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“O olhar percorre as ruas como se fossem páginas 

escritas: a cidade diz tudo o que você deve pensar, 

[...] Como é realmente a cidade sob esse carregado 

invólucro de símbolos, o que contém, o que 

esconde? [...]”   Calvino (2012).  

 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar e avaliar os resultados da legislação e 
instrumentos de política urbana e de gestão do município de São José dos 
Campos entre os anos de 1980 e 2015. Como metodologia é utilizada a análise 
das leis e planos urbanísticos produzidos neste período, visando interpretar o 
processo de urbanização ocorrido e os efeitos desse sobre à produção social 
da cidade. Este é o campo em que se situa a pesquisa, envolvendo inclusive as 
novas exigências legais introduzidas no decorrer deste espaço de tempo, como 
o conceito da função social da propriedade e suas implicações, advindas dos 
avanços trazidos pela “Constituição Cidadã” de 1988 e as disposições 
estabelecidas após sua regulamentação com o Estatuto da Cidade. 
 
Palavras-chave: Planejamento Urbano e Regional. Planejamento Urbano. 
Fragmentação Urbana. Urbanização Dispersa. 
 



DISPERSION AND FRAGMENTATION OF URBAN GROWTH: 
RELATIONSHIP BETWEEN URBAN LEGISLATION AND PRODUCTION OF 

THE URBAN SPACE OF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1950/2015. 
 

ABSTRACT 

 

The present work intends to analyze and evaluate the results of the legislation 
and instruments of urban policy and of management of the municipality of São 
José dos Campos between the years of 1980 and 2015. As methodology is 
used the analysis of the laws and urban plans produced in this period, aiming at 
interpret the process of urbanization that took place and the effects of this on 
the social production of the city. This is the field in which the research is 
located, including the new legal requirements introduced in the course of this 
time, such as the concept of the social function of property and its implications, 
arising from the advances brought by the 1988 Citizen Constitution and the 
provisions established after its regulation with the City Statute. 

 

Keywords: Urban and Regional Planning. Urban Planning. Sparse 
Urbanization. Urban Fragmentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil iniciou os anos da década de 1980 em meio a uma séria crise 

com grande comprometimento de sua economia. No campo da política era a 

decadência do regime militar, que perdia sua principal força de sustentação, o 

desenvolvimento econômico que havia marcado a década anterior. Assim, os 

anos de 1980 ficou conhecido como a “década perdida”. Posteriormente, outras 

oscilações ocorreram, como a crise econômica no início de 2000, a crise 

mundial do mercado financeiro iniciada em 2008, tendo esta última, efeitos 

mascarados inicialmente pelo boom momentâneo da política econômica 

brasileira desse período. Todas essas ocorrências cíclicas tiveram reflexos no 

mercado em geral e, particularmente, em seu ramo imobiliário com 

consequências na produção do espaço urbano. 

Nesse cenário conturbado, sucessivos planos econômicos foram 

testados - o Plano Cruzado, com congelamento de preços no final de 1986; o 

“Plano Bresser”, com medidas de congelamento e contenção de demandas nos 

idos de 1987; o “Plano Verão” em 1989; o “Plano Collor” com congelamento de 

ativos financeiros da população em 1990, e por fim o Plano Real que viria a 

equacionar temporariamente o equilíbrio econômico. Apesar de relativamente 

duradoura, a estabilidade atingida com o Plano Real também entra em colapso 

com a mais recente crise econômica, iniciada em 2008. Todo este percurso 

afetou sucessivamente aquilo que se planejava para o solo urbano, causando 

reflexos diretos sobre a produção do espaço urbano. 

Entretanto, Marcelo Lopes de Souza narra que a taxa de urbanização 

das cidades brasileiras passou de 1/3 na década de 1950 para 2/3 na década 

de 1980, demonstrando que a intensificação da ocupação urbana, foi de forma 

acumulativa transformando as cidades (SOUZA, 2002, p. 157). Nesse contexto 

ocorreu um crescimento exponencial dos problemas urbanos, trazendo à tona 

toda uma pressão sobre a necessidade de se promover no Brasil uma reforma 

urbana. Assim em meados dos anos 80, ainda segundo o mesmo autor, essa 

premência apresentada teve como principal elemento catalisador, a perspectiva 

da elaboração de uma nova constituição para o país. Assim entre oscilações e 

incertezas, o município de São José dos Campos, passou de 287.513 

habitantes no ano de 1980, para 629.921 habitantes no ano de 2010, onde 
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cerca de 98% dessa população, correspondia a população urbana do município 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,2012). 

Considerado este quadro, o presente trabalho se compõe da seguinte 

Forma: em seu Capítulo 1, “SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, OCUPAÇÃO E 

DINÂMICA URBANA”, procura traçar um paralelo da evolução das questões 

relativas a dispersão urbana, de modo a salientar a importância desse estudo a 

fim de se buscar alternativas para os conflitos e problemas decorrentes dessa 

questão para no Capítulo 2 – “A ORIGEM DAS MUDANÇAS: URBANIZAÇÃO 

DISPERSA E NOVOS HABITATS NO TERRITÓRIO”, buscar interpretar o 

processo de urbanização ocorrido, com foco principal nas questões inerentes 

as dispersões e fragmentações localizadas no perímetro urbano do município.  

No Capítulo 3 – “HERANÇAS ENVOLVIDAS OU A RELAÇÃO ENTRE A 

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E A PRODUÇÃO DO SOLO”, é desenvolvida a 

relação cronológica de tais eventos, demonstrando o sentido entre a legislação, 

a ocupação e dinâmica urbana. Consequentemente, as condições de dispersão 

e fragmentação, tratadas neste projeto de pesquisa, referem-se sobretudo à 

essa configuração resultante da ocupação urbana no município, sendo 

caracterizadas pela distribuição das zonas de uso e ocupação do solo ou 

causadas pela implantação aleatória de loteamentos, deixando sempre 

interstícios não ocupados ou vazios urbanos, desconcentrando e empurrando 

os mais pobres para regiões periféricas, distantes de infraestrutura e 

equipamentos públicos essenciais, ou mesmo em razão de uma gestão pública 

não eficiente. 

