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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetivou analisar a relação entre a criação de legislações urbanísticas e o 

surgimento de loteamentos irregulares e clandestinos em áreas de risco a escorregamento no 

município de São José dos Campos - SP, mais precisamente os loteamentos Águas do 

Canindú I e II e Chácaras Havaí. Estes se localizam na região norte do município, a qual é 

caracterizada por topografias de alta declividade. Ambos os loteamentos apresentam 

ocupações urbanas precária, com característica de autoconstrução. A combinação entre o 

meio físico restrito à habitação e as construções sem o conhecimento técnico, resultam na 

intensificação de ocorrências de escorregamento em diferentes graus de risco na localidade. 

O estudo das legislações e a análise da configuração espacial de São José dos Campos 

ressaltam as inconformidades entre a realidade e as políticas adotadas. Para o 

desenvolvimento desta dissertação utilizou-se de pesquisa de cunho bibliográfico, visando 

estabelecer uma melhor compreensão da relação entre os conceitos e a realidade local, bem 

como, um estudo das legislações aplicadas durante o período de análise de quase 30 anos, 

com destaque para os anos de 1988, 1997, 2007 e 2015. O ano de 1988 foi selecionado por 

ser a data que apresentou as primeiras modificações no local, e conclui-se em 2015 o recorte 

temporal. Para contribuição desta pesquisa, utilizou-se de programas de geoprocessamento 

SIG na confecção de mapas para a quantificação das ocupações. A escolha dos loteamentos 

Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí se justificou por apresentarem o maior número de 

moradias em áreas de risco, cerca de 750, quase 40% do total de todas as áreas mapeadas do 

município. Pelas análises realizadas, verificou-se que aproximadamente 63% das moradias 

dos loteamentos em estudo encontram-se classificados como R3 e R4, o que constitui uma 

alta e muito alta potencialidade para as ocorrências de escorregamentos, classificando-as 

como áreas de risco. Os resultados dos mapeamentos demonstraram que há um crescimento 

e/ou adensamento nos loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí. Estes 

totalizaram entre os anos de 1997 a 2007 um crescimento de quase 90% e entre os anos de 

2007 e 2015 acima de 100%. Analisando em outra perspectiva, a falta de alternativas por 

parte do poder público a essas pessoas, também é um fator indutor deste crescimento, pois o 

município não apresentou nenhuma política habitacional razoável como alternativa. Ao 

caracterizar socialmente os loteamentos, percebeu-se que a mesma população excluída por 

anos em projetos habitacionais se encontra nas periferias da cidade, sem infraestrutura 

adequada, e assim, renegada o direito a cidade. Deve-se ressaltar que as políticas de controle 

de uso do solo na cidade são tão importante quanto dispor de condições e mecanismos para a 

população carente no que tange a uma moradia digna, sem riscos, para que assim, se alcance 

de fato a função social da propriedade e uma equidade social no meio urbano assegurada em 

lei. 

 

 

Palavras-Chave: Áreas de Risco. Legislação. Habitação. São José dos Campos. 

 

 



 
 

ANALYSIS OF THE OCCUPATION ON THE LANDSLIDE RISK AREAS IN SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS-SP: A CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to analyze the relationship between the creation of urban planning 

legislation and the emergence of risk areas in clandestine and irregular neighborhoods in São 

José dos Campos - SP, more precisely the neighborhoods Águas do Canindú I and II and 

Chácaras Havaí. These are located in the north of the city, which is characterized by high 

topographies slope. Both plots have precarious urban occupations, characteristic of a self. The 

sum of the restricted physical environment to housing and buildings without technical 

knowledge, resulting in intensifying slip occurrences in different degrees of risk in the 

locality. The study of the laws and the analysis of the spatial configuration of São José dos 

Campos highlight the unconformity between reality and the policy. For the development of 

this work we used bibliographic nature of research, to establish a better understanding of the 

relationship between the concepts and the local reality, and a study of the laws applied during 

the analysis period of nearly 30 years, especially the years 1988, 1997, 2007 and 2015. The 

year 1988 was selected to be the date that introduced the first modifications in place, and 

concluded in 2015. For contribution of this research, we used GIS programs in making maps 

for the quantification of occupations. The choice of neighborhoods Águas do Canindú I and II 

and Chácaras Havaí is justified because they have the largest number of dwellings in 

hazardous areas, about 750, nearly 40% of all mapped areas of the municipality. The analysis 

performed, it was found that approximately 63% of the houses of the settlements under study 

are classified as R3 and R4, which is a high and very high potential for the occurrence of 

landslides, classifying them as risk areas. The results of the mapping showed that there is a 

growth and / or consolidation in neighborhoods Águas do Canindú I and II and Chácaras 

Havai. These totaled between the years 1997 to 2007 an increase of nearly 90%, and between 

the years 2007 and 2015 above 100%. Looking from another perspective, the lack of 

alternatives by the government to these people, it is also an inducer of this growth factor 

because the municipality does not provide any reasonable housing policy as an alternative. To 

socially characterize neighborhoods, it was realized that the same population excluded for 

years in housing projects is on the outskirts of the city without adequate infrastructure, and 

thus denied the right to the city. It should be noted that the land use control policies in the city 

is as important as have the conditions and mechanisms for the poor in relation to decent 

housing without risk, so that if fact reach the social function property and social equity in 

urban areas provided by law. 

 

Keywords: Risk Areas; Legislation; Housing; São José dos Campos.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Problemática 

 

 

O processo rápido e intenso de industrialização e urbanização que o Brasil 

vivenciou nas últimas décadas, aliado a uma carência de políticas públicas urbanas e 

sociais, certamente, colaborou, e ainda contribui, com a ocupação de áreas 

geoambientais desfavoráveis para habitação, como é o caso das encostas em áreas 

urbanas.  Essas apresentam diferentes graus de suscetibilidade à instabilização e que ao 

serem antropizadas intensificam os riscos de escorregamentos. Nos últimos anos, o 

Brasil tem vivenciado cada vez mais desastres desta ordem e contabilizado um número 

cada vez maior de vítimas nos períodos de pluviosidade intensa. 

O município de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, não se diferencia 

desta realidade, e apresenta diversas áreas de risco a escorregamento, principalmente na 

região norte, a qual possui 15 das 16 áreas de risco de escorregamento mapeadas por 

Valério Filho et al. (2014).  Uma das razões que possibilita esse problema são as 

carências habitacionais.  

A precariedade na fiscalização também contribuiu para o surgimento de bairros 

periféricos com carência de infraestrutura e com risco a escorregamento.  

A justificativa do estudo e da escolha dos loteamentos Águas do Canindú I e II e 

Chácaras Havaí, se deve pela representatividade do maior número de moradias em áreas 

de risco aos processos de escorregamento em relação às demais áreas mapeadas, 

quantificando quase 40% do total do perímetro urbano, cerca de 800 residências. 

Mesmo se tratando de uma área com baixa densidade de ocupação – importante 

ressaltar essa característica, pois ainda há tempo para se implantar alguma medida de 

“congelamento”, no sentindo de restringir a ocupação nesses loteamentos e/ou 

condicionar a ocupação com adoção de medidas preventivas que diminuam o risco a 

escorregamentos (obras de contenção, sistemas de drenagens urbanas, proteção 

superficial, etc. Com isso, a relevância de se desenvolver conhecimentos sobre as áreas 

de risco a escorregamentos no município, visando uma melhor gestão de uso e ocupação 

do solo, fez com que esta necessidade justifica-se o tema. 
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Concordando com as afirmações de Santos (2013), torna-se importante a 

urgência do desenvolvimento de políticas públicas e legislações de ordenamento 

territorial urbano que considerem as características geoambientais, importantes para a 

definição das zonas de uso e ocupação do solo, e que pode nortear um planejamento 

mais efetivo e sustentável das cidades. 

 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho objetivou analisar o processo de ocupação irregular das áreas de 

risco a escorregamentos do setor norte no município de São José dos Campos, através 

da análise das políticas públicas municipais relacionadas ao uso e ocupação do solo 

urbano concomitante às legislações de outras esferas.  

 

 

1.4 Objetivos Específicos  

 

 

 Analisar a dinâmica do uso e ocupação do solo na área de estudo (das ocupações 

urbanas irregulares em áreas suscetíveis a escorregamento) no período de 1988 a 

2015; 

 Analisar a evolução das políticas públicas de ordenamento territorial e de uso e 

ocupação do solo do município de São José dos Campos; 

 Identificar os problemas socioambientais existentes em decorrência da forma de 

uso e ocupação do solo da área de estudo. 

 

 

1.5 Hipótese 

 

 

As ocupações irregulares e clandestinas nos loteamentos Águas do Canindú I e 

II e Chácaras Havaí, podem ter sido decorrentes de ineficiência das políticas 
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públicas habitacionais e de uso e ocupação do solo eficiente em São José dos 

Campos, aliado a uma fiscalização precária. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1 Área de Estudo – Características Gerais 

 

 

A cidade de São José dos Campos está localizada a leste da capital São Paulo e 

se insere no Médio Vale do Paraíba do Sul. Seu território compreende um total de 

1.099,6 Km², do qual 353,9 Km² pertencem à área Urbana e 745,7 Km² de área rural. 

São José dos Campos faz divisa territorial com nove municípios, sendo dois deles 

pertencentes ao estado de Minas Gerais: Camanducaia-MG e Sapucaí Mirim-MG ao 

Norte. Outros municípios paulistas que fazem divisa são: Monteiro Lobato-SP e 

Caçapava-SP a Leste, Jambeiro-SP e Jacareí-SP a Sul, Igaratá-SP, Piracaia-SP e 

Joanópolis-SP a Oeste. As coordenadas geográficas para sua localização são: 23º 30’ de 

latitude sul, 45º 45’ de longitude oeste. A Figura 1 representa a localização de São José 

dos Campos – SP e dos loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí. 

 

Figura 1 - Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Autor. 

 

A população do município totalizava 629.921 mil habitantes segundo dados do 

IBGE de 2010, e deste total, 615.022 mil habitantes residem em sua área urbana. A 

cidade está dividida em sete regiões geográficas municipais: Norte, Sul, Leste, Oeste, 

Sudeste, Centro e São Francisco Xavier. A Figura 2 representa a localização destas 

regiões. 
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Figura 2 - Imagem de localização das regiões geográficas do município de São José dos Campos. 

 
Fonte: São José dos Campos, 2016. 

 

Segundo o IBGE de 2010, a densidade populacional do município de São José 

dos Campos é de 572,96 hab/Km², e a distribuição desta população por região é 

apresentada conforme a Tabela 1 (INSTITUTO..., 2011). 
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Tabela 1 - Distribuição da população nas regiões no município de São José dos Campos – SP. 
Distribuição da População por Região  

Região População 

Região Norte 59.800 

Região Sul 233.536 

Região Leste 160.990 

Região Oeste 41.163 

Região Sudeste 45.800 

Região Central 72.115 

São Francisco Xavier 1.342 

                              Fonte: INSTITUTO..., 2011. 

 

Segundo informações de Barreto (2012), o atual Plano Diretor do município de 

São José dos Campos, Lei 306/2006 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006) subdividiu as 

regiões do município, criando setores socioeconômicos para coletar dados 

populacionais para fins de estudo e, esta mesma divisão territorial foi utilizada pelo 

IBGE, em 2010, para a divulgação dos resultados de suas análises e levantamentos. 

(INSTITUTO..., 2011). Os setores são apresentados na Figura 3. 
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Figura 3 - Setores socioeconômicos do município de São José dos Campos. 

 
Fonte: São José dos Campos, 2016. 

 

 

O clima do município de São José dos Campos dentro da classificação de 

Koeppen configura-se como Cwa Mesotérmico Úmido com estação seca no inverno 

(BARRETO, 2012). 

Barreto (2012) a porção territorial a qual a cidade de São José dos Campos faz 

parte é definida como Planalto Atlântico e, este ainda subdivide-se em três feições 

diferentes: Serra da Mantiqueira, Médio Vale do Paraíba e Planalto do Paraitinga. Boa 

parte da Região Norte do município pertence na feição da Serra da Mantiqueira 

definida por uma morfologia bastante acidentada. 

