, os 

lançamentos de água servida e vazamentos de tubulação e a deposição de resíduos nas 

encostas; e partindo do princípio que densidade de ocupação é um fator que dá origem aos 

demais condicionantes antrópicos do risco de escorregamento, pergunta-se:  

  É possível fazer preventivamente a Gestão de risco com a presença do poder público 

no controle e na fiscalização da expansão urbana por meio de um Planejamento Urbano 

proativo?  

 Como fazer um Planejamento Urbano proativo e sustentável, se o Plano Diretor 

Municipal ao estabelecer que o parcelamento do solo seja abordado pela lei complementar n.º 

428/10, apenas afirma que não haverá parcelamentos em terrenos que se enquadram no 

disposto pelo artigo 10, sem deixar claro o que é uma área de risco, quais são as áreas de risco 

existentes no município e muito menos que algumas áreas de risco se encontram definidas 

como ZEIS? 

 Neste sentido, acredita-se que a falta de esclarecimento sobre o que é e quais são as 

áreas de risco, contribuiu diretamente para que a população ocupasse áreas susceptíveis a 

processos de escorregamento, conflitando com o estabelecido no artigo 42-B da Lei 

12.608/12, inciso V, colaborando para que na área de estudo local (ZEIS- Chácaras Oliveiras), 

os condicionantes antrópicos se intensificassem ao longo dos anos e consequentemente, o 

grau de risco aumentasse de R2 para R3 e de R3 para R4, se contrapondo possivelmente, ao 

disposto no artigo 180 caput e incisos III, V e VI da Constituição Estadual, bem como ao 

disposto no artigo 8.º da Lei 12.608/12, incisos II, IV, V. 

 Acredita-se ainda que para a adequada Gestão dos Riscos, o Plano Diretor Municipal 

deve ser revisado extraordinariamente, para atender de forma preventiva ao requisito do artigo 

42-A, inciso II, III, IV, V e parágrafos e artigo 42-B, inciso II e V, visto que algumas áreas de 

risco que se encontram em ZEIS, são incompatíveis com a redação do artigo 127, inciso XXII 

da lei complementar n.º 428/10 e tão pouco, podem ser objeto de regularização fundiária.  

 Os Indicadores antrópicos obtidos no presente trabalho possibilitam propor elementos 

técnico-jurídicos que possam ser incorporados em futuras Leis de Ordenamento Territorial 

Urbano como instrumentos que possam auxiliar sobremaneira a gestão de riscos de 

escorregamento em ações específicas de investimentos em infraestrutura urbana e igualmente, 
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o indicador de densidade de ocupação forneceu subsídios para a proposição de algumas 

diretrizes a serem tomadas pelo Gestor Público Municipal: 

 
 1.ª)  Revisar o Plano Diretor Municipal:  Promover os ajustes legais tornando  explicita 

todas as áreas de riscos identificadas no município, bem como normatizando o uso e ocupação 

do solo urbano, obedecendo as demais normas  municipais, estaduais e federais vigentes.  

  Propõe-se, também, a elaboração de um Plano Diretor que atenda as disposições dos 

artigos da Lei Federal n.º 12.608/2012 e especificamente ao 42-A e parágrafo 3.º, já citados. 

Deste modo sugere-se que a revisão do Plano Diretor contemple os seguintes 

programas: 

 Programa de Cadastro contínuo de áreas urbanizadas e ou urbanizáveis, sejam elas 

regulares ou irregulares, no propósito de identificar e controlar a Densidade da Ocupação. 

Entenda-se: não somente o congelamento das áreas atuais, mas também o controle e 

fiscalização do número de moradias e quantos pavimentos cada casa possui, para evitar a 

construção de casas, uma sobre as outras.   

 Programa de Mapeamento e monitoramento contínuo de todas as áreas municipais 

suscetíveis à processos geológicos ou hidrológicos,  no propósito de estabelecer 

preventivamente um Plano de Gestão de Riscos de Escorregamentos. 

 Programa de orientação técnica e financiamento para a instalação de obras de contenção 

de taludes de corte e aterro em moradias situadas em áreas com baixo ou médio grau de 

risco. Isso pode ser feito também por meio da incorporação no código de obras municipal 

ou plano diretor a proibição de construção de taludes de cortes sem a devida proteção por 

meio de obras de contenção. Isso deverá ser fiscalizado pela Prefeitura Municipal, de 

forma a evitar, controlar e inibir as construções em Taludes de Corte e Taludes de Aterro;  

 Programa de orientação gratuita para a construção de moradias resilientes, de modo a 

reduzir e evitar a infiltração no solo com o Lançamento de água servida e vazamentos de 

tubulações; O que além do Programa de saneamento básico, envolve a capacitação das 

comunidades para enfrentar por meio de técnicas sustentáveis na construção, como a 

forma correta de construir sem risco em terrenos com declive, de modo que os próprios 

moradores tenham condições de se recuperar das adversidades.   