Posteriormente no Capítulo 4, ao abordarmos sobre “A POLÍTICA 

URBANA E A URBANIZAÇÃO DISPERSA” trataremos sobre Política Urbana e 

seus efeitos na urbanização dispersa, relacionando as intervenções realizadas 

através da aplicação da política pública e em São José dos Campos, no 

período pós a implantação do Estatuto da Cidade, considerando a 

regulamentação dos instrumentos descritos nos Artigos 182 e 183 da 

Constituição. 

No projeto desse trabalho foi definido como objetivo geral a verificação 

das causas e fatores envolvidos nas situações de dispersão e fragmentação 

ocorridas no município no período proposto e entre os objetivos específicos 

demonstração dos diversos componentes e tipologias de dispersão e 
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fragmentação do território do município em sua relação com decisões de 

gestão e fatos que possam ter ocasionados as dispersões, evidenciando a 

evolução das ocupações, demonstrando os hiatos existentes entre os temas de 

interesse social e as ações de planejamento do urbano. 
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2 O URBANISMO E A DISPERSÃO URBANA 

 

De acordo com Reis Filho (2006, p. 130 - 134), foram verificadas 

mudanças no processo de urbanização do Brasil a partir de 1970-1980, 

inclusive na região do Vale do Paraíba, nas áreas metropolitanas e em suas 

envoltórias, sempre sobre a perspectiva do Urbanismo e da Arquitetura. As 

mudanças verificadas que passaram a ser objeto do estudo desse autor, 

referem-se a Urbanização Dispersa e a novas formas de tecidos urbanos.  

Em tempos de cidades espraiadas, onde as regiões periféricas geram 

grandes deslocamentos e uma demanda de recursos e de ações cada vez 

mais insustentáveis para as administrações públicas, o entendimento desses 

processos de certa forma excludentes para grande parte da população é 

essencial para a viabilidade de aplicação das políticas públicas. Conforme 

Brasil (2004), o cenário do processo de urbanização nas cidades brasileiras 

atualmente é ao mesmo tempo resultado e condicionante das mudanças 

estruturais da economia, com redução da importância relativa da agropecuária 

e da indústria no emprego e na renda, enquanto cresce o peso dos serviços. 

 

2.1 A importância do tema dentro do Urbanismo 

 

  A compreensão do processo de ocupação do território do município, no 

período entre os anos 1950 a 2015, é essencial para a reorientação de políticas 

públicas, definição de metas e projetos para o Planejamento Urbano de São 

José dos Campos, e prioritariamente corrigir as questões relativas ao 

atendimento das demandas sociais. 

A premência de avaliar os processos que moldaram o território de São 

José dos Campos, a fim de torná-los mais eficientes e eficazes, são por si só 

uma razão importante para a produção desta pesquisa. Sabendo-se que a 

ordenação do uso do solo é importante não somente para a distribuição dos 

mesmos sobre a superfície abrangida pela cidade, mas para a obtenção do 

equilíbrio do atendimento das questões de interesse social e questões 

ambientais, de acesso à terra a fim de se obter uma cidade mais justa, dentro 
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desse planejamento, os esforços para uma gestão participativa, não devem ser 

ignorados. 

Nesse contexto é apropriado a descrição de Brasil (2004), de que é 

necessário repensar o desenvolvimento urbano e regional no Brasil, visando 

elaborar um projeto a médio e longo prazo que tenha como meta a redução das 

desigualdades regionais e sociais, a fim de que seja possível um novo 

ordenamento do território. Visando estabelecer um sentido para essa correção 

de rumos, o desenvolvimento do tema proposto mostra-se cada vez mais 

importante. 

 

2.2 Hipótese 

 

O crescimento desordenado das cidades foi bastante influenciando pela 

crise econômica e social, ocorrida nos anos 80. No âmbito local tal ocorrência, 

comprometeu em grande parte áreas de mananciais localizadas na Região 

Leste de São José dos Campos, com a ocupação indevida dessas áreas. 

Situadas predominantemente em áreas de preservação ambiental e de 

mananciais, tais ocupações podem afetar futuramente o fornecimento de água 

no município, impactando inclusive o conjunto da região, configurando-se por 

sua vez em situações de dispersão urbana. 

Em se tratando da velocidade que essas transformações ocorreram é 

válido salientar, conforme explana Reis Filho (2006, p. 115), que não há como 

minimizar a importância das inovações tecnológicas na comunicação, nos 

transportes e na produção industrial para as mudanças no processo de 

urbanização. Desta forma se percebe que a instalação das atividades 

industriais na região, deram o tom da urbanização no município, afetando 

diretamente a destinação de áreas para ocupação com loteamentos 

residenciais, tanto em áreas mais agregadas ao tecido urbano, quanto em 

áreas desprovidas de infraestruturas, em condições de dispersão. 

Segundo o mesmo Reis Filho (2006, p. 115), a implantação de áreas 

industriais nos municípios estudados pelo autor, foi seguida de 

suburbanização, ou seja, as ocupações residenciais precárias foram 

gradativamente se movendo em direção às unidades industriais. Entretanto a 

fragmentação da ocupação teve outras condicionantes, dentre elas medidas de 
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gestão pública e a própria política de uso do solo que ao invés de equilibrar a 

cidade tiveram como resultado a restrição de acesso à terra na cidade legal, 

empurrando classes de mais baixa renda para fora da expansão urbana e para 

a periferia não urbanizada da cidade. 

A hipótese ora formulada é que a dispersão urbana no município de São 

José dos Campos se deu em razão da industrialização, mas, também em razão 

de outras condicionantes como a legislação restritiva de uso e de parcelamento 

do solo. A soma desses fatores contribuiu para o custo elevado da terra que, 

juntamente com a especulação imobiliária, fez com que as camadas sociais 

menos favorecidas, buscassem nos loteamentos clandestinos e irregulares a 

solução possível para moradia. 
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3 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O objeto deste estudo é o conjunto do município de São José dos 

Campos, sua área urbana e rural e a delimitação temporal deveria inicialmente 

estar contida entre os anos entre 1950 e 2015, por se tratar de período de 

ocorrências relevantes, incluindo legislações específicas e formação de 

estrutura especializada em planejamento urbano. 

Contudo no transcorrer da pesquisa verificou-se que para a 

compreensão do encadeamento dos fatos, seria necessário o entendimento de 

como as realidades foram sendo moldadas, tanto pelas ações públicas, quanto 

pela evolução urbana do município. 