 

Na região norte, São José dos Campos tem uma paisagem serrana típica do 

Vale do Paraíba. Composta por morros, serras e picos, entre os quais o Pico 

do Selado (com 2.082 metros de altitude é o ponto culminante do município) 

que também figura entre os 32 pontos mais altos do Brasil (BARRETO, 

2012, p. 48-49). 
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 Isto evidencia que o meio físico do setor norte do município de São José dos 

Campos apresenta limitações para seu uso. 

 

 

2.2 Materiais e Métodos 

 

 

Com objetivos exploratórios de procedimentos de estudo de caso, utilizou-se de 

pesquisas de cunho bibliográfico na orientação do estudo. As etapas metodológicas são 

representadas pelo fluxograma de atividades (Figura 4) como segue: 

 

Figura 4 - Fluxograma de atividades metodológicas 

 
Fonte: Autor. 
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2.2.1 Definição do tema 

 

 

Estudos relacionados ao risco de escorregamento em vertentes urbanas são sem 

dúvida de extrema relevância para um planejamento urbano mais efetivo. Neste sentido, 

qualquer estudo relacionado à temática é valido e contribui para mitigar e prevenir 

desastres de diversas proporções nas cidades brasileiras. É com este propósito de 

contribuição ao planejamento urbano para as cidades, em especial, para São José dos 

Campos - SP que esta pesquisa se firmou. 

 

 

2.2.2 Levantamento bibliográfico 

 

 

A revisão bibliográfica possibilitou o entendimento das teorias, conceitos e da 

problemática por este estudado. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida de forma 

sistemática, através de fichamentos dos materiais utilizados, como: livros, artigos, 

dissertações, teses, relatórios, legislações, etc. Este procedimento foi desenvolvido 

desde o início ao término do trabalho. 

Este procedimento também compreendeu uma pesquisa aos Institutos e órgãos 

públicos (IBGE, PMSJC) para aquisição de dados socioeconômicos do município e dos 

loteamentos em estudo, Chácaras Havaí e Águas do Canindú I e II. 

 

 

2.2.3 Coleta de dados e procedimentos adotados 

 

 

 Esta etapa foi importante para a aquisição de materiais e dados que serviram 

para a construção de informações e de análise. Os procedimentos e suas finalidades 

estão descritas nos itens 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.6. 
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2.2.4 Aquisição de fotografias aéreas, imagens orbitais e mapeamento 

 

 

Como material e suporte para o alcance dos objetivos, foram selecionadas as 

fotografias aéreas e as imagens orbitais. Inicialmente foi estabelecido um intervalo de 

dez anos para a seleção das fotografias e imagens orbitais, porém, face às limitações na 

disponibilidade, optou-se pelas datas disponíveis e que proporcionassem certa 

proximidade com o intervalo de dez anos. Assim, para o desenvolvimento deste 

trabalho foram utilizados os materiais conforme segue. 

Fotografias aéreas em preto e branco, de 1988, do aerolevantamento realizado 

pela Eletropaulo SIMAC (Projeto Vale do Paraíba) e coloridas de 1997 do levantamento 

fotográfico realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ambas na escala 

aproximada de 1:10.000 obtidas junto à Secretaria de Planejamento da prefeitura 

municipal de São José dos Campos.  

Imagens Orbitais dos anos de 2007 e 2015 obtidas através do Software Google 

Earth. 

Para o alcance do objetivo proposto no presente trabalho, foi realizada a seleção 

dos produtos fotográficos e imagens orbitais, conforme relacionados anteriormente. 

Através da análise e interpretação das fotografias aéreas e imagens orbitais foi realizado 

o mapeamento das edificações nos loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras 

Havaí para 1988, 1997, 2007 e 2015 a 2015. Os critérios adotados para a identificação 

dos alvos mapeados foram baseados em elementos primários e secundários contidos nas 

fotografias aéreas e nas imagens orbitais, conforme Jensen (2009), que inclui 

(Localização e cor) como elementos primários e (tamanho, forma e textura) como 

secundários. 

Utilizou-se o software Arcgis 10.2 para o georreferenciamento e tratamento da 

base de dados, bem como, para elaboração das bases temáticas contendo a 

espacialização das edificações e a quantificação das áreas construídas nos respectivos 

loteamentos no período analisado. A disponibilidade do mapa de declividade para a 

área de estudo, disponibilizado de Faria et al. (2015), permitiu realizar o mapeamento e 

a quantificação da expansão das ocupações irregulares nas diferentes classes de 

declividade para o período analisado. 
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2.2.5 Aquisição de legislação Federal, Estadual e Municipal e revisão e Análise das 

legislações. 

 

 

 O QUADRO 1- Refere-se às legislações analisadas para a construção do 

trabalho. 

 

Quadro 1 - legislações para construir o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

2.2.6 Aquisição de dados socioeconômicos IBGE e caracterização social dos 

loteamentos 

 

 

 Com intuito de traças o perfil da população residente nos loteamentos Águas do 

Canindú I e II e Chácaras Havaí, foram necessários a aquisição de dados 

socioeconômicos junto ao IBGE - Censo de 2010 (INSTITUTO..., 2011). Estes 

permitiram oficializar as condições econômicas e sociais dos loteamentos se 

encontravam, buscando analisar sua capacidade de resiliência, frente às condições de 

risco a que podem estar propícios.  

Federal Estadual Municipal 

*Lei nº 601/1850 

*Lei nº 6.766/1979 

*Constituição Federal 

(artigos 182 e 183) 

*Lei nº 10.257/2010 

*Lei nº 12.608/2012 

*Constituição Estadual 

*Artigo 180 

*Artigo 181 

*Artigo 182 

 

* Plano CEPEU – FAU – USP – 

Primeiro Plano Diretor de São José 

dos Campos 

*Lei nº 657/1960 

*Lei nº 1.623/1971 

*Lei nº 1.606/1971 

*Lei nº 2.263/1980 

*Lei nº 2.492/1981 

*Lei nº 3.721/1990 

Lei C. nº 121/1995 

*Lei C. nº 165/1997 

*Lei nº 306/2006 

*Lei C. nº 428/2010 
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2.2.7 Análise da relação conflitante entre ocupação/contexto social e legislação. 

 

 

 Nesta etapa do trabalho foram feitas as análises dos dados adquiridos e/ou 

produzidos por mapeamentos. Neste momento a pesquisa relacionou as legislações 

urbanísticas aplicadas pelo poder público e os outros dados referentes à localidade. Esta 

Permitiu estabelecer uma analise comparativa entre a configuração espacial, legislações 

urbanísticas e a estrutura social dos loteamentos. 

 

 

2.2.8 Considerações finais 

 

 

 O último procedimento foi à elaboração das considerações finais a respeito das 

ocupações em áreas de risco de escorregamento. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 Espaço Geográfico e Espaço Urbano 

 

 

As transformações no espaço não são recentes. Segundo Pearce (2008), “os seres 

humanos têm deixado sua marca na paisagem há longo tempo” (PEARCE, 2008, p.10). 

O homem, desde o controle do fogo, domesticação das plantas e dos animais, tem criado 

e recriado paisagens com suas técnicas e habilidades. A necessidade de análise e 

compreensão do espaço geográfico e espaço urbano dentro desta pesquisa tornam-se 

explicáveis com o fragmento de Perez (2005) afirma que 

(...) podemos dizer que ler o mundo é ler o espaço, construção social e 

histórica da ação humana. (...). Assim, ler o mundo é estudar a sociedade; é 

estudar o processo de humanização do ser humano a partir do “território 

usado”. É o uso do território que determina o tipo de vida que levamos. (...). 

O espaço, movimento solidário e contraditório de sistemas de objetos e 

sistemas de ações no qual a história se processa (...) (PEREZ, 2005, p.24). 

 

Assim sendo, compreender o espaço possibilita o entendimento das organizações 

sociais em seus períodos e, como se manifestam e transformam a natureza, criando 

novas paisagens com suas ações. Neste mesmo sentido, Santos (1985) considera o 

espaço como uma instância da sociedade e, que como instância, ele contém e é contido 

por elas: econômicas, político institucional e cultural ideológico.   

Santos (1985; 1988) afirma que o espaço não é formado somente por objetos 

geográficos, mas construído por meio da interação destes (naturais ou artificiais) com a 

sociedade e, que este assume formas, funções e significações no decurso histórico. 

(...) o espaço é o resultado de um matrimônio ou um encontro, sagrado 

enquanto dura, entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade. O 

espaço é a totalidade verdadeira, porque dinâmica, resultado da geografização 

da sociedade sobre a configuração territorial. Podem as formas, durante 

muito tempo, permanecer as mesmas, mas como a sociedade está sempre em 

movimento, a mesma paisagem, a mesma configuração territorial nos 

oferecem, no transcurso histórico, espaços diferentes (SANTOS, 1988, p. 

77). 

 

O entendimento sobre o espaço e de seus agentes estruturadores, torna-se 

importante pela possibilidade de compreensão das transformações e das relações que 

estes mantêm em diferentes períodos, determinando a sociedade. Santos (1985) define 

ainda que “(...) em cada fase, as relações sociais não são da mesma natureza” 

(SANTOS, 1985, p.114). E que  
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A sociedade só pode ser definida através do espaço, já que o espaço é o 

resultado da produção, uma decorrência de sua história – mais precisamente, 

da história dos processos produtivos impostos aos espaços pela sociedade 

(SANTOS, 1985, P. 49).  

 

Santos (1985) afirma que os elementos do espaço (homens, firmas, instituições e 

meio) modificam-se em suas posições e em suas representações no espaço durante o 

tempo. Para o autor, “(...) eles variam e mudam de valor segundo o movimento da 

história” (Santos, 1985, p. 10). Deve-se lembrar que o espaço não é homogêneo, e que 

cada lugar presente neste, apresenta especificidades próprias, atribuindo e influenciando 

resultados diferentes nas suas transformações e reconstruções.  

 Portanto, o espaço é resultado social de uma determinada interação de objetos 

geográficos com a sociedade e o espaço urbano representa de forma mais concreta e 

visível este jogo de relações. 

 Para Castells (1983)  

 
O espaço é um produto material em relação com os outros elementos 

materiais – entre outros, os homens, que entram também em relações sociais 

determinadas, que dão ao espaço (bem como aos outros elementos da 

combinação) uma forma, uma função, uma significação social. (...) a 

expressão concreta de cada conjunto histórico no qual uma sociedade 

especifica (CASTELLS, 1983, p. 146). 

 

Este espaço a qual Castells (1983) define, também é discutido por Corrêa (1993) 

que define o espaço urbano como conjunto de usos da terra diferenciados, mas que estão 

em continuidade e interligados, ou como o autor define, justapostos. Segundo Corrêa 

(1993), “este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a organização 

espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço urbano, que aparece assim como espaço 

fragmentado.  

 Segundo Corrêa (1993), o espaço urbano é formado por agentes transformadores, 

que se apresentam como: proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes 

industriais, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os 

grupos sociais excluídos. Este espaço fragmentado e articulado é produzido e 

consumido por estes mesmos agentes criadores, “(...) reflexo, condicionante social, 

cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de ações 

acumuladas através do tempo” (CORRÊA, 1993, p. 11). 
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3.2 O Processo de Urbanização do Brasil e a Exclusão Social 

 

 

 Para Sposito (1991), a urbanização é um processo e a cidade se apresenta como 

forma deste concretizada. Segundo a autora, o espaço é história e a cidade é produto e 

resultado acumulado das relações anteriormente definidas das cidades, que se 

transformaram, foram destruídas, e reconstruídas.  

 Para Deak e Schiffer (2010), o processo de urbanização no Brasil teve início 

após a consolidação da nova Nação-Estado e referencia Caio Prado Jr. que descreve o 

acontecimento como “trajetória revolucionária”, que manteve no poder a mesma 

sociedade, de origem colonial, elitista e patrimonialista. “Logo em 1850, duas medidas 

fundamentais foram tomadas: a promulgação da Lei de Terras e a suspensão de fato da 

importação de escravos (DEAK, 2010, p. 15). 

Para Gouvêa (2003), “Com a independência do Brasil, as elites brasileiras 

tomaram o poder (...)”, e tinham como interesse 

 

(...) manter a estrutura tradicionalista da época, baseada no trabalho escravo 

e na grande propriedade. E era dessa forma que as elites exerciam seu grande 

papel manipulador, com uma ideologia conservadora e antidemocrática 

(GOUVEA, 2003, p. 20). 