 Programa de orientação gratuita e financiamento para a execução de obras de captação de 

água das chuvas nas moradias populares e aplicação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB em todo o território municipal, de forma a garantir o Esgotamento 
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Sanitário e a Drenagem e manejo das águas pluviais, evitando assim problemas 

relacionados ao Sistema de Drenagem e a instalação de Fossa Negra. 

 Ampliação do Programa de Coleta Seletiva, com a instalação de Usina de reciclagem de 

materiais de construção, ampliação dos Postos de Entrega Voluntária – PEV, ampliação 

do serviço de recolhimento de recicláveis, etc.  

 Esta ampliação da coleta seletiva se faz necessária para evitar a deposição de lixo e 

resíduos nas encostas, que é um dos fatores antrópicos que contribuem para a deflagração 

de processos de escorregamento, conforme observado na área de estudo de detalhe um 

acúmulo significativo de resíduos nas encostas e nas vias de acesso à área de risco 

Chácaras Oliveiras, conforme figuras 75 e 76. 

Figuras 75 e 76: Acúmulo de Material reciclável compromete o acesso ao bairro.  

Fonte Acevo do autor. 

2.ª)  Implantar um Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social  e realocação de 

moradores e moradias: com base nos graus de risco das áreas críticas situadas em ZEIS e com 

maior densidade de ocupação, considerando:  

1. Maior densidade de ocupação; 

2. Maior grau de risco (R4 e R3) e 

3. Áreas de risco em ZEIS. 

 Desta forma busca-se mitigar e conter os riscos, utilizando-se da transferência de 

recursos disposta na Lei N.º 12.608/12, artigo 16 e parágrafo único: 

 
Art. 16.  Fica a União autorizada a conceder incentivo ao Município que adotar 
medidas voltadas ao aumento da oferta de terra urbanizada para utilização em 
habitação de interesse social, por meio dos institutos previstos na Lei no 10.257, de 
10 de julho de 2001, na forma do regulamento. 
Parágrafo único.  O incentivo de que trata o caput compreenderá a transferência de 
recursos para a aquisição de terrenos destinados a programas de habitação de 
interesse social. 
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 3.ª)  Criar um Sistema Municipal de Informação de Situação de Riscos:  de forma a atender 

o inciso IX do artigo 8 da Lei .º 12.608/12 e a Constituição Estadual no artigo 210, III, 

considerando que a informação é o item primordial de qualquer sistema de alerta e de defesa 

civil, e sua omissão caracteriza responsabilidade objetiva da Administração pública. 

Esta diretriz se faz necessária dada às poucas informações oficiais sobre as áreas de 

risco de escorregamento em São José dos Campos, o que dificulta ainda mais o trabalho de 

gestão de riscos, devido à falta de conhecimento que permeia o processo evolutivo das 

ocupações em áreas de risco, o que faz da desinformação uma agravante do risco, uma vez 

que não se pode pressupor que a população identifique quais são as áreas de risco, apenas 

olhando para Placas que  só informam que o núcleo está congelado e que se fará a apreensão 

do material de construção ou provável demolição, conforme apresentado nas Figuras 77 e 78.      

 
Figuras 77 e 78: Placas não informam que o Núcleo é área de risco de escorregamento.  
Fonte Acevo do autor. 
          Para conter a 

ocupação em áreas 

altamente suscetíveis à 

ocorrência de processos de 

escorregamentos, sugere-se 

substituir as atuais placas 

sinalizadoras por placas que 

informem a fragilidade dos 

terrenos para processos de 

escorregamentos, nos 

moldes da Figura 79. 
Figura 79: Ex.: de Placa sinalizadora de áreas de risco.  
Fonte Acevo do autor. 

 
 

CUIDADO! ÁREA DE ALTO RISCO DE 

ESCORREGAMENTO. 

Proibida a construção, ampliação ou reforma. 
Evite a apreensão do material e a demolição da 

obra  

NÚCLEO CONGELADO.  
PRESERVE A VIDA! 