Por essa razão o detalhamento dos eventos retrocede até os primórdios 

da década de 1910, quando localmente se davam os primeiros passos em 

direção ao ciclo industrial que viria a ser estabelecido no município, passando 

pelos anos de 1980, importantes para a reformulação dos conceitos sociais no 

país. 

A formulação de uma nova Constituição em 1988, de acordo com Santos 

Júnior (2011), a institucionalização da função social da propriedade, a criação 

do Ministério das Cidades em 2003, a elaboração do Estatuto das Cidades 

através da Lei n◦. 10257 de 10 de julho de 2001, a partir disso a instituição das 

ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, e também a apresentação dos 

novos instrumentos de política urbana, trouxeram novas expectativas, 

principalmente para a abordagem das questões de interesse social.  

No entanto, a prática da urbanização não absorveu suficientemente as 

possibilidades apontadas pelo “Estatuto”. Uma dessas consequências foram as 

dispersões estudadas por Reis Filho (2006, p. 126 - 131) para quem existem 

pelo menos dois tipos de dispersão. Um surge, formando nebulosas, 

entremeados por vazios, ocorrendo em áreas metropolitanas. Outro é referente 

a tecidos urbanos, com relacionamento físico e jurídico entre áreas públicas e 

espaços privados. O primeiro tipo de dispersão refere-se a regiões periféricas, 

bairros isolados em meio ao campo, de diferentes dimensões, já o segundo é 

correspondente ao atendimento de setores de renda média e alta, geram novas 

centralidades e adotam formas condominiais complexas.  
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A dispersão urbana objeto desse estudo trata exatamente da abordagem 

de áreas periféricas pobres, carentes de infraestrutura e de serviços públicos 

adequados. Portanto as áreas envolvidas são complexas, abrangem o 

Planejamento Urbano, a Economia e seus reflexos município envolvendo o 

estudo da sociedade e sua organização. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Partindo-se da abordagem de Manuel Castells (1983) sobre a relação 

entre as aglomerações urbanas e o processo da estrutura produtiva e trazendo 

esta percepção para as especificidades de São José dos Campos, seu perfil 

econômico, arranjos referentes ao acesso à terra e conhecendo-se a 

participação dos vários atores pode-se melhor compreender o processo de 

ocupação da cidade. Assim, contribui especialmente o que Castells (1983) 

menciona a respeito da produção social das formas espaciais, ou seja, a 

correlação das classes sociais na produção social do espaço.  

Melhor explicitando, segundo o mesmo autor, tal análise abrangeria a 

estrutura social e o espaço, estudando-se sua modelagem pelos elementos 

componentes do sistema econômico, do sistema político e do sistema 

ideológico, bem como pelas combinações e práticas sociais decorrentes dessa 

estrutura. 

Servindo-se das fundamentações do próprio Castells (1983), este 

trabalho caminha pelas questões relativas à segregação, entendendo que no 

processo da produção do espaço, a estratificação urbana é decorrente da 

estratificação social, sendo essa compreensão importante para à interpretação 

das demandas sociais, principalmente com relação ao acesso à terra, acesso à 

moradia, e aplicação das políticas urbanas.  

Feitas essas primeiras considerações, de modo complementar e 

também importante, em Lipietz surge a confirmação de que os conflitos sociais 

decorrentes da relação entre expansão espacial e luta de classes, são 

determinantes na produção do espaço:  

 

La estructuración del espacio, como produto de la articulación 

de los modos de producción, y luego como produto de la 

expansión del capital monopolista sobre la base del desarrollo 

desigual, aparece, tras la lectura de lo que antecede, como 

producto de las leyes inmanentes del materialismo histórico, y 

particularmente de la acumulación de capital. (LIPIETZ, 1979). 

 

Neste trabalho, buscou-se saber quais são as implicações do 

desenvolvimento desigual na estruturação do espaço urbano do município, 
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tendo como pressuposto ser esta organização decorrente, sobretudo, da 

acumulação de capital. Além do desenvolvimento desigual, outro ponto 

essencial a ser esclarecido nas questões de dispersão urbana, são as 

implicações desta com a especulação imobiliária. De acordo com Santos 

(1990) uma razão para o agravamento da especulação é a pressão das classes 

médias por serviços cada vez mais especializados, diferenciados, os quais 

desencadeiam uma pressão para uma diferenciação de valores da terra, 

influindo diretamente na especulação imobiliária e sendo esses fatores um dos 

principais componentes da questão urbana e da produção do uso do solo na 

cidade. E ainda em Santos (2002), a correlação existente entre a fragmentação 

do território com o capital, pode ser comprovada na observação dos espaços 

com diferentes velocidades de ocupação e desenvolvimento, remetendo-se, 

mais uma vez, à questão da segregação espacial. 

Enumeradas essas questões inerentes à formação do espaço urbano, as 

quais se correlacionam de certa forma com as questões da urbanização 

dispersa, não se pode deixar de analisar que efeitos tiveram a elaboração da 

Constituição de 1988, a elaboração do Estatuto da Cidade em 2001 e a criação 

do Ministério das Cidades em 2003, fatos que impuseram a premência das 

funções sociais da cidade. 

De acordo com Souza (2002, p. 161,162), a “questão social da 

propriedade” até o presente momento se apresentou vagamente e de maneira 

superficial nos próprios Planos Diretores. Além disso, mesmo com os avanços 

na mobilização das entidades representativas, os novos instrumentos dispostos 

na reforma urbana a partir dos anos 80, pouco se materializaram no município, 

de modo que perguntas cruciais ainda restam a ser respondidas: 

-Porque predominantemente as ações ditas de interesse social tendem a 

dispersar os pobres para periferias cada vez mais distantes do município? 

-Porque os instrumentos relacionados à reforma urbana apresentados 

no Estatuto da Cidade, descritos em Brasil (2010), não são de fato 

implementados? 

-Porque a população pouco participa da formulação dos Planos 

Diretores, havendo sempre baixa representatividade, mesmo com o atual 

quadro de urbanização do município? 
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Nesse sentido a expressão “poder de atraso”, mencionada por Villaça in 

Deak (1999), coloca-se como adequada para definir esse período, o qual se 

apresentou vagaroso nas concretizações sociais. Essa preocupação é 

manifesta em Santos (2002), onde o autor menciona que “o entendimento 

sistemático das situações e a correspondente sistematicidade das 

manifestações de inconformidade constituem via de regra, um processo lento”. 