 

 

A lei nº 601, de 1850 (BRASIL, 1850), também conhecida como lei de terras, 

possibilitou novas formas de apropriação da terra. Segundo Rolnik (1999), a 

promulgação da lei 601/1850 marca mais do que a apropriação de terra no país, e traz 

conseqüências para as cidades 

 
 (...) a absolutização da propriedade, ou seja, o reconhecimento do direito de 

acesso se desvincula da condição de efetiva ocupação, e sua monetarização, 

o que significa que a terra passou a adquirir plenamente o estatuto de 

mercadoria (ROLNIK, 1999, p. 23). 

 

A terra substitui a forma de composição da riqueza, pois o tráfico e a posse de 

negros foram abolidos no mesmo período. A posse de terras passa a ser o meio de 

acumulação de riqueza, poder e prestigio. Após a proclamação da república, os poderes 

se distribuíram para os detentores de terras, os mesmo fazendeiros e comerciantes que 

no período colonial comandavam a economia do país.  
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Com relação aos centros urbanos, Maricato (2002) descreve que desde o período 

colonial, o Brasil já apresentava cidades consideravelmente grandes, mas o processo de 

urbanização do país se consolidaria pela 

 

(...) emergência do trabalhador livre, a proclamação da república e uma 

indústria ainda incipiente que se desenrolava na esteira das atividades ligadas 

à cafeicultura e as necessidades básicas do mercado interno (MARICATO, 

2002, p. 17). 

 

A industrialização no Brasil, até o século XIX, era incipiente ou pouco 

significativa. Até então, o principal produto de exportação da economia era o café.  Este 

proporcionou as condições favoráveis para o início da industrialização no país. SILVA 

(1995) destaca que  

(...) economia cafeeira (...) foi o principal centro de acumulação de capital no 

Brasil durante o período. É na região do café que o desenvolvimento das 

relações capitalistas é mais acelerado e é ai que se encontra a maior parte da 

indústria nascente brasileira (SILVA, 1995, p. 11). 

 

Foi na região sudeste do Brasil que a maioria das indústrias se instalou, isto se 

deve ao cultivo do café, e das riquezas decorrentes, que produzira em infraestrutura. A 

urbanização no Brasil está diretamente ligada ao processo de industrialização, pois esta 

segunda atraiu um grande contingente populacional para as cidades, principalmente 

após década de 1930.  

Para Maricato (2002), a urbanização brasileira aconteceu com maior intensidade 

a partir dos anos 1950. A autora afirma que, em 1940, o total da população urbana 

registrava 26,3% e que, nos anos 2000, ultrapassou os 81,2% de habitantes residindo 

nas cidades. A concentração da população nas cidades trouxe consigo os problemas de 

acesso e aquisição da propriedade. 

 Segundo Carmo (2014),  

 
O Brasil talvez seja o caso mais emblemático de como a industrialização, em 

sua relação com o desenvolvimento econômico, gerou distribuição desigual 

de ganhos e de custos sociais e ambientais, refletidos na constituição de uma 

rede urbana e de malhas urbanas caracterizadas pela desigualdade (CARMO, 

2014, p. 01). 

 

 Ferreira (2005), afirma que o capitalismo industrial evidenciou mais que a 

divisão social do trabalho e a luta de classes acentuaram a divisão social do espaço pela 

localização,  

(...) era quase que natural que as classes dominantes continuassem a 

apropriar-se dos setores urbanos mais valorizados, justamente por sua 

localização privilegiada, por sua acessibilidade, e pela infraestrutura 
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disponível, deixando os bairros menos privilegiados para as classes mais 

baixas (FERREIRA, 2005, p. 09). 

 

Para Villaça (1986), ao comprar um terreno, o proprietário também está 

pagando pela localização, o que na verdade já se encontra incluso no preço da compra. 

O autor ainda evidencia que o preço, na realidade, é da localização e que se não fosse 

por ela, terrenos dentro da mesma cidade e com a mesma metragem não teriam preços 

diferentes. 

Grostein (1987), analisando a cidade de São Paulo descreve que os indivíduos 

que apresentavam menores condições econômicas, mas que ainda assim, era a maior 

parcela da população urbana, teve o acesso à moradia por meio do loteamento 

clandestino ou irregular. A falta de políticas públicas efetivas, aliada a forma como o 

solo urbano é apropriado pela classe dominante nas cidades, só faz exacerbar a divisão 

social e a marginalização dos mais pobres que acabam por ocupar as áreas 

geoambientais desfavoráveis.  

Para Villaça (1986), analisando o processo de apropriação do espaço nos centros 

urbanos, salienta que “o capitalismo reforçou a propriedade privada da terra e 

transformou-a em mercadoria. Por isso a terra tem um preço, coisa que praticamente 

não tinha, nas cidades de duzentos anos atrás” (VILLAÇA, 1986, p: 52). 

A aquisição da moradia pelo mercado formal no Brasil vai além de uma escolha. 

Questões econômicas, geração e distribuição de renda, oferta de trabalho e desemprego, 

ajudam a formar separadamente ou em combinação, a condição real para que o 

indivíduo adquira ou não seu imóvel. Além do mais, a especulação imobiliária torna a 

terra urbana inacessível a uma boa parcela da população, elevando seu preço e 

restringindo-a a um público economicamente favorecido.  

Segundo Maricato (2001),  

A coincidência apontada entre a localização de favelas e as áreas 

ambientalmente frágeis, “protegidas” por lei decorre da falta de interesse do 

mercado imobiliário em relação a essas terras. São as que “sobram”. E na 

medida que são desprezadas pelo mercado privado legal, não interessam 

também ao poder público (MARICATO, 2001, p. 03). 

 

Para Maricato (2001), a ilegalidade urbana resulta em uma exclusão ambiental e 

urbana, pois estas são áreas mal servidas por infraestrutura e serviços urbanos.  

Maricato (1996) descreve que 

A produção ilegal das moradias e o urbanismo segregador são produtos deste 

descompasso e das características do mercado imobiliário e fundiário nas 

cidades – sobre cujos agentes não pesa nenhum constrangimento anti 
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especulativo – e das características dos investimentos públicos, que 

favorecem o mercado concentrado e restrito (MARICATO, 1996, p. 43). 

 

Segundo Villaça (1997), é “através da segregação que a classe dominante 

controla a produção e consumo do espaço urbano, sujeitando-o aos seus interesses” 

(VILLAÇA, 1997, p. 07).  

Rolnik (1999) define urbanismo de risco como 

aquele marcado pela inseguridade, quer do terreno, quer da construção, ou 

ainda da condição jurídica da posse daquele território. (...) As construções 

raramente são estáveis, e a posse quase nunca totalmente inscrita nos 

registros de imóveis e cadastros das prefeituras. O risco é, antes de mais 

nada, do morador: o barraco pode deslizar ou inundar com chuva, a drenagem 

e o esgoto podem se misturar nas baixadas – a saúde e a vida são assim 

ameaçadas (ROLNIK, 1999, p. 100). 

 

Flávio Villaça (2003) ainda reitera que “toda exclusão social (inclusive as não 

formais ou não oficiais) só é possível a partir de uma dominação e esta é uma 

dominação política, ideológica e, principalmente econômica” (VILLAÇA, 2003, p: 01). 

 

 

3.3 Urbanização e o Meio Ambiente 

 

 

3.3.1 Áreas de Risco a Escorregamentos 

 

 

Para o esclarecimento desta pesquisa, o conceito de áreas de risco, utilizado por 

esta pesquisa, refere-se a locais que apresentem algum grau de suscetibilidade à 

ocorrência de processos geológicos e geotécnicos de movimentos gravitacionais de 

massa e que proporcionem algum dano à população (risco de vida, material e 

econômico). 

Para Tominaga, Santoro e Amaral (2012), o movimento de massa é definido 

como 

 

(...) movimento do solo, rocha e/ ou vegetação ao longo da vertente sob a 

ação direta da gravidade. A contribuição de outro meio, como água ou gelo 

se dá pela redução da resistência dos materiais de vertente e/ ou pela indução 

do comportamento plástico e fluido do solo (TOMINAGA; SANTORO; 

AMARAL, 2012, p. 27). 
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Para a mesma autora, os processos de escorregamento são mais comuns nas 

regiões de climas úmidos e com topografias mais acidentadas como montanhas e serras. 

Segundo Tominaga, Santoro e Amaral (2012), no Brasil estes acontecimentos são mais 

freqüentes nas regiões sudeste, sul e nordeste do país. 

Os principais tipos de movimentos de massa em encostas segundo Augusto 

Filho (apud TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2012) são: 

 Rastejos 

 Escorregamentos (Planares, Circulares e Em cunha) 

 Quedas 

 Corridas 

A descrição dos tipos de movimentos de massa, encontra-se no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Tipos de movimentos de massa e suas descrições. 

Processos Descrição 

 

 

Rastejos 

 

Rastejos são movimentos lentos e contínuos de material de 

encostas com limites indefinidos. Envolvem, muitas vezes, 

grandes volumes de solos, sem que apresente uma 

diferenciação visível entre o material em movimento e o 

estacionário.  

 

Escorregamentos 

Escorregamentos são 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. 

 

 

 

Quedas 

A queda de blocos é outro tipo de movimento gravitacional 

de massa comum nas escarpas da Serra do Mar. Define-se 

uma queda de blocos como uma ação de queda livre a partir 

de uma elevação, com ausência de superfície de 

movimentação. Nos penhascos ou taludes íngremes, blocos 

e/ou lascas dos maciços rochosos deslocados pelo 

intemperismo, caem pela ação da gravidade. 

 

 

Corridas 

Corridas são formas rápidas de escoamento de caráter 

essencialmente hidrodinâmico, ocasionadas pela perda de 

atrito interno das partículas de solo, em virtude da destruição 
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Fonte: Adaptado de Tominaga, Santoro e Amaral (2012). 

 

Esta pesquisa enfatiza o processo de escorregamento em solos do tipo planar, 

taludes de corte e aterro, pois é o tipo de movimento de massa que ocorre com maior 

freqüência nas áreas urbanas.  

Os escorregamentos podem ser subdivididos em três tipos: Escorregamentos 

Planares ou Translacionais, Escorregamentos Circulares ou Rotacionais e 

Escorregamento em Cunha. Estes eventos se classificam conforme sua geometria e a 

natureza dos materiais instáveis do local (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2012, 

p.29). 

Para Guerra (2011) os Escorregamentos Rotacionais ou Circulares Slumps 

(Figura 5) “(...) possuem uma superfície de ruptura curva, côncava para cima, ao longo 

do qual se dá o movimento rotacional da massa do solo” (GUERRA, 2011, p: 28). 

 

Figura 5 - Escorregamento Rotacional ou Circular 

 
Fonte: Tominaga, Santoro e Amaral, 2012, p: 29. 

 

Segundo o mesmo autor, os Escorregamentos Translacionais ou Planares 

 

(...) representam a forma mais freqüente entre todos os tipos de movimentos 

de massa possuindo superfície de ruptura com forma planar, a qual 

acompanha, de modo geral, descontinuidades mecânicas e/ou hidrológicas 

existente no interior do material (GUERRA, 2011, p. 28). 

 

 

 

 

de sua estrutura interna, na presença de excesso de água.  
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Figura 6 - Escorregamento Planar 

 
Fonte: Tominaga, Santoro e Amaral, 2012, p: 31. 

 

 

Para Tominaga, Santoro e Amaral (2012) os “Escorregamentos em Cunha” 

(figura 3) 

 
(...) têm ocorrência mais restrita às regiões que apresentam um relevo 

fortemente controlado por estruturas geológicas. São associados aos maciços 

rochosos pouco ou muito alterados, nos quais a existência de duas estruturas 

planares, desfavoráveis à estabilidade, condiciona o deslocamento de um 

prisma ao longo do eixo de intersecção destes planos (TOMINAGA; 

SANTORO; AMARAL, 2012, p.31 e 32) 

 

 

Figura 7 - Escorregamento em Cunha. 