INFORMAÇÕES:                         Prefeitura de              
                  156                                     São José dos Campos 
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 4.ª)  Implementar um Plano Municipal de Gestão e Redução de Riscos, por meio de 

chamadas públicas para a participação popular, com fóruns de debate que envolvam o Poder 

Público, a Comunidade Científica e a Sociedade Civil como um todo, no intuito de estruturar 

um programa de criação coletiva de uma Cidade Resiliente, ou seja: um município capaz de 

resistir, absorver e recuperar-se eficientemente das consequências decorrentes dos processos 

geológico-geotécnicos de forma organizada e preventiva, evitando que vidas e bens sejam 

perdidos.  

  Espera-se, que os resultados e propostas do presente trabalho possam contribuir para a 

implantação de políticas públicas em gestão de risco geológico no município São José dos 

Campos, bem como permitir a realocação preventiva da população urbana que se encontra nas 

regiões caracterizadas como ZEIS e que concorrem com áreas de risco de escorregamento, 

evitando-se assim, a ocupação de áreas sujeitas a ocorrência de processo geológico e por fim, 

alertar o poder público municipal para a necessidade de elaboração de um Plano Municipal de 

Gestão e Redução de Riscos, que envolva o conhecimento técnico e acadêmico, bem como a 

ampla participação da Sociedade Civil e Poder Público. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 

O Brasil ainda não é um país dotado de cidades resilientes, capazes de conhecer as 

vulnerabilidades locais das quais sua população está sujeita e recuperar-se rapidamente das 

adversidades sociais e ambientais, como os escorregamentos, por meio de um planejamento 

de ações preventivas e organizadas, antes, durante e após os eventos.   

Da mesma forma que a maioria dos municípios nacionais, São José dos Campos 

possui falhas em sua Lei de Zoneamento Municipal, como a criação de Zonas Especiais de 

interesse Social – ZEIS, conflitando com áreas de risco de escorregamento e simultaneamente 

conflitando com a proposta de Regularização Fundiária.  

Os Planos Diretores e as leis de Zoneamento do Solo Urbano no país, por não 

contemplarem um estudo prévio das áreas suscetíveis aos fenômenos geológico-geotécnicos, 

que se somam às ações antrópicas conflitantes com o meio físico, acarretam implicações no 

aumento das ocupações em áreas de risco.  

Considerando esta realidade nacional e buscando alcançar um Planejamento Urbano 

Sustentável, a presente pesquisa teve como objetivo, o estudo da influência das ações 

antrópicas sobre os processos de escorregamentos, relacionando-as às legislações aplicáveis 

ao ordenamento territorial urbano do Município e analisando os condicionantes antrópicos 

responsáveis pela ocorrência dos processos de escorregamentos nas áreas de risco já existente 

na área urbana de São José dos Campos. 

Considera-se que a grande dificuldade encontrada para o desenvolvimento desta 

pesquisa foi a obtenção de dados atualizados referentes ao mapeamento das áreas de risco do 

município junto à Defesa Civil Municipal. Visto que devido à mudança do Governo 

Municipal e consequentemente o quadro de servidores, e em virtude da burocracia adotada 

pelo atual governo para a disposição das informações solicitadas, não foi possível incluir os 

dados oficiais referentes ao mapeamento de risco de escorregamento e os condicionantes das 

áreas de risco do município, para o período de 2011/2012 e 2012/2013. 

 Este entrave levou o estudo a considerar apenas as vistorias técnicas realizadas in loco 

e as informações fornecidas pela mídia local, impedindo que o estudo pudesse ser feito com 

base nas análises de um número maior de informações ou dados. 
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Entretanto, apesar da dificuldade encontrada, foi possível cruzar as informações e 

desenvolver os indicadores das áreas de risco de escorregamento e de densidade de 

ocupação, que podem ser atualizados ano a ano, a partir da inclusão de novos dados.  

Considera-se ainda, que estes Indicadores podem servir de parâmetros para futuros 

estudos, sejam estes acadêmicos, ou técnicos e pontuais da Defesa Civil Municipal, podendo 

inclusive ser disponibilizados num portal eletrônico para acesso a quem de interesse. 

Conclui-se, que a pesquisa e os indicadores nela apresentados são importantes 

instrumentos para a Gestão de riscos, consulta e embasamento de Políticas públicas, 

Programas Municipais de cunho social e de Planejamento Urbano. 

Considera-se finalmente, que há muito que se estudar sobre áreas de risco de 

escorregamento, o que torna, portanto, esta área de estudo um campo ávido de trabalho aos 

futuros investigadores. E espera-se que em face da extensão do assunto em tela, outros 

autores venham dar continuidade a este trabalho. 
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