Tais considerações colaboram para a análise dos fatos, das condições 

implícitas e explícitas, pertinentes à ocupação fragmentada das áreas 

periféricas do município. 
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5 METODOLOGIA 

 

Inicialmente procedeu-se a pesquisa bibliográfica acrescida à consulta 

de mapas visando o histórico da evolução urbana do município. Com o 

cruzamento de dados histórico-geográficos foi construída a série estabelecida 

em décadas, que resultou na evolução da ocupação e, em parte, a própria 

morfologia da dinâmica urbana. Buscando mostrar os saltos de crescimento 

foram elaborados os mapas de Ocupação do Município com as manchas 

urbanas de 1910, 1960, 1980, 2016. Excetuando-se o último mapa, pois este 

visava delimitar o fechamento de um período, a escolha das demais décadas 

recaiu sobre os momentos, referentes a intensidade de crescimento, a 

ocorrência do que desejamos apontar: o processo de dispersão urbana.  

A construção dos gráficos intermediários foi baseada nos dados de 

censos do IBGE, como o da Evolução da População (1872-2010), a Evolução 

da População Urbana e Rural (1940-2010), a Taxa de Crescimento Geométrico 

das Regiões Urbanas de São José dos Campos (2000-2010). Para se tratar da 

Urbanização Dispersa e da Formação de Novos Habitats, deu-se a construção 

de mapas onde a ênfase passou para a construção da malha urbana, optada 

pela leve mudança de escala, suprimindo informações sobre o relevo, 

deixando, contudo, informações sobre a estruturação da malha urbana, como o 

sistema viário principal, limites geográficos, principais referenciais como rios, 

rodovias, ramais ferroviários.  

Nessa nova série de mapas de Evolução Urbana, foram intercalados 

mapas de Perímetros Urbanos. Os mapas de Evolução Urbana, visaram refletir 

a intensidade e velocidade da urbanização entre décadas, enquanto que a 

inclusão nessa série dos mapas referentes aos perímetros urbanos, a intenção 

é mostrar como a necessidade de estruturação urbana exigiu uma organização 

para que o crescimento e as obras públicas e a própria sustentabilidade da 

administração fosse viabilizada pela arrecadação de tributos, no caso a 

arrecadação do IPTU – Imposto Territorial Urbano. 

Os mapas de Perímetros apresentam também áreas de transição, como 

as áreas de expansão urbana. Para essa série foram elaborados a partir de 

mapas específicos, a Evolução Urbana das décadas de 1910, 1930, 1960, 

1980, 1990, 2016 e também os de Perímetros Urbanos relativos aos anos de 
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1950, 1962, 1964, 1967, 1971, 1974, 1979, 1980,1986, 1990, 1995, 2006. A 

montagem dos mapas implicou na leitura crítica de legislação específica, tanto 

das leis que definiram os referidos perímetros, quanto aquelas de usos do solo 

que passaram a definir simultaneamente além do zoneamento da cidade, a 

separação entre o urbano e o rural. 

O surgimento de eixos e vetores de crescimento demandou a inclusão 

de mapa com as regiões geográficas do município, intercalando-se a 

disposição cronológica dos mapas, afim de estabelecer um parâmetro regional 

de desenvolvimento. A leitura das caracterizações expressas nos documentos 

do MAVALE e do CODIVAP, contribuíram bastante neste sentido. Para 

interpretar os principais momentos de mudanças e a relação destes com os 

documentos produzidos para a ordenação e produção do solo urbano, foi 

elaborada uma linha do tempo de forma a ilustrar e pontuar as os principais 

eventos econômicos, e estabelecer correlações com a ocupação territorial do 

município. Foram consultados também dados disponíveis nos vários órgãos da 

administração municipal, bem como informações e dados obtidos juntos a 

instituições de pesquisa tais como o próprio IBGE e SEADE.  

Os dados socioeconômicos, sobre a verticalização no município, foram 

provenientes da Divisão de Pesquisa e Teoria da Prefeitura de São José dos 

Campos. Foram leituras imprescindíveis todos os Planos Diretores do 

Município, as Leis de Zoneamento, as Leis e Decretos municipais referentes 

Códigos de Obras. Dados sobre aprovação de loteamentos, produção de lotes 

no município, regularização fundiária, programas habitacionais de interesse 

social no município, também foram acessados e consultados. Além de 

estatísticas foram utilizadas também imagens aéreas ou de satélite de várias 

épocas. 

Espera-se que os resultados colhidos possam fornecer subsídios para 

reorientação de políticas públicas no município. Esta pesquisa poderá abrir 

possibilidade de se verificar a intensidade da ocorrência de situações similares 

na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. 

 

 

 



23 
 

6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, OCUPAÇÃO E DINÂMICA URBANA 

 

Para a compreensão do processo de ocupação e dinâmica urbana em 

São José dos Campos, como qualquer outro município, é imprescindível o 

estabelecimento dos períodos históricos relativos à sua formação. Nesta, os 

momentos em que ocorreram fragmentações e dispersões do tecido urbano 

foram privilegiados em mapas criados para ilustrar pontualmente tais 

ocorrências.  

Sobre fatos externos que vieram a influenciar a dinâmica de ocupação e 

desenvolvimento de São José dos Campos, Müller (1969) relata a decadência 

do café, que afetou o Vale do Paraíba nas últimas décadas do século XIX. 

Particularmente em São José dos Campos, que havia entrado tardiamente na 

produção cafeeira, tal ocorrência trouxe à tona a necessidade de procura de 

novas formas de produção econômica. Assim, os centros urbanos regionais, 

com suas áreas rurais empobrecidas, descobriram as atividades industriais. 

Influenciadas pela cessação das medidas restritivas, impostas durante o 

período colonial e como resultado da política protecionista adotada pelo 

Império nas últimas décadas do século XIX consubstanciou-se o aparecimento 

dos primeiros estabelecimentos industriais no Vale do Paraíba. 