 
Fonte: Tominaga, Santoro e Amaral, 2012, p: 32 

 

Para Tominaga, Santoro e Amaral (2012), os fatores que condicionam as 

ocorrências de escorregamentos são derivados dos elementos do meio físico e 

seguidamente do meio biótico. Tais elementos são classificados como Agentes 

Predisponentes e Agentes Efetivos. 
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Para a autora, os agentes predisponentes correspondem ao conjunto das 

condições físicas e ambientais da localidade como geologia e topografia, entre outros. 

Estes não apresentam nenhuma interferência humana. 

Os agentes Efetivos são definidos por Tominaga, Santoro e Amaral (2012), 

como os fatores diretamente responsáveis pela ocorrência do processo geoambiental 

(escorregamento), incluindo a ação antrópica, a exemplo: pluviosidade, erosão pela 

água ou vento, ação dos animais, oscilação das águas (lago e/ou maré), etc. Os Agentes 

Efetivos ainda podem ser considerados como Imediatos, que interferem de forma mais 

intensa: terremotos, chuva excessiva, ação humana etc. 

Os escorregamentos são eventos naturais e fazem parte do processo 

morfogenético das vertentes. Porém, mudanças nas características naturais e 

morfológicas do relevo, somando ao adensamento populacional, resultam em uma 

freqüência maior destes acontecimentos, que por vezes são catastróficos.  

 

 

3.4 Breve Histórico do Planejamento Urbano no Brasil 

 

 

 Segundo Nobre (2006), Leis e Normas urbanas existem a um longo tempo, no 

entanto, as legislações urbanísticas atual é um fenômeno moderno desenvolvido, 

principalmente, após a revolução industrial nos países de capitalismo avançado. Para o 

mesmo autor, o aumento da produtividade e da organização da produção, necessitou-se 

uma regulação estatal do uso e ocupação do solo nas cidades. 

Para Quinto Junior. (2003)  
A legislação urbanística moderna surgiu, portanto, a partir das demandas 

sociais diante da nova cidade industrial, que passava a ter uma nova lógica de 

produção e reprodução tanto para o capital produtivo como para a força de 

trabalho (QUINTO JUNIOR, 2003, p. 191). 

 

No Brasil, o planejamento tem seu primeiro período no final do século XIX.  Segundo 

Villaça (2010), o período de planejamento urbano no Brasil pode ser dividido nas 

seguintes fases: 

 1ª fase - Planos de Embelezamento (1875 – 1930) 

 2ª fase – Plano Geral e ou Global (1930 – 1992) – subdividido e três outras fases: 

1) Urbanismo e do Plano Diretor (1930 – 1965) 

2) Super-planos (1965 – 1971) 
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3) Sem mapas (1971 – 1992) 

 

A primeira fase, discutida por Villaça (2010), é denominada de Planos de 

Embelezamento (1875-1930). Segundo o autor “Esse tipo de planejamento foi 

altamente ideológico, pois foi amplamente utilizado para glorificar e ajudar a impor o 

Estado de classe dirigente capitalista, quando eram revolucionários” (VILLAÇA, 2010, 

p. 192). 

O momento é marcado por intervenções e reconstruções nos grandes centros 

urbanos do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. O plano de fundo era sanar e 

higienizar as cidades. As desapropriações de edifícios e as construções de grandes 

avenidas também são marcantes. 

Para Ferreira (2005), fazendo alusão a professora Ermínia Maricato (1996) afirma 

que  

Como exemplo das reformas urbanas “para inglês ver”, no Rio de Janeiro dos 

primeiros anos do século passado, o presidente Rodrigues Alves deu ao então 

prefeito do Distrito Federal, Francisco Pereira Passos, poderes absolutos (e 

inconstitucionais) para promover uma profunda reforma urbana, destinada a 

sanar as epidemias crescentes e recuperar a cidade, vista como um órgão 

doente. Para atrair o capital  estrangeiro para o país, era necessário “sanear” a 

cidade: novas avenidas foram abertas – notadamente a Avenida central, hoje 

Rio Branco –, o porto foi modernizado, e novos e “modernos” edifícios 

foram construídos, substituindo casarões e prédios antigos. Nesse processo, e 

nas demais intervenções de urbanização no Rio do início do século passado, 

em que morros foram desmontados, aterros criados, e a natureza bastante 

modificada para a construção da capital, não havia sequer possibilidade de 

contestação por parte da população atingida, e os propósitos de uma 

“higienização social” estavam muito pouco escondidos. A população pobre 

foi sistematicamente expulsa dos cortiços e dos morros centrais, deslocando-

se invariavelmente para locais distantes – menos valorizados – ou mesmo 

para outros morros (FERREIRA, 2005, p. 08). 

 

Para este autor, essa lógica de melhoramento e embelezamento foi se 

expandindo para as demais cidades brasileiras, como São Paulo, Santos, Manaus, 

Curitiba, etc. Segundo Ferreira (2005), muito mais do que obter o controle sanitário, o 

período é marcado pela transformação do controle do processo de urbanização e tornou-

se prática inconseqüência no decorrer do século, contribuindo na diferenciação de 

localização urbana privilegiada. 

(...) a implantação de uma complexa legislação urbanística, que estabelecia 

normas extremamente rígidas para a construção de edifícios e para as 

possibilidades de uso e ocupação do solo. Com isso, saia privilegiado o 

mercado imobiliário, capaz de respeitar tais regras ou de dobrá-las graças à 

sua proximidade com o Poder Público e seu poder financeiro, e prejudicava-

se definitivamente a população mais pobre, incapaz de responder às duras 

exigências legais. Para construir, seria necessário ter a documentação da 

posse da terra, dominar o aparato técnico-jurídico do desenho e da aprovação 
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de plantas, e respeitar as diretrizes legais sanitárias e de ocupação e uso do 

solo, que muitas vezes impunham regras que só podiam ser aplicadas nos 

terrenos mais caros (FERREIRA, 2005, p. 08). 

 

A Segunda fase histórica do planejamento urbano no Brasil é denominada como 

– Plano Geral e ou Global (1930 – 1992). Villaça (2010) afirma que esta fase pode ser 

subdividida em três sub-períodos: Urbanismo e do Plano Diretor (1930 – 1965), Super-

planos (1965 – 1971), Sem mapas (1971 – 1992). 

Para o autor, este segundo período foi o momento de mudança da cidade bela 

consumista para a cidade eficiente da produção, mas salienta que em ambas as fases o 

interesse imobiliário sempre esteve presente. Segundo Villaça (2010), diferentemente 

dos anos anteriores, as primeiras décadas do século XX, a consciência popular urbana 

está mais presente: “A década de 1930 marca uma situação peculiar – certamente 

transitória – de contraste entre, de um lado, a crescente organização e consciência das 

classes populares urbanas e, de outro, a fragilidade das classes dominantes” (VILLAÇA, 

2010, p: 202). 

De acordo com Villaça (2010), os planos passaram a ser cada vez mais discurso. 

Não havia propostas por parte da classe dominante em resolver os problemas urbanos 

que se agravavam, e outro dilema se concretizava, não se anunciava obras populares, 

pois não seriam feitas e, não haveria como anunciar obras que seriam realizadas pois 

estas não eram de interesse popular. “Os dilemas e os interesses a serem ocultados pelos 

novos planos estão claros” (VILLAÇA, 2010, p: 204).  

 Com isso foi necessário reformular e ampliar o conceito para o “Global” e 

“Geral”, executados, décadas à frente, por Prestes Maia, em São Paulo, e Agache, no 

Rio de Janeiro.  

O Sub-período seguinte denomina-se como Super Planos (1965-1971), o qual 

Villaça (2010) define três características principais 

 Distanciamento crescente entre, de um lado, os planos e suas propostas e 

de outro, as possibilidade de sua implementação por parte de 

administração pública (...) 

 Pelo seu conflito com uma administração pública crescente setorializada 

e especializada, principalmente se considerarmos que vários planos 

emitiam recomendações endereçadas aos vários órgãos das esferas 

municipal, estadual e federal. 

 Outra manifestação da alienação dos planos integrados está na idéia de 

sua “aprovação” e “execução” (VILLAÇA, 2010, p. 212 e 213). 

 

O último Sub-período é definido por Villaça (2010), “O Plano sem Mapa” 

(1971-1992). Para o autor, os planos urbanos “complexos” e “rebuscados” do período 
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anterior, que se distanciavam da realidade e apresentavam dificuldade de implantação, 

adquire a simplicidade e a singeleza, 

(...) simples – na verdade, simplório – feito pelos próprios técnicos 

municipais, quase sem mapas, sem diagnósticos técnicos ou com 

diagnósticos reduzidos se confrontados com os de dez anos antes. Seus 

dispositivos são um conjunto de generalidades. Novamente, o plano 

inconseqüente (VILLAÇA, 2010, p. 221). 

 

Segundo Villaça (2010), o período que se iniciou em 1992 e perdura até o 

presente. Nota-se um processo de politização, que teve como resultado o avanço da 

consciência e das organizações sociais. 

 

 

3.5 Legislações Urbanísticas no Brasil 

 

3.5.1 Legislações Federais 

 

 

Para Santos (2013), as ocupações em áreas suscetíveis a deslizamento no Brasil 

se devem, em parte, pela dominação e apropriação das melhores localidades da cidade 

pela elite, somado a uma falta ou precariedade de como as leis disciplinantes são 

elaboradas. Neste momento, procurou-se analisar as legislações urbanas federais a luz 

de se compreender a evolução e contribuição para a configuração espacial das cidades, 

em especial o município de São José dos Campos. A Figura 8 representa de forma 

linear as legislações Federais, analisadas na nossa pesquisa.  

 

Figura 8 - Legislações Federais. 

 

Fonte: Autor. 

 

Lei 601/1850 - Lei de 
Terras 

Lei 6.766/1979 - Lei 
Lehman 

Constituição Federal 
/Artigos 182 e 183 

Lei 10.257/2001 - 
Estatuto da Cidade 

Lei12.608/2012 - 
Política Nacional de 
Proteção e Defesa 

Civil 
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Com a criação da Lei nº 601 de 1850 (BRASIL, 1850), a terra passa a poder ser 

negociada. Surge a propriedade fundiária no Brasil. A terra passa a ter valor comercial 

e, portanto, uma forma de acúmulo de riqueza. Analisando a história, esclarece-se que 

este ato comercial se propunha aos poucos, sobre tudo à elite colonialista brasileira. 

Para Santos (2013), este passado configurou cidades que atualmente apresentam 

problemas de risco geoambiental, pois tiveram intensas atividades desgastantes, como o 

desmatamento, a monocultura e ocupação em áreas de vertentes. 

De fato, em âmbito federal, a criação de uma legislação para disciplinar e 

controlar a expansão e uso do solo urbano aconteceu somente no final da década de 

1970, com a Lei 6.766/79. Esta trouxe normas e regulamentos para o parcelamento do 

solo urbano, marco fundamental para as futuras políticas urbanas no país (BRASIL, 

1979). 

Segundo Bastos (1999), a lei nº 6.766/1979, também conhecida como lei 

Lehman, estabeleceu diretrizes necessárias para a criação de loteamentos urbanos, a 

exemplo: Sistemas de drenagem das águas pluviais, instalação de esgoto, abastecimento 

de água, disponibilidade de energia elétrica pública, vias de circulação, etc. 

Para o autor, esta lei ainda determina os limites de uso e ocupação do solo, 

como: áreas que apresentem propensão a alagamentos estariam proibidas o seu 

parcelamento, bem como terrenos que apresentem declividades acima de 30%. Outras 

especificações também são descritas. Para Villaça (2010), o objetivo da Lei 6766/79 era 

a organização espacial, no entanto a mesma não é uma típica Lei de planejamento 

urbano, pois esta se refere apenas a loteamentos e não ao conjunto da cidade. 

Em 1988, com a criação da Constituição da República Brasileira, ficou definido 

com seus artigos 182 e 183 a Política de Desenvolvimento Urbano. Segundo estes, 

ficaram definidos como objetivos “(...) ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade, e garantir o bem estar de seus habitantes (art. 182 – Constituição 

Federal do Brasil)”. Pela primeira vez o princípio social da propriedade urbana é 

descrito e assegurado em uma legislação específica. 

Seguindo o percurso histórico de criação de legislações urbanas no Brasil, criou-

se a Lei 10.257/01, também conhecida como Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). O 

objetivo desta é assegurar o bem estar e a qualidade de vida do coletivo em áreas 

urbanas. 

Segundo Ferreira (2005) 
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Nesse contexto antagônico dos tempos da “globalização”, a maioria dos 

instrumentos de indução do desenvolvimento urbano e tributários aprovados 

no Estatuto da Cidade tentam assim mesmo estabelecer, no cenário 

brasileiro, uma perspectiva de uma nova presença do Estado na 

regulamentação, indução e controle dos processos de produção da cidade, 

mesmo que esse seja (...) um desafio e tanto. Tais instrumentos visam, em 

essência, refrear o processo especulativo e regular o preço da terra, ao forçar 

o exercício da função social da propriedade urbana punindo o "mau 

proprietário". Buscam também permitir um maior controle do Estado sobre 

usos e ocupações do solo urbano, em especial em áreas que demandem uma 

maior democratização. Alguns exemplos são as Zonas Especiais de Interesse 

Social, que permitem a definição de um padrão urbanístico próprio, com 

tratamentos diferenciados tanto em áreas de favelas ou loteamentos que 

demandem urbanização, como em áreas vazias sujeitas à provisão de 

moradia de interesse social, ou ainda terrenos ou imóveis sub-utilizados em 

áreas com infraestrutura urbana, geralmente nas áreas centrais. Este último 

aspecto se destaca quando confrontado ao esvaziamento das áreas centrais 

nas grandes e médias cidades, que provoca um aumento de terrenos não-

utilizados especialmente propícios à Reforma Urbana e à provisão 

habitacional de interesse social (FERREIRA, 2005, p.18). 

 

Em seu art. 2º, defini-se que “A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (BRASIL, 2001). Este 

regulamentou os artigos 182 e 183 da constituinte de 1988, supracitado. 

Para atingir os objetivos propostos pela lei 10.257/01, o plano diretor se destaca 

como instrumento fundamental para o desenvolvimento urbano mais justo. Este se 

torna obrigatório segundo o artigo 41 da mesma lei, 

 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 4
o
 do art. 182 da Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis 

à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 

ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. BRASIL, 2012) 

 

Para Santos (2013), após os acontecimentos geoambientais catastróficos na 

região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, que vitimou centenas de pessoas, foi 

necessário propor mudanças no Estatuto da Cidade de forma a penalizar a 

Administração Pública Municipal em casos de ocupação em áreas sujeitas a 

acontecimentos de risco. Segundo Santos (2013), “(...) o senador Lindbergh Farias, 

apresentou ao senado o projeto de lei Nº 23/2011, que serviu de parâmetro para a 

Medida Provisória 547/2011, convertida em Lei 12.608/2012 em 10/04/2012.”  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art25
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A Lei 12.608/12 institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

PNPDEC. A mesma definiu diretriz e incluiu alterações em legislações anteriores, 

como é o caso do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01 (BRASIL, 2012). 

Uma das modificações importantes no artigo 41º do Estatuto da Cidade foi à 

inclusão do cadastro nacional dos municípios que apresentem prospecção a desastres 

naturais. No artigo 42º A, os municípios que estão inclusos no cadastro nacional de 

cidades que apresentam capacidades e características para ocorrências de desastres de 

grande impacto, os respectivos planos diretores deverão seguir as seis diretrizes 

prevista para sua elaboração. 

Mesmo diante de grandes conquistas, exigências e modificações no cenário das 

políticas públicas brasileiras para o controle urbano, Pinto (s.d) afirma que  

Em comparação com outros países, a legislação brasileira ainda se apresenta 

muito assistemática e incompleta, o que tem impedido a institucionalização 

do planejamento urbano. Decorrem daí graves problemas, notadamente nas 

principais cidades, como o crescimento desordenado do tecido urbano, a 

realização de obras setoriais contrárias aos objetivos da política urbana e a 

degradação de áreas centrais dotadas de infraestrutura (PINTO, s.d, p. 01). 

 

Neste sentido, analisando o processo de criação de legislações de uso e 

ocupação do solo no Brasil e consigo a trajetória que as mesmas tiveram, percebeu-se 

que estas sofreram uma série de alterações, propondo assegurar determinadas funções e 

instrumentos que anteriormente não garantiam.  

 

 

3.5.2 Legislações Estadual – (1989) 

 

 

 Segundo a constituição do Estado de São Paulo, em seu capítulo II – Do 

Desenvolvimento Urbano, o artigo 180 estabelece diretrizes e normas as quais o Estado 

e os Municípios deverão assegurar (SÃO PAULO, 1989): 

 A função social da cidade e a garantia do bem estar de seus habitantes; 

 Preservar, proteger e recuperar o meio ambiente; 

 Restringir localidades que apresentem características de risco geológico. 

 

Artigo 181 - Lei municipal estabelecerá em conformidade com as diretrizes 

do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e 

ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais 

limitações administrativas pertinentes. 
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Artigo 182 - Incumbe ao Estado e aos Municípios promover programas de 

construção de moradias populares, de melhoria das condições habitacionais e 

de saneamento básico. 

Parágrafo único - Competem aos Municípios, de acordo com as respectivas 

diretrizes de desenvolvimento urbano, a criação e a regulamentação de zonas 

industriais, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Estado, mediante lei, e 

respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio 

ambiente urbano e natural (SÃO PAULO, 1989). 

 

 

 

3.5.3 Legislações Urbanísticas - São José dos Campos – SP 

 

 

 A discussão sobre as legislações municipais seguiram a disposição cronológica 

conforme a Figura 9. 

 

Figura 9 - Legislações Municipais. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Em relação às legislações do município de São José dos Campos, se considerou 

relevante analisá-las a partir da década de 1960, período caracterizado pela criação do 

primeiro plano diretor para a cidade.  

Segundo Reani (2012), São José dos Campos teve seu primeiro Plano Diretor 

desenvolvido entre 1958 e 1961. Segundo a autora, o Estado de São Paulo passou a 

exigir com o decreto nº 28.399/57, planos diretores para cidades consideradas 

Plano CEPEU-FAU-
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Lei nº 657/1960 

Dispõe sobre as 
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dos Loteamentos 

Lei nº 1.576/1970 
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Lei nº 1623/71-
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Lei nº 1.606/1971-
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Lei  nº 2.263/1980-
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Lei nº 2.492/1981 
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Loteamentos 

Especiais 

Lei  nº 3.721/1990-
Zoneamento 

Lei C. nº 121/1995 
Lei C. nº 

165/1997-
Zoneamento 

Lei  nº 306/2006-
Plano Diretor 

Lei C. nº 
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hidrominerais. Reani (2012), ainda afirma que o primeiro Plano Diretor de São José dos 

Campos foi elaborado pelo Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - CEPEU-FAU-USP e 

financiado pelo governo do Estado. No que tange á Prefeitura, esta dispôs um arquiteto 

e formou duas comissões que contavam com representantes técnicos e a outra com 

representantes das classes e instituições pertencentes ao município. 

Para Reani (2012), “É possível observar que a elaboração do plano teve 

contribuição de diferentes agentes, técnicos e sociedade, porém apenas uma parcela da 

sociedade se fez representar nesse momento, a de maior poder econômico e influência 

social” (REANI, 2012, p. 89). Para a mesma autora, visando contribuir com o 

planejamento urbano do município, criaram-se leis e decretos que dispunham de uma 

série de funções, como é o caso da Lei nº 657/1960 (SÃO JOSE DOS CAMPOS, 

1960), que dispõe diretrizes e estabelecendo condições mínimas (água e luz) para se 

estabelecer loteamento na cidade. 

Segundo Reani (2012), o segundo plano diretor de São José dos Campos Lei nº 

1.623/1971, se difere do anterior devido ao período histórico vivido, a ditadura militar. 

Este, diferentemente, do anterior, não houve participação da sociedade, segundo a 

mesma autora, foi construído quase que especificamente para a indústria e o capital 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971). 

Costa (2007) salienta que esse PDDI-1971 propôs uma um novo zoneamento, a 

Lei nº 1.576/1970. Para o mesmo, a referida lei “(...) estabeleceu os requisitos para a 

implantação de novos loteamentos, contendo diretrizes urbanísticas, obras de 

infraestrutura, normas de aprovação até o sistema de garantia para execução das obras 

por parte do loteador” (COSTA, 2007, p.95; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1970). 

Seguindo o transcurso histórico, em 1980, outra lei de zoneamento urbano é 

criada, a Lei º 2.263/1980 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1980). Segundo Gouvêa (2003) 

esta ampliou a zona urbana, o que configurou um barateamento no preço dos terrenos e 

assim tornou-se acessível à aquisição de lotes. Mas, contraditoriamente, esta obrigava 

que os loteadores ficassem responsáveis pela infraestrutura do loteamento, encarecendo 

e dificultando o acesso destes para a população de baixa renda. Segundo Gouvêa 

(2003), com o problema de habitação na cidade, uma nova lei foi instaurada, a Lei nº 

2.492/81. Esta, com intuito de criar Loteamentos Especiais, visava minimizar a carência 

habitacional da população de baixa renda. Esta Lei diminuía encargos de implantação 

para os empreendedores, no entanto, a condição era que os lotes deveriam ser 
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destinados a uma população de renda familiar, no máximo de três salários mínimos. 

Pelo baixo interesse dos empreendedores, não houve loteamentos deste seguimento 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981). Nos anos seguintes, a Lei nº 2.263/80 (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1980) apresentou várias modificações, dentre elas, a retração do 

perímetro urbano, que anteriormente ampliado. Segundo Costa (2007) esta alteração em 

1985, tinha como interesse a inclusão de loteamentos que se encontravam dispersos na 

malha urbana. 

Na década seguinte, é criada uma nova lei de zoneamento do município de São 

José dos Campos, Lei nº 3.721/1990. Esta propunha uma divisão das áreas a serem 

loteadas em três categorias, A, B e C 9SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1990).  

A exigência de infraestrutura dos mesmos também se diferenciava entre os 

segmentos. Em termos gerais, os loteamentos do tipo C estariam destinados e ou teriam 

como interesse a população de baixa renda. 

Segundo Costa (2007) a Lei 3.721/90 sofreu durante a década 90, passou por 

diversas alterações que, segundo o autor visava aos interesses particulares pontuais. 

Para o mesmo autor “Durante a vigência da lei, aproximadamente 12 leis de anistia 

destinadas às construções irregulares e clandestinas foram regularizadas, ou seja, dos 

2.920 dias de vigência dessa lei, 1.252 dias foram vigorados por um tipo de anistia, 

cerca de 43% do período (COSTA, 2007, p. 173).” 

Como já salientado, em São José dos Campos foi instaurado, no final da década de 

1980 e início de 1990 um novo zoneamento para a cidade. Segundo Costa (2007), a Lei 

nº 3.721/90, buscava evitar a proliferação de novos loteamentos clandestinos. Para 

tanto, criou-se um capítulo intitulado “Dos Núcleos Residenciais de Recreio” – a zona 

de uso ZCHR, a qual correspondia 60% de todo o município.  

Na mesma década, em 1997, com a nova Lei de Zoneamento nº 165/97, criaram-se 

os artigos que designavam maior rigor para o parcelamento do solo e como estes 

deveriam ser feitos na Zona Residencial de Recreio. Os artigos 4º, 5º e 6º dispõem sobre 

a proibição de parcelamento rural para fins urbanos. O parcelamento nesta zona de uso 

fica subordinado às mesmas legislações de fins urbanos e projetos com fins de Chácara 

Recreio, que só seriam aprovados na delimitação da zona urbana ou de expansão da 

mesma (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1997).  

 Após 24 anos sem elaboração de um novo plano diretor em São José dos 

Campos, o PDDI de 1995, diferente dos demais sofreu influência, em sua construção de 

legislações anteriores, como a Lei Lehman, Código Florestal, a Conferência das Nações 
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Unidas - Eco 92 etc. Na Lei Complementar nº 121/1995, pela primeira vez no 

município criou-se a Zona Especial de Interesse Social – ZEIS. Esta buscava a 

regularização urbanística de apropriações irregulares na cidade (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1995).  