Outros fatores se mostraram favoráveis à industrialização regional. Além 

da abolição da escravatura no ano de 1888, desde 1858 a construção do 

primeiro trecho da Estrada de Ferro D. Pedro II, posteriormente denominada 

Estrada de Ferro Central do Brasil incluía novos elementos ao quadro 

econômico. Nesse cenário, onde a somatória das condições indicava uma lenta 

progressão de mudanças nas cidades, a opção de iniciar a análise da evolução 

urbana a partir da década de 1910 (ver Figura 1), surge naturalmente como 

uma necessidade de diagnosticar o encadeamento de fatos urbanos os quais 

indubitavelmente estruturaram a ocupação e a dinâmica urbana e que deram a 

configuração atual do município. Por sua vez, ainda de forma incipiente temos 

os indícios dos primeiros fenômenos de dispersão e fragmentação sobre o 

território, contudo também é perceptível a existência de um limite tênue entre a 

ocupação urbana e a rural, considerando-se que o núcleo urbano era bastante 

contido e que as atividades comerciais e de serviços exercidas nos limites 

avançavam sobre o rural.  
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A situação encontrada no ano de 1910 o território era morfologicamente 

compreendido por um traçado predominantemente contido entre a formação 

natural da várzea, peculiarmente conhecida como banhado, a leste e a oeste, 

sendo a pautada ao norte pelo Rio Paraíba do Sul e ao sul pela linha férrea. 

Observava-se também um estreito istmo que interligava a ocupação do 

centro e arredores com um pequeno núcleo estabelecido em Santana, além do 

núcleo estabelecido a leste, ao redor da estação de Eugênio de Melo. Outro 

fator determinante desse aspecto morfológico das localidades existentes no 

Vale do Paraíba é proveniente sem dúvida das vias locais de circulação, 

existentes desde o século XVIII na região do Vale do Paraíba, mencionadas em 

Müller (1969). Aproveitando-se da posição geográfica da região, eram tidos 

como essenciais os corredores transversais de acesso, responsáveis pelo 

abastecimento e ligação entre a região das minas e o litoral. 

 

Figura 1 - Ocupação do Município de São José dos Campos em 1910  

 
Fonte: Autor. 

 

Desta forma é relevante notar a relação de dependência estabelecida 

entre as vias de conexão transversais com relação ao desenvolvimento das 
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vias de acesso locais, tendo em vista que eram consideradas estratégicas as 

saídas para as regiões citadas. Por sua vez, o traçado ferroviário, por volta de 

1910, já atuava como elemento estruturador da morfologia do território. 

Naquela década, o acesso a São José dos Campos era feito pela Estrada de 

Ferro Central do Brasil, a estrada que ligava São José à Paraibuna – e ao 

litoral - e aquela que a ligava a Campos do Jordão. 

De acordo com Vitor Chuster percebia-se uma imensidão da várzea do 

Rio Paraíba contrastando com a ocupação do núcleo central que se encontrava 

erguido no planalto, e também a ocupação do bairro de Santana, ao norte. Já o 

núcleo de São Francisco Xavier era visto como muito isolado, participante de 

um outro processo de urbanização, entendido como pequeno núcleo urbano de 

uma área essencialmente rural enquanto Eugênio de Melo se ligava claramente 

às necessidades da ferrovia (CHUSTER, 2011) 

Sobre as características do núcleo principal em 1910, perfazem sua 

ocupação, empreendimentos modestos, conduzidos por famílias que visavam o 

atendimento local, de algumas cidades vizinhas, como também abasteciam a 

zona rural do município. De acordo com Santos (2006), o mais antigo dos 

almanaques locais, o Almanach de São José dos Campos de 1905, descreve 

serviços e atividades simples, tidas como fabris, posto que se utilizavam de 

pequenas máquinas, que cuidavam de beneficiar mecanicamente produtos 

agrícolas da região tais como arroz, café, algodão e milho, sendo estes a 

matéria prima de maior importância local. O mesmo autor, também menciona 

que no ano de 1910 foi implantada no município, uma usina hidroelétrica 

localizada no Rio Turvo que, contudo, servia apenas para atender a iluminação 

pública. Entretanto, tal benefício apontava, desde então a incorporação de 

novos hábitos urbanos. A característica desses pequenos estabelecimentos, 

quanto à localização é que de certo modo se situavam próximo as matérias 

primas, em qualquer lugar do perímetro urbano ou na zona rural, próximo a 

localização da força de trabalho e da energia utilizada. Situavam-se nas vias de 

acesso ou nas saídas da cidade, ou no caminho para bairros rurais.  

A década de 1910 é uma década de letargia, quanto ao estado e 

velocidade de crescimento dos municípios da região, onde São José dos 

Campos é apenas passagem, onde as cidades do Vale do Paraíba se 

encontram no mesmo pé de igualdade, manifestando, entretanto, algumas 
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diferenças locais, podendo se ter um comparativo que demonstre tal situação 

justamente entre o comportamento das populações locais (Gráfico 1), 

evidenciado no intervalo entre as décadas de 1900 e 1920. 

Nesse contexto tão incipiente de cidade, onde poucos edifícios são 

referenciais, é que Chuster (2011) aponta as primeiras decisões que 

influenciaram a urbanização de São José dos Campos: a mudança da bitola 

larga da Estrada de Ferro Central do Brasil (1905); a obra do reservatório de 

captação de água na Fazenda Boa Vista (1909); a inauguração, pela Empreza 

de Luz e Força, da iluminação elétrica na cidade (1910). Assim, no primeiro 

“mapa” de evolução urbana do município (Figura 2), surgem as primeiras 

linhas estruturadoras da morfologia da cidade.  

Ao comentar sobre a organização interna de 29 cidades brasileiras, 

Villaça (1998), demonstra semelhanças em seus processos de expansão a 

partir de suas áreas centrais. Menciona o mesmo autor que no caso de São 

Paulo a Estrada de Ferro São Paulo Railway, quando inaugurada em 1867, 

passou a representar junto com o Rio Tamanduateí, uma bipartição do espaço 

disponível para a expansão daquele município.  

Nesse sentido, em São José a Estrada de Ferro Central do Brasil, 

prosseguindo quase que pelo canto da várzea do banhado, a estrada para 

Minas Gerais se enveredando pelo relevo mais acidentado da região norte e no 

sentido sul a estrada que ligava precariamente o vale ao litoral. Por fim a então 

ainda mais importante marcação da região, o Rio Paraíba, cortando o território 

do município longitudinalmente nas bordas das regiões de várzeas, definiam as 

principais condicionantes da urbanização em São José dos Campos. 