 As últimas legislações elaboradas para São José dos Campos foram Lei nº 

306/2006 – Plano Diretor e a Lei nº 428/2010 Zoneamento. Estes seguiram diretrizes 

estabelecidas pelo Estatuto da cidade (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006; 2010). No 

geral, estes atenderam as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, mas, no 

entanto, a definição de ZEIS – Zona Especial de Interesse Social para o zoneamento de 

2010 foi elaborada de maneira equivocada ou pouco explicativa. 

Ambos os loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí se 

caracterizam como ZEIS segundo a Lei Complementar 428/2010, no entanto, estes 

também apresentam risco de escorregamento R3Alto à R4 Muito Alto em boa parte da 

localidade, o que é uma incoerência ao se tratar de um local que em definição possa a 

ser regularizado para fins sociais (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010).  

Costa (2007) salienta que muitas vezes as ZEIS são incluídas nas legislações 

sob o interesse dos gestores que, somente, demonstrar que há uma política habitacional, 

mas na verdade não a cumprem.  

 

 

3.5.4 Leis de Anistias em São José dos Campos 

 

 

 Não é a intenção deste trabalho o aprofundamento nas questões sobre as Leis de 

Anistia em São José dos Campos, mas tentou-se demonstrar a relação conflitante desta 

com os planos urbanos. 

Segundo Chuster (2000), a primeira lei de anistia que ocorreu no município de 

São José dos Campos, foi em 1974. Esta se limitava aos loteamentos na preferia. 

Chuster (2000) afirma que houve um vício na implantação destas leis e que estas 

coincidiam com os períodos eleitorais, sendo, por vezes, duvidosas suas intenções.  

A Figura 10 mostra o período de vigência das leis de anistia e os anos de 

criação. 
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              Figura 10 - Vigência das Leis de Regularização. 

           Fonte: Chuster (2000).  

 

 Chuster (2000) afirma que a freqüência na criação de leis de anistia e seus 

períodos relativamente curtos contribuíram para um ciclo vicioso de conseqüências 

danosas ao planejamento urbano. 

 O motivo pelas constantes alterações e criações destas leis pode ser explicado 

por Santos e Oliveira Junior (2014) como segue 

 

De todos os atores identificados no “palco” dos problemas urbanísticos, o 

que certamente os integram é a manutenção do capital privado por meio da 

apropriação desigual das oportunidades de uso e ocupação do solo. Não é de 

se estranhar que, no rol dos maiores contribuidores das campanhas políticas 

para prefeito e vereadores, estão as construtoras/incorporadoras e loteadoras. 

(...) A legislação urbanística e seus instrumentos de intervenção existentes 

são suficientes para esse trabalho. Todavia, os interesses privados e não 

coletivos, frutos de uma herança patrimonialista, impedem o progresso da 

solução dos problemas urbanos (SANTOS E OLIVEIRA JUNIOR, 2014, p. 

168.). 

  

Estas afirmações também foram verificadas por Chuster (2000) que afirma que 

 

A anistia a construções irregulares e clandestinas consolidou-se em um 

grande circulo vicioso, constituindo-se numa moeda de troca: perdão versus 

votos. Não há como descaracterizar os interesses políticos envolvidos, basta 

olharmos para os picos de incidência dessas leis ao longo do período 

pesquisado e verificamos que 1982, 1989, 1992 e 1996 tem em comum o 
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fato de serem anos eleitorais, onde apenas 1989 diferencia-se dos demais 

pelo fato de a eleição ter sido para o Congresso e Presidência da República. 

(CHUSTER, 2000). 

 

 Nada mais faz se pensar que estas são criadas de maneira a beneficiar aos 

poucos e prejudicando aos muitos. A criação de anistia faz com que haja um 

descompromisso de todos os planos urbanos, elaborados por tempo e por diversos 

técnicos e sociedade civil. Portanto, quando se privilegia os interesses da especulação 

imobiliária e do representante político, toda a cidade perde, mas sem dúvida os 

economicamente desfavorecidos são os mais afetados.  

 

 

3.5.5 Questões Habitacionais em São José dos Campos 

 

 

As primeiras intenções de políticas habitacionais em São José dos Campos 

ocorreram na década de 1970, período também conhecido como desenvolvimentismo. 

Este último influenciou nas políticas públicas e nas tomadas de decisões adotadas pelos 

municípios, definindo a importância e prioridade do momento, no caso de São José dos 

Campos a indústria e o capital. 

Forlin e Costa (2010) consideram que o período considerado como 

desenvolvimentismo refletiu no atual estágio de segregação e exclusão social em que as 

cidades brasileiras se encontram e em especial São José dos Campos. Para o autor, o 

crescimento urbano e a modernização trouxeram consigo uma divida social urbana.  

Analisando o PDDI, criado no final da década de 1960, Gouvêa (2003) relata 

que não havia nenhum artigo específico em relação às políticas habitacionais. Para 

Forlin e Costa (2010) foi 

Na década de 1970, apesar de não haver estímulo a uma expansão horizontal, 

incentivando-se o adensamento de áreas com infraestrutura disponível, os 

moldes desenvolvimentistas propuseram conjuntos habitacionais voltados 

somente à população que poderia ser atendida pelo Sistema Financeiro de 

Habitação, excluindo a população de baixa renda, que não tinha condições 

arcar com os custos de qualquer tipo de financiamento. Ou seja, não havia 

políticas referentes ao setor da Habitação Popular (FORLIN; COSTA, 2010, 

p. 127). 

 

Segundo os mesmos autores, foi durante a década de 1970 que o município 

iniciou suas primeiras políticas para o setor de habitação popular. Neste momento, foi 
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criado o conjunto habitacional “Torrão de Ouro” a qual serviu de destino para a 

população removida através da política de desfavelização da “Linha Velha”. 

Para Reani (2012), a favela Linha Velha apresentava 218 moradias e tinha em 

uma extensão de sete metros de largura e três quilômetros de comprimento. As 

primeiras reações do poder público frente aos problemas habitacional popular eram 

concomitantes às necessidades de um novo sistema viário para o município, o que 

justificaria a necessidade de remover a favela “Linha Velha” para tal obra. 

Forlin e Costa (2010) afirmam que o município foi omisso diversas vezes em 

relação à população de baixa renda, pois com a criação da EMHA – Empresa Municipal 

de Habitação S.A., em 1979, não se desenvolveu programas que fossem suficientes 

para atingir a população que realmente necessitava de habitação como é o caso das 

famílias que recebiam de zero até três salários. 

Segundo Forlin e Costa (2010), nos anos de 1980, houve criações de programas 

habitacionais direcionados ao público de 0 a 3 salários, financiados pela prefeitura 

municipal: Conjunto Habitacional Campos dos Alemães e Conjunto Habitacional 

Elmano Ferreira Veloso. Estes ainda serviram para a instalação da população 

pertencente a remoção das margens do rio Vidoca no centro da cidade. 

 Para Forlin e Costa (2010), 

Nos anos 1980, há o agravamento da crise econômica do país, altos índices 

de desemprego e queda do padrão de moradia e de vida. O município de São 

José dos Campos sofre fortemente os efeitos da crise. A legislação de 

zoneamento vai sendo alterada, no sentido de dificultar o acesso à aquisição 

de lotes populares. 

 

Com a modificação do perímetro urbano, houve maior dificuldade na 

acessibilidade de aquisição de lotes de padrão popular em São José dos Campos. A Lei 

nº 3.110/86 diminuiu o limite do perímetro urbano e extingue a zona de expansão 

urbana (GOUVÊA, 2003). 

Segundo Forlin e Costa (2010), devido a uma carência ao acesso habitacional no 

município de São José dos Campos, a Lei nº 3.721/90 teve como intenção a criação de 

loteamentos diferenciados para os diversos seguimentos econômicos da população 

(Tipo C – 6 a 16 salários, Tipo D – 2 a 6 salários). Para o mesmo autor, os 

empreendimentos habitacionais para a população mais carente D e E (0 a 2 salários) 

não foram contemplados e/ou não tiveram interesse por parte dos empreendedores 

imobiliários.  
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Gouvêa (2003) afirma que na aprovação de loteamentos populares, entre 1990 e 

1997, dos 25 loteamentos aprovados, 15 foram destinados a classe C, não atendendo a 

classe que deveria ser prioridade, que recebiam entre 0 a 3 salários. Neste mesmo 

sentido, Forlin e Costa (2010) afirma que ainda hoje a mesma ainda necessitade política 

habitacionais. 

Diversas ações políticas de caráter habitacional em São José dos Campos foram 

aplicadas, no entanto nenhuma foi mais polêmica que a de “Desfavelização” da cidade. 

Esta se apresenta em três momentos: 1977, 1992 e 1997. Cada período apresenta suas 

considerações que serão descritas. 

A primeira política de desfavelização em São José dos Campos aconteceu em 

1977. Esta política tinha como sentido inicial a incorporação da população de favela ao 

tecido urbano. No entanto, interesses maiores de incorporadoras imobiliárias e até de 

próprios gestores não consagraram o plano inicial (ROSA FILHO, 2002). 

O segundo momento da política de desfavelização na cidade foi em 1992, na 

gestão da prefeita Ângela Guadagnin. Esta política tinha como interesse a urbanização 

da comunidade, integrando-a como bairro à cidade. Neste mesmo período, houve 

inúmeras regularizações de loteamentos clandestinos (ROSA FILHO, 2002). 

O terceiro período de políticas de desfavelização, em São José dos Campos, 

ocorreu em 1997, com o prefeito Emanuel Fernandes. Diferente dos outros momentos, 

este propunha a remoção de favelas para os setores periféricos da cidade, o que gerou 

inúmeras críticas a política de “Limpeza Urbana.” O plano “Habitar São José” tinha 

como interesse erradicar favelas, e as localizadas no centro eram prioridades (FORLIN; 

COSTA, 2010). 

 Nota-se que ao longo de anos, o município de São José dos Campos foi omisso 

e ineficiente com suas políticas habitacionais. Poucos foram os período que, realmente, 

se propôs uma política habitacional de integração da população mais carente a cidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí localizam-se na 

região norte do município de São José dos Campos, e estes, se encontram em áreas 

suscetíveis a desastres de escorregamento. Isto se deve pelo fato de se tratarem de áreas 

com características ambientalmente suscetíveis ao desenvolvimento deste tipo de 

processo geológico, e somadas proporções das intervenções humanas nos mesmos 

conforme Valério Filho et al.(2014).  

A Figura 11 ilustra área de estudo para o ano de 2015 a qual proporciona o 

estágio de ocupação pelas edificações dispersas. 

 

Figura 11 - Imagem orbital colorida da área de estudo, Google Earth. 

 
Fonte: Autor. 

 

Segundo Valério Filho et al. (2014), foram mapeadas 16 áreas de risco de 

escorregamento em São José dos Campos, das quais 15 se encontram na região norte da 

Loteamento Águas do 

Canindú I e II 

Loteamento  

Chácaras Havaí 
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cidade. Os loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí estão representados 

como áreas de risco A6 e A4 respectivamente, conforme ilustrado pela Figura 12. 
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Figura 12 - Localização das áreas de risco de escorregamento em São José dos Campos - SP 

 

Fonte: Valério Filho et al. (2014). 
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Segundo informações do relatório de mapeamento de risco (VALÉRIO FILHO et al, 

2014) existem atualmente no município de São José dos Campos 2.016 residências em áreas 

suscetíveis a escorregamento. Os Loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí 

aqui analisados, totalizam 796 moradias com algum grau de risco, representando quase 40% 

deste total. 

O histórico de acontecimentos nos loteamentos podem ser visualizados pela (Tabela 

2) por Mendes et al. (2015). 

 

       Tabela 2 - Histórico de Ocorrências de Deslizamentos. 

 
Fonte: Mendes et al. (2015). 

 

 

A Tabela 3 - Representa o total de moradias dos loteamentos Chácaras Havaí e Águas do 

Canindú I e II e sua quantificação na classificação de grau de risco de acordo com o relatório 

do Mapeamento das áreas de risco associado a escorregamento no município de São José dos 

Campos – SP em 2014. 
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Tabela 3 - Quantificação das moradias nos Loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí em Grau de 

Risco de Escorregamento. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Valério Filho et al. (2014). 

 

 

 O Quadro 3 representa os graus de risco e as descrições dos mesmos. 

 
                        Quadro 3 - Grau de risco e suas Descrições. 