No que se refere a outros aspectos também importantes na estruturação 

do município, de acordo com Emmanuel Santos, a economia entre as décadas 

de 1910 a 1930 progrediu de forma lenta e morosa, em razão das poucas 

atividades industriais existentes no município que se restringiam aos setores 

têxtil, cerâmico e de alimentos - em razão da matéria prima aqui disponível - 

bem como pela proximidade das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, 

principais centros de consumo e distribuição, da época (SANTOS, 2006).  

Outro fator que influenciou o aumento das indústrias e a diversificação 

das atividades, nos períodos entre guerras, a Primeira Guerra Mundial (1914–

1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939–1945), foi a necessidade de 
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substituição das importações. De acordo com Furtado (1986) a característica 

do sistema econômico vigente no Brasil até a primeira metade do século XX 

estava marcada pela progressiva emergência de um sistema cujo principal 

centro dinâmico era o mercado interno, e esta era a realidade das cidades do 

Vale do Paraíba, inclusive São José dos Campos. 

Na década de 1920 São José dos Campos descobre enfim uma nova 

possibilidade de atuação econômica: suas características climáticas, 

supostamente benéficas no tratamento da tuberculose. Inicia-se assim uma 

fase de crescimento associado à presença dos sanatórios e pensões, que 

atraíam tuberculosos e médicos provenientes de todos os quadrantes.  

Entretanto mesmo a partir de 1920, de acordo com Chuster (2011) é 

válido ressaltar o uso de incentivos fiscais numa tentativa de diversificar e 

melhorar a economia local, tal como a Resolução Municipal no. 4 de 1920, que 

foi considerado o primeiro incentivo fiscal e que estabeleceu concessões com a 

finalidade de atrair investimentos fabris. 

Dentro desse contexto, a Fábrica de Louças Santo Eugênio foi a 

primeira indústria a fazer uso dessa resolução, marcando o início da 

industrialização no município o que consequentemente, trouxe um processo de 

renovação urbana à cidade, apresentando-se também como uma alternativa 

diante da fase sanatorial. 
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Figura 2 - Evolução Urbana – 1910. 

 
Fonte: Autor. 

 

A partir da primeira fase de industrialização de São José dos Campos, 

de 1920 a 1945, de acordo com Santos (2006), envolveu a implantação de 

indústrias como a Fábrica de Louças Santo Eugênio (1921), a Cerâmica Santa 

Lúcia (1922) e a Tecelagem Parahyba (1925). 

Essa primeira fase de industrialização acentuou a necessidade de 

investimentos nas redes de energia, água e saneamento no município, 

consequentemente contribuindo para a urbanização do município. A fisionomia 

local a partir de 1920 é principalmente de uma cidade sanatório e 

simultaneamente de uma cidade industrial. Ressalte-se ainda que a 

característica da primeira fase industrial do município é exatamente composta 

pelas atividades ligadas as indústrias têxteis, alimentícias, cerâmicas e 

laticínios, todas dedicadas à produção de bens de consumo não duráveis. 

Nesse período o trem se apresentava como principal meio de transporte, sendo 

também importante suporte para o escoamento da produção industrial no 

município, desta forma a ferrovia foi elemento determinante para a instalação e 

manutenção das unidades fabris até meados do século XX. Conforme Santos 

(2006) a área urbana na década de 1920 se restringia a três manchas: os 



29 
 

distritos de Santana e Eugênio de Melo e a maior ocupando o platô da área 

central. Ainda em Santos (2006) tem-se a informação de que a implantação da 

nova estação ferroviária no ano de 1925 estabeleceu uma nova orientação da 

expansão da área central direcionando-a para a Vila Maria, aumentando a área 

urbanizada. 

Morfologicamente, ocorre uma superação gradativa da malha urbana 

que viria inclusive a ultrapassar, mais tarde, em alguns pontos, os limites da 

linha férrea. A Figura 3, apresenta pouca diferença de ocupação em relação à 

anterior, contudo a importância da década de 1930 se deve a estruturação 

iniciada na década de 1920, com a instalação dos primeiros sanatórios, tendo 

em vista que por intermédio de investimentos obtidos no período, possibilitaram 

o princípio de um desenvolvimento diferenciado se comparado às demais 

cidades do Vale do Paraíba. Assim, na década de 1930, a Estrada Rio – São 

Paulo, recém-aberta (1928), passa a servir de parâmetro de definição de limites 

territoriais das futuras expansões da malha urbana do município. 

Sobre a Fase Sanatorial faz-se necessário alguns esclarecimentos. 

Conforme Bittencourt (1998) a Fase Sanatorial em São José dos Campos 

encontra-se compreendida entre os anos de 1900 a 1950 e em termos 

cronológicos foi simultânea ao Primeiro Período Industrial da cidade. Nesse 

período, a mesma autora classifica-o como relativo a implantação de olarias, 

cerâmicas e tecelagens significando uma tentativa de diversificação das 

atividades econômicas em declínio: a algodoeira com seu ápice entre 1867 e 

1869 e a cafeeira com seu auge em 1886. Quanto a infraestrutura urbana, nos 

anos que se seguiram, serviram alicerçar e abrir caminho para o posterior ciclo 

industrial e para o vertiginoso crescimento pelo qual o município passaria. 

Na década de 1930, em razão de um acidente ocorrido na ferrovia, a 

mesma teve uma alteração de traçado, passando a contornar a cidade 

contornando parte do Banhado, próxima a região central, passando à 

Tecelagem Parayba, sendo construída nesse ponto a nova Estação Ferroviária. 

Outro fato importante, foi a elevação do município à categoria de Estância 

Climatérica. O governo estadual, através da Constituição Estadual do Estado 

de São Paulo, em 9 de julho de1935, o que determinou o estabelecimento de 

uma prefeitura sanitária no município (CHUSTER, 2011). Tal ocorrência trouxe 

ao município uma outra condição de governo, uma vez que o município deixou 
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de eleger seu mandatário, passando o Estado a indicar o prefeito, então 

conhecidos como Prefeitos Sanitários, pelas suas atribuições. 

Com a elevação da cidade para a condição de “Estância Climatérica e 

de repouso”, primeiramente através do Decreto Estadual 6501 de 19 de junho 

de 1934 e posteriormente pelo Decreto Municipal no. 7.007 de 12 de março de 

1935, foi instituída a estrutura administrativa da prefeitura e as atribuições do 

prefeito sanitário. Para Bittencourt (1998), a frequente migração de doentes 

para o município, devido sua localização e disponibilidade de acesso pela rede 

de transportes existente naquele momento, somadas as características ideais 

buscadas na época para o tratamento da tuberculose foram fatores 

preponderantes para a nova classificação da cidade. Mas, a maior vantagem 

advinda desses decretos foi o fato da cidade passar a receber investimentos, 

fazer parte da agenda política do Estado e consequentemente, participar do 

Fundo de Melhorias das Estâncias FUMEST. Este fato novo foi o que 

possibilitou um planejamento anual das obras públicas de saneamento, 

pavimentação, sistema viário e urbanização, viabilizando por tal caminho a fase 

industrial subsequente. 

 

Figura 3 - Evolução Urbana – 1910 a 1930 

Fonte: Autor. 
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A necessidade de adaptar a cidade para absorver os doentes trouxe 

inicialmente a construção de alojamentos em áreas de uso comercial e 

residencial e depois levou a uma política de zoneamento da cidade, visto que a 

localização ideal para a instalação desses estabelecimentos deveria ser 

afastada do centro urbano, por se tratar de uma doença infecto contagiosa. Tal 

situação resultou em 10 de março de 1932, na edição do Ato 110, onde São 

José dos Campos, passou a ser dividida em três zonas: a comercial, a 

senatorial e a residencial. Em 18 de abril de 1933 esse ato foi ratificado 

passando a cidade a ser dividida em quatro zonas: a zona industrial, a 

residencial, a comercial e a senatorial. A partir desse planejamento, foi 

reservada uma grande gleba mais ao sul da área central, afastada das demais 

zonas de uso das cidades. Em 11 de outubro de 1938, através do Ato 14, o 

prefeito sanitarista Eng. Francisco José Longo, ratificou os atos anteriores, 

estabelecendo os novos limites das zonas de uso no município. A partir desse 

período a espacialização da cidade passou a ser, de certa forma, consequência 

de leis que visavam orientar a ocupação do território. O próprio Decreto no. 

6501 de 19 de junho de 1934, deu atribuições no seu Artigo 3º ao prefeito 

sanitário de estabelecer a organização geral de um plano de urbanização 

(CHUSTER, 2011).  

Imposta a primeira noção de zoneamento, as expansões do território 

urbano no período são poucas e ocorrem no limite do perímetro, confirmando a 

baixa velocidade de mudança da dinâmica urbana. Entretanto, as primeiras 

estruturas postas formam as bases por onde irão se firmar as ocupações 

futuras. A urbanização de avenidas que passavam pela Zona Sanatorial entre 

os anos de 1950 a 1960, foram parte dessas ações que delinearam uma nova 

dinâmica espacial no município. Na Figura 3 pode-se observar os traçados 

iniciais dessas avenidas conectando com as rodovias que davam acesso ao 

município. Mas, a característica estabelecida no zoneamento de 1935, com a 

intenção de se manter o isolamento de usos, demonstrou de forma, ainda que 

incipiente, um primeiro tipo de fragmentação territorial: o afastamento de 

atividades justificadas pela intenção de isolamento. 

A estruturação espacial da cidade a partir da década de 1920, com os 

incentivos dados para a instalação de indústrias, associada ao 

desenvolvimento propiciado pela fase Sanatorial deram destaque ao município 
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em âmbito regional. O Gráfico 1 demonstra como o crescimento demográfico, 

enquanto indicador, confirma o avanço da cidade entre os demais centros do 

Vale. 

Observado no Gráfico 1, onde em 1900 eram 18.122 habitantes, passa-

se em 1920 para 30.681 chegando em 1940 a 36.279 habitantes, aproximando-

se assim da então mais populosa cidade da região: Taubaté. Na década de 

1940, alguns fatores delinearam a ocupação e um crescimento concêntrico, 

caracterizado pela aprovação de loteamentos nas bordas da área urbanizada e 

a marcação de vias estruturais, como a SP-66 e a Estrada de Rodagem Rio-

São Paulo, que de acordo com Santos (2006), serviram como balizadores do 

crescimento urbano. A própria linha de transmissão elétrica orientou-se pelo 

traçado da Estrada de Rodagem Rio-São Paulo e pelo desvio da área 

urbanizada.  

A medida que se verifica um crescimento urbano acelerado, o processo 

de industrialização foi gradativamente melhor conectando o município com as 

metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro e simultaneamente consolidando 

sua posição estratégica entre as duas cidades. 

 

Gráfico 1 - Evolução da População, segundo municípios – Vale do Paraíba – 1872-2010 

 
Fonte: Instituto..., 2010 
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Na década de 1950, com o processo da segunda fase de 

industrialização, iniciado na década de 1940 com a implantação da Companhia 

Siderúrgica Nacional, expande ainda mais sua população e território, atingindo 

44.804 habitantes. A partir de 1946, iniciou-se em São José dos Campos, um 

novo ciclo industrial, caracterizado pela instalação na cidade de unidades 

industriais transnacionais de porte considerável. 

A abertura ao tráfego da Rodovia Presidente Dutra, a partir de 1951, 

assinala o momento da mudança, que ocorreu não somente na região, mas 

que marcou todo o país com a passagem da predominância do transporte 

ferroviário para o rodoviário. Tal alteração de modal trouxe outras implicações, 

como o incentivo para a instalação de indústrias automotivas na região. Em 

1947, com a implantação do CTA – Centro Tecnológico da Aeronáutica, a 

cidade adquire uma base considerável para seu desenvolvimento, ocupando 

esse conjunto, uma parte considerável do território que se transformava em 

urbano. Esse crescimento pode ser verificado sobretudo na população urbana, 

como constatado no Gráfico 2, referente a evolução de população urbana e 

rural no município. Nesta década de 1950 a população urbana ultrapassa 

definitivamente os números da população rural, alterando significativamente a 

lógica de produção e ocupação espacial no território da cidade. 

Enquanto no primeiro ciclo industrial, onde as indústrias estavam 

inseridas ao meio urbano, no segundo ciclo industrial, as unidades fabris 

passaram a buscar as margens da Rodovia Presidente Dutra, intercalando a 

ocupação urbana com áreas antes de conformação rural, expandindo desta 

forma a malha urbana do município. 
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Gráfico 2 - Evolução da população urbana e rural – São José dos Campos – 1940 – 2010 

 
Fontes: Instituto..., 2010. 