 
  

GRAU DE RISCO 

 

 

 

Número de 
moradias 

R1 BAIXO R2 MÉDIO R3 ALTO R4 MUITO 
ALTO 

Chácaras 
Havaí 

377 14 116 145 102 

Águas do 
Canindú I e II 

419 34 131 133 121 

Total das 
Moradias 

796 48 247 278 223 
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           Fonte: Brasil (2007). 

 

Através da análise e interpretação das fotografias aéreas e das imagens orbitais com o 

suporte das geotecnologias, foi possível mapear a dinâmica do crescimento das edificações na 

área de estudo para os anos de 1988, 1997, 2007 e 2015. Verifica-se que houve um 

crescimento significativo das áreas ocupadas por novas edificações irregulares nos 

loteamentos em estudo. A Figura 13 apresenta a espacialização das edificações mapeadas na 
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área de estudo no período de 1988 a 2015.  A Tabela 4 apresenta a taxa de crescimento das 

edificações irregulares no período. 
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Figura 13 - Espacialização das áreas edificadas nos loteamentos para 1988, 1997, 2007 e 2015. 

 
Fonte – Autor..
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Tabela 4 - Quantificação das taxas de crescimento das edificações para1988, 1997, 2007 e 2015. 
 

 

 

 

 

                                    Fonte: Autor. 

 

Diante dos resultados contidos na Tabela 4, verifica-se que foi no período de 1987 a 

1997 que o crescimento das ocupações teve maior intensidade. Os períodos seguintes, mesmo 

com uma taxa de crescimento abaixo do que no período anterior, os números também são 

expressivos, contabilizando quase 100% entre os anos de 1997 a 2007 e 103, 76 % entre os 

anos de 2007 a 2015. 

Outro dado importante foi gerado a partir do mapeamento realizado entre o crescimento 

das edificações e as classificações de risco de escorregamento na área de estudo. Na Figura 14 

pode-se verificar a predominância das áreas de R3 e R4 nos loteamentos Águas do Canindú I 

e II e Chácaras Havaí. 

 

PERÍODO 
 

Taxa de 
Crescimento das 

Edificações 

1988 a 1997 3733,11% 

1997 a 2007 88,99% 

2007 a 2015 103,76% 
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Figura 14 - Mapeamento das classes de risco de escorregamento nos loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valério Filho et al, 2014.



60 

 

 
 

As Figuras 15 e 16 ilustram os aspectos gerais das formas de autoconstrução das 

edificações questão implantadas nestas áreas. 

 

Figura 15 - Moradia situada em áreas de risco de escorregamento – Águas do Canindú I. 

 
Fonte: Autor. 

 
 

Figura 16 - Aspectos de moradias implantadas em áreas de risco a escorregamento – Chácaras Havaí. 

 
Fonte: Autor. 
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Com base nas informações anteriores, pode-se verificar que os loteamentos Águas do 

Canindú I e II e Chácaras Havaí estão inseridos em áreas com restrições severas para a 

ocupação urbana, conforme é apresentado pela Figura 14, sendo possível constatar que a 

grande maioria das edificações se encontra classes de risco a escorregamento R3 e R4, 

consideradas de risco alto e muito alto. Por outro lado verifica-se pelas Figuras 15 e 16 a 

precariedade dos padrões construtivos para a implantação das edificações levando a crer que 

não é dada a devida atenção às restrições do meio físico (solo e declividade). 

A partir das informações constantes na carta de declividade Faria et al. (no prelo), do 

mapeamento da evolução do crescimento das edificações no período de 1988 a 2015 e suporte 

do software ArcGis versão 10.2, foi realizado o cruzamento das áreas edificadas com as 

diferentes classes de declividade, para poder quantificar a expressão de área construída nas 

classes de declividade e poder avaliar o crescimento, principalmente nas classes consideradas 

restritas (15% a 30%) e altamente restritas (declividades superiores a 30%). A Figura 17 

apresenta a distribuição das edificações nas diferentes classes de declividade no período de 

1988 a 2015 e a Tabela 5 a quantificação das edificações para as diferentes classes de 

declividade no mesmo período. 
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        Figura 17 - Carta de declividade com a distribuição espacial das edificações na área de estudo no período de 1988 a 2015 (No Prelo). 

 

Fonte: Autor. 
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Após o mapeamento das edificações sobre a declividade gerou-se a tabela conforme: 

 

Tabela 5 - Quantificação das áreas edificadas nas diferentes classes de declividade no período analisado. 

 
Fonte: Autor. 

 

Pelos dados da Tabela 5, pode-se constatar que a grande maioria das edificações está 

implantada nas classes de declividade de 15 a 30% e de 30 a 50%. Segundo Mascaró (2003) 

as declividades de 16 a 30% são áreas que precisam de obras especiais para a implantação de 

sistemas viários e que por sua vez também tem restrições ás edificações. Segundo ainda o 

mesmo autor as declividades acima de 30% em princípio são inadequadas para construção, 

precisando inclusive de obras especiais para sua estabilização. Desta feita verifica-se pela 

Tabela 4 que o percentual médio de ocupação com as edificações nas classes de declividade 

de 15 a 30% é de 32,14 %  e na classe de 30 a 50% é de 35,28 %   no período analisado, os 

quais juntos demonstram que a ocupação destas áreas críticas são superiores a 65% de 

ocupação. 

Com base nestes dados, pode-se inferir que a criticidade destas ocupações são altamente 

significativas e embora ofereçam alto risco a situações de escorregamentos elas demonstram 

que estas ocupações irregulares continuam acontecendo e conseqüentemente apresenta como 

um grande desafio ao setor público no sentido de solução. 
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4.1 Características Socioeconômicas dos moradores dos loteamentos Águas do Canindú 

I e II e Chácaras Havaí. 

 

 

Para a caracterização socioeconômica dos Loteamentos Águas do Canindú I e II e 

Chácaras Havaí, utilizaram-se dados do Censo Demográfico de 2010, fornecido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (INSTITUTO..., 2011). Estes pertencem aos 

Setores Censitários com as seguintes denominações: 354990405000500, 354990405000501, 

354990405000502 e 354990405000870, Censo de 2010. Buscou-se a partir desses dados 

traçar o perfil dos moradores e da situação econômica e ambiental em que os mesmos se 

encontram.  

 Segundo o Instituto... (2011) a população total dos loteamentos é de 3.248 habitantes. 

No Gráfico 1 de raça ou cor destes habitantes, a pesquisa informa que 93,93% classificam-se 

como brancos e pardos. 

 

Gráfico 1 - Distribuição da população residente segundo sua raça ou cor 

  
Fonte: Adaptado de Instituto... (2011). 

 

Outra variável importante é o número médio de moradores por domicílio o qual 

informa que 63% dos domicílios são ocupados com dois a cinco moradores e que os 

domicílios ocupados por seis a dez moradores representam 12% do total. 
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Gráfico 2 - Distribuição do Número de Moradores por Residência 

 
Fonte: Adaptado de Instituto... (2011). 
 

Conforme ilustrado pelas Figuras 15 e 16 em que muitas das residências são 

implantadas através da autoconstrução e mesmo o pequeno percentual dos domicílios serem 

ocupados por um número significativamente alto de moradores é um fator de grande 

relevância a ser considerado nas restrições á ocupação destas áreas. 

Sob uma ótica diferente, Grupo por Idade, verifica-se que 39% dos residentes deste 

setor censitário, pertencem a uma população jovem entre 11 a 30 anos, e que a mesma 

ultrapassa o grupo de adultos entre 31 a 50 anos de idade, sendo que este último representa 

35,86% do total (Gráfico 3). Pode-se também constatar que 71,5% dos habitantes se situam 

na faixa de 01 a 40 anos o que comprova que a grande maioria é formada por uma sociedade 

jovem, como colocado anteriormente.  
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Gráfico 3 - Distribuição da População Residente por Grupos de Idade 

 
Fonte: Adaptado de Instituto... (2011). 

 

 

Gráfico 4 - Abastecimento de Energia Elétrica 

 
Fonte: Adaptado de Instituto... (2011). 

 

Pode-se constatar quanto às condições de abastecimento de água, luz e a coleta do lixo 

nos loteamentos, verificou-se que quase 100% das moradias possuem energia elétrica e 91% 

pela rede geral de distribuição de água. 
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Gráfico 5 - Abastecimento de Água. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto... (2011). 

  

Uma informação importante a se destacar é os 9% da população que não são 

abastecidos pela rede geral de água. Esta informação é relevante no sentido da 

clandestinidade da rede de água e sua contribuição como fator indutor de escorregamento nos 

loteamentos. Como fator indutor clandestino, esta rede possivelmente poderia apresentar 

vazamentos de água e conseqüentemente o saturamento da umidade do solo. 

Quanto à coleta do lixo, dos 903 domicílios, 895 são atendidos pelo serviço de coleta, 

o que corresponde a 99,11%. Esta constatação é muito importante, pois embora seja 

reconhecido como um loteamento irregular e ou clandestino, o serviço de coleta e destinação 

dos resíduos sólidos está presente, pois como é sabido que a destinação inadequada do lixo 

urbano tem sido considerado um dos condicionantes antrópicos que concorrem para a 

ocorrência dos escorregamentos nestas áreas de risco (SANTOS, 2013).  
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Gráfico 6 - Destinação do Lixo 

 
Fonte: Adaptado de Instituto... (2011). 

 

Em relação ao Esgotamento Sanitário, apenas 6,75% apresentaram ter esgotamento 

sanitário por rede geral de esgoto ou fluvial, no entanto, este apresentou um elevado número 

para a variável fossa rudimentar, por volta de 65,99% como visto no Gráfico 07. 

 Este é outro dado é importante, pois segundo Santos (2013) os vazamentos 

provocados nas redes ou outras formas de esgotamento sanitário (Figura 20) se apresenta 

como fator indutor às ocorrências dos escorregamentos, ao passo de que a falta de 

esgotamento sanitário por rede geral remete a utilização de fossa rudimentar e esta contribui 

para o excesso de infiltração no solo, o qual pode promover a desestabilização do solo caso 

venha ser implantada de uma forma inadequada. 
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Gráfico 7 - Distribuição das formas do esgotamento sanitário na área de estudo. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto... (2011). 

 

  

 No tocante aos rendimentos nominais desta população, dos 3.248 indivíduos, verifica-

se que mais da metade se encontra entre os mais pobres. Segundo o IBGE (ISNTITUTO..., 

2011) cerca de 580 indivíduos sobrevivem com uma renda de até 1 salário, quase 64 % do 

total da população. Outro fator importante é a classe dos sem renda, quase 8% do total. Se 

somados, estes representariam 72% da população total, conforme o Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Rendimento Salarial por Domicílio 

 
Fonte: Adaptado de Instituto... (2011). 
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Segundo Reani (2012) a legislação de uso e ocupação do solo e consigo a 

transformação do espaço urbano de São José dos Campos se alterou com o Decreto nº 

1.792/1974, a qual anistiou diversas construções irregulares e clandestinas e beneficiou 

inúmeros loteamentos clandestinos no período. Nota-se, portanto, a regularização de 

loteamentos ao interesse de incorporadoras imobiliárias. Nestas ações é possível visualizar os 

agentes transformadores do espaço a que Corrêa (1993) afirma existir no espaço urbano e 

como a cidade se apresenta na forma de campo de lutas definindo ações durante o tempo. 

 Na década seguinte, em 1980, houve a criação de um novo zoneamento a Lei º 

2.263/1980. Esta durante sua vigência sofreu 90 alterações na forma de decretos e leis que 

modificaram do contexto original do zoneamento (REANI, 2012). 

Conforme Costa (2007) a década de 1980 é marcada pelos surgimentos de mais 

loteamentos clandestinos e estes são resultantes de uma rigidez da legislação, pelos interesses 

do mercado e pela precariedade da fiscalização do Poder Público. Deve-se ressaltar que o 

período também é marcado pela transição do regime ditatorial do país para a 

redemocratização. Outro fato importante direcionado a cidade, foi à descontinuidade dos 

mandatos dos prefeitos e com sigo o descompromisso com as políticas importantes: 

 José Luiz Carvalho de Almeida 1982 – 1983. 