 

As novas plantas industriais, agora na escala das grandes aglomerações 

da produção fordista exigiam espaços compatíveis, cada vez maiores, 

conectados às principais redes de transporte, energia e a presença da 

população operária que passava a afluir de todos os cantos do país. O reflexo 

dessas ocorrências vai além da conformação verificada no Gráfico 2. Tendo 

em vista que a corrida industrial trouxe para São José dos Campos um grande 

fluxo de correntes migratórias, ocasionando em um primeiro momento a falta 

de moradias, concorrendo consequentemente o surgimento de loteamentos 

clandestinos e favelas. Explicação mais plausível sobre esse período e seus 

reflexos é encontrada em Maricato (1997), onde a autora afirma que nos anos 

50, o desenvolvimento que sustentou o processo de acumulação no Brasil, teve 

por base a indústria de bens duráveis (automóveis, máquinas, 

eletrodomésticos), o qual combinou tecnologia importada com baixos salários. 

Esse processo veio acompanhado de uma profunda concentração de renda, 

favorecendo a classe média que naquele momento contribuiu para a 

consolidação do mercado imobiliário. Essas mudanças estabelecidas 

sobretudo na construção de um sistema viário que impactou as cidades e 

consumiu grande parte dos recursos municipais. Ainda de acordo com Maricato 

(1997), em vez de políticas sociais, as obras viárias tornaram-se prioridade do 
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investimento público na maior parte das cidades mais importantes do Brasil, 

fazendo com que por intermédio desse modelo desenvolvimentista o país 

crescesse economicamente, ao mesmo tempo em que se aprofundavam as 

desigualdades sociais. Como se pode observar, a formação do parque 

industrial em São José dos Campos, também apresentou esses mesmos 

efeitos. 

Também é interessante notar, segundo Maricato (1997), que a figura do 

loteamento irregular na periferia, ou a pura e simples ocupação ilegal de terras, 

e a autoconstrução de moradia tornaram-se as opções mais importantes para a 

provisão de moradia dos migrantes nas grandes cidades. Ora, guardadas as 

proporções, o fato é que em São José dos Campos, a década de 1950 foi 

prodigiosa e representativa na quantidade de indústrias que se instalaram no 

município, o que fez da cidade um foco regional de migração. 

 

Figura 4 - Ocupação do Município de São José dos Campos em 1960  

 
Fonte: Autor. 

 

Entretanto, a partir do final da década de 1940 ocorre a formação de um 

novo mercado imobiliário no município em conformidade com São José Dos 
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Campos (2016b), onde se pode verificar a aprovação dos loteamentos como 

Vila Ady Ana (1949), Jardim Nova América (1954), Jardim São Dimas (1961), 

Jardim Esplanada (1969), Jardim Apolo (1970), confirmando-se a partir dos 

anos de 1960, um vetor de expansão do centro para a região oeste. 

Tais marcações sobre o território, alteraram a morfologia da malha 

urbana. Ao mesmo tempo que esses novos polos de crescimento 

apresentavam períodos de surtos de crescimento, onde os impulsos iniciados 

por implantação de unidades industriais deram origem a uma expansão urbana 

sem o devido acompanhamento das infraestruturas necessárias, por vezes em 

áreas impróprias para a ocupação como, em áreas localizadas em fundos de 

vales. É nessa época que se consolidam perfis diferentes entre São José dos 

Campos e Taubaté. Sobre essa situação encontramos uma menção 

interessante de Ribeiro-Moreira ao tratar da “Dinâmica Regional e 

Industrialização: diversificação e concentração espacial no Vale do Paraíba” in 

Papalli e Zanetti (2010) onde esse autor menciona em que condições se deu 

essa perda de posição de Taubaté para São José dos Campos, considerando 

que a razão para tal acontecimento se deveu pela diversificação das atividades 

industriais nesse último município, mantendo entretanto a região de forma 

bipolarizada, cada um dos polos apresentando características próprias: São 

José se destacando pelas indústrias modernas, inseridas no modelo fordista e 

Taubaté tendo se consolidada com importante centro terciários. 

Assim na década de 1960 verificou-se intenso crescimento populacional, 

o que fez aumentar a pressão sobre os vazios urbanos existentes no município, 

resultantes da implantação de unidades industriais e de loteamentos, dispersos 

na malha urbana. Na Figura 4 observa-se que essa ocupação se deu 

justamente em platôs, conforme relatado em Santos (2006) e as principais 

barreiras urbanas são representadas exatamente pelos espaços destinados a 

locomoção, as rodovias, a ferrovia, a linha de transmissão elétrica, o Rio 

Paraíba e nas regiões sul e sudeste, as várzeas. 

As áreas melhor localizadas e de melhor relevo foram destinadas à 

implantação de uso industrial, enquanto que os espaços intermediários, 

aqueles que sobravam entre as plantas fabris se prestaram para a implantação 

de loteamentos, em alguns casos, a ocupação de habitações se aproximaram 

inadequadamente de córregos. Resultante dessa configuração, as ligações que 
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conectam os vários compartimentos do território, passaram a sobrecarregar à 

Rodovia Presidente Dutra, tendo em vista sua utilização constante como um 

dos eixos principais de deslocamento entre bairros e regiões da própria cidade. 

Essa situação evidenciou-se a partir da duplicação da Rodovia Presidente 

Dutra em 1967, de acordo com Santos (2006), uma vez que foi intensificada a 

ocupação das margens da rodovia, passando a mesma a desempenhar papéis 

de uma “avenida” no contexto de São José dos Campos. Como consequência 

a rodovia se transforma numa espécie de “distrito industrial” de formato linear. 

de acordo com São José Dos Campos (2016b). 

Na década de 1960 a Rodovia Presidente Dutra tornou-se não somente 

um importante meio de ligação, mas simultaneamente representou uma 

barreira que passou a dividir a cidade, assim como a linha de transmissão de 

energia que ao perpassar a cidade, segmentou-a. Nessas condições, além 

desse eixo que se intensifica, nota-se também e a ocorrência do espraiamento 

do território, o qual será cada vez mais intenso, criando descompassos na 

urbanização da cidade. Em decorrência do aquecimento provocado pela 

intensificação das atividades industriais no município, na década de 1960 

iniciou-se a verticalização na região central de São José dos Campos. A partir 

da intensificação da industrialização pode-se observar, quase de modo 

simultâneo, a ocorrência gradativa de