 Robson Ridel 1983 – 1986 

 Hélio Augusto de Souza 1986 

 Antônio José Mendes de Faria 1986 – 1988 

 Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua 1989 – 1990 

Certamente estas interrupções nas gestões contribuíram para uma deficiência nas 

seqüências de políticas públicas, comprometendo todo o planejamento do espaço urbano do 

município.  Segundo Costa (2007), no início da década de 1980, foi construída uma nova lei 

de zoneamento para São José dos Campos, Lei nº 2.263/1980. Esta, tinha como diretriz a 

ampliação do perímetro urbano do município.  

A ampliação do perímetro tinha como interesse a integração dos loteamentos existentes 

e o barateamento do preço da terra, buscando assim, o interesse de incorporadoras em criar 

projetos habitacionais para as diversas classes sociais, sanando deficiências habitacionais até 

então problemáticas à população mais necessitada.  
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Segundo Costa (2007), “A desarticulação entre a política urbana e a política 

habitacional de 1970 e 1980, ocasionou a localização de loteamentos de baixa renda em 

regiões periféricas (...) (COSTA, 2007, p: 44).”  

Segundo Reani (2012), em 1986 o perímetro urbano é retraído, apresentando-se a 

intenção de se ocupar os vazios urbanos da cidade e diminuir as distâncias de ocupação para a 

periferia do município. 

Esta ação de retração encareceu a terra urbana, não favorecendo e não permitindo uma 

integração das classes sociais de baixa renda, principalmente no adquirir terrenos dentro desta 

nova lógica. Em reação, devido à dificuldade econômica e uma falta de opção, outros 

loteamentos clandestinos surgiram no período, distantes de infraestrutura adequada e do 

centro da cidade. Sobre isto, Villaça (1986; 1997; 2003) afirma que o valor do terreno se 

encontra difundida em sua localização e que foi o processo capitalista que mercantilizou a 

terra. Para o mesmo, a classe dominante sob a ótica de seus interesses, controla a produção do 

espaço urbano e a segregação aparece como um mecanismo deste controle. Villaça (2003) 

ainda afirma que a segregação só é alcançada através da dominação, e que esta pode se 

apresentar de forma Política, Ideológica e Econômica.  

Analisando as ações da administração municipal através das legislações apresentadas e 

os resultados do mapeamento do crescimento das edificações conforme a Figura 13, pode-se 

inferir que tais políticas habitacionais e de uso e ocupação do solo não foram efetivas para o 

controle da expansão urbana e adensamento dos loteamentos Águas do Canindú I e II e 

Chácaras Havaí, pois estes apresentaram um crescimento de mais de 80% entre os anos de 

1997 e 2007 e mais de 100% entre os anos de 2007 e 2015. Portanto, os resultados 

apresentados permitem concluir que houve adensamento das edificações nos loteamentos 

Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí no período de 1988 a 2015.  No entanto, segundo a 

prefeitura municipal de São José dos Campos estes loteamentos se encontram em situação de 

núcleo congelados o que configura impedimento de construção, o que demonstra que esta 

atitude é ineficaz (Figura 18). 
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Figura 18 - Placa Núcleo Congelado Águas do Canindú. 

 
                             Fonte: Santos (2013). 

  

Em visita aos loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí, constatou-se que em 

determinados, locais observa-se a presença de material de construção o que evidencia 

possíveis construções (Figura 19).  

 

Figura 19 - Material de construção nos Loteamentos Águas do Canindú e Chácaras Havaí. 

 
Fonte: Autor. 

Outro fato importante constatado foi o esgotamento sanitário precário e improvisado 

nas moradias dos loteamentos em estudo, levando em muitos casos vazamentos e infiltração 
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de água no solo. A falta de esgotamento sanitário também foi demonstrada pelos dados do 

IBGE (INSTITUTO..., 2011) conforme apresentado no Gráfico 7. 

Deve-se ressaltar que esta situação precária de infraestrutura urbana tende a 

influenciar a instabilidade das encostas e taludes nas áreas de risco. 

 
Figura 20 - Encanamento de esgoto nos loteamentos em situação precária de conservação e instalação. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Mesmo que os loteamentos ainda se encontrem como núcleo congelado (Figura 18) 

pela prefeitura municipal de São José dos Campos - SP, muitos lotes podem ser vistos com as 

placas de Vende-se (Figura 21), muitas construções também possam ter certa continuidade 

nas suas construções, como foi demonstrado (Figura 19) materiais de construção e projetos de 

residências ainda por finalizar. 
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Figura 21 - Lotes a Venda nos Loteamentos em estudo. 

 
Fonte: Autor. 

 

Os loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras do Havaí apresentam uma 

intensificação no adensamento das edificações e o avanço em áreas riscos R3 e R4.   

Segundo o IBGE (INSTITUTIO..., 2010) os ganhos salariais da maioria das famílias 

estão entre meio a um salário mensal e, aliado a precariedade de infraestrutura das residências 

constatou-se a este trabalho a campo, tem-se uma capacidade de resiliência baixa por parte da 

população. 

Em relação papel do poder público municipal e das legislações por este aplicada, 

demonstra-se um equivoco e ou precariedade pela Lei 428/2010 em considerar os loteamentos 

Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí como ZEIS – Zona Especial de Interesse Social 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010).  
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Esta situação também está em desacordo com a Lei 12.608/2012, em que não cumpre 

o art. 8º da lei que compete aos municípios: “V - promover a fiscalização das áreas de risco de 

desastre e vedar novas ocupações nessas áreas” (BRASIL, 2012).  

Como consta em mapeamento as ocupações continuam crescendo nos loteamentos. 

Segundo Reani (2012) a cidade de São José praticamente não tinha fiscalização para o 

controle de loteamentos clandestinos até o ano 2000 e esta fiscalização era feita de forma 

terceirizada. Somente no inicio dos anos 2000 a prefeitura inicia contratação de fiscais para 

este fim, mas que ainda assim são poucos. 

Há um descompasso na promulgação de leis e a falta de fiscalizações para o seu 

cumprimento. Neste sentido, a cidade não cumpre sua função social, tão pouco proporciona o 

meio ambiente equilibrado assegurado em diversas legislações, dentre elas, a Constituição da 

República em seus artigos 182 e 183 e o Estatuto da Cidade. 

Sobre as políticas habitacionais no município, estas foram insuficientes para atender a 

população de baixa renda de 0 a 3 salários. Isto pode ser percebido quando analisamos os 

rendimentos salariais dos loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí. A mesma 

população, do ponto de vista econômica e social, está mais uma vez sendo privadas do direito 

a cidade, residindo em locais de risco. 

Ainda em relação às políticas públicas habitacionais, sob um ponto de vista crítico, 

acredita-se que as mesmas foram feitas de forma pontual, permitindo que os incorporadores 

imobiliários definissem quais empreendimentos realizar, não promovendo assim uma 

equidade social à cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A problemática da habitação em áreas de risco não é exclusividade do Brasil, mas 

uma realidade da maioria dos grandes centros urbanos no mundo. Em especial, o Brasil 

passou por uma rápida e intensa industrialização e urbanização, principalmente na segunda 

metade do século passado, atraindo um grande contingente populacional para as cidades 

(MARICATO, 2001). Diferentemente dos países centrais, o processo de industrialização 

ocorrido no Brasil aconteceu com baixos salários, o que resultou numa má condição ao 

trabalhador urbano. A rapidez e intensidade dos processos, aliado a um baixo salário, 

certamente contribuiu para as ocupações em áreas geoambientais desfavoráveis para 

habitação nas cidades. 

A cidade de São José dos Campos não se diferencia dos demais centros urbanos do 

país. Acompanhando o ritmo urbano, o município no decorrer da história, ocupou áreas 

problemáticas, criando loteamentos clandestinos e irregulares e que em alguns casos 

caracterizam-se como de risco. A problemática vai mais além do que somente a forma de 

apropriação destes espaços, mas a ausência de alternativas habitacionais para que esta 

população se estabeleça no espaço urbano “legal”. 

Diante disso, este trabalho buscou demonstrar como se desenvolveu a ocupação 

irregular nos bairros Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí, por meio de analises das 

legislações de uso e ocupação do solo, mas também a disponibilidade e a vontade política 

acerca das políticas habitacionais no município. A problemática não está somente no tipo de 

uso e ocupação do solo, mas o que levou este espaço ter esta formação e quem contribui para 

que houvesse tais diferenciações no mesmo. 

Os resultados dos mapeamentos demonstraram que há um crescimento e/ou 

adensamento nos loteamentos Águas do Canindú I e II e Chácaras Havaí. Estes totalizaram 

entre os anos de 1997 a 2007 um crescimento de quase 90% e entre os anos de 2007 e 2015 

acima de 100%, o que caracteriza a ineficácia e deficiência na fiscalização por parte do poder 

público, fato constatado por Reani (2012) não havia fiscalização que impedisse a criação de 

loteamentos clandestinos em São José dos Campos até meados de 2000, e o trabalho que se 

fazia era pouco perante a necessidade real. O que se percebeu também foi o adensamento 

destas construções em áreas de risco R3 - risco alto e R4 - risco muito alto nos loteamentos. 
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Buscando tecer recomendações para os loteamentos Águas do Canindú I e II e 

Chácaras Havaí que apresentam Risco de Escorregamento R3 e R4 (Risco Alto e Muito 

Alto), compartilha-se das recomendações de Santos (2012) apud Valério Filho et al.(2014)  

que afirma que nestas condições de risco (R3 e R4) há possibilidades de ocorrências de 

acidentes geológicos graves e como recomendações deve-se aplicar a estabilização 

geotécnica na área (muro de contenção, obras de drenagem, serviços de limpeza e a 

recuperação florestal do ambiente), bem como o monitoramento da área e medidas de 

prevenção de novas ocupações (congelamento da área). Em alguns casos, há de ser feita a 

remoção definitiva e recuperação imediata do local. 

Analisando em outra perspectiva, a falta de alternativas por parte do poder público a 

essas pessoas, também é um fator indutor deste crescimento, pois o município não apresentou 

nenhuma política habitacional razoável como alternativa. 

Neste sentido, as políticas de cunho habitacional na cidade foram insuficientes e um 

tanto quanto segregadoras, principalmente na década de 1970 e no final da década de 1990. 

No primeiro período da política de desfavelização em São José dos Campos (década de 1970) 

o poder público municipal não seguiu as ações feitas pela comissão de planejamento urbano 

da prefeitura, ignorando a necessidade e servindo aos interesses pontuais (ROSA FILHO; 

2002, COSTA, 2007). 

 Diferente da década de 1970, em 1992 a prefeitura procurou sob a mesma política de 

desfavelização a integração da sociedade necessitada ao tecido urbano da cidade, buscando 

transformar o local em bairro. O que por si só já se diferencia, em especial, a tentativa de 

trazer uma equidade social e os direitos assegurados já previstos nos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988.  

Em 1997 o projeto tinha como propósito também a desfavelização, mas, com o 

mecanismo de remoção das favelas do centro urbano do município (FORLIN; COSTA, 

2010), diferentemente do período anterior, esta política foi criticada e por vezes caracterizada 

como limpeza social urbana. Portanto, o Poder Público Municipal foi omisso ao permitir que 

a especulação imobiliária estabelecesse seus interesses frente à necessidade dos mais 

carentes.  

Outra falha por parte do Poder Público Municipal foi caracterização equivocada das 

ZEIS na lei 428/2010 em localidades que apresentam aptidão aos riscos de escorregamento, 

demonstrando claramente a inconformidade e a insensatez dos gestores.  
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Outro fato importante constatado por Chuster (2000) foram à criação de Leis de 

Anistia no decorrer dos anos, descaracterizando e modificando os Planos e Zoneamento da 

cidade para os interesses de poucos. 

Ao caracterizar socialmente os loteamentos, percebeu-se que a mesma população 

excluída por anos em projetos habitacionais se encontra nas periferias da cidade, sem 

infraestrutura adequada, e assim, renegada o direito a cidade.  

Deve-se ressaltar que as políticas de controle de uso do solo na cidade é tão 

importante quanto dispor de condições e mecanismos para a população carente no que tange a 

uma moradia digna, sem riscos, para que assim, se alcance de fato a função social da 

propriedade e uma equidade social no meio urbano assegurada em lei. 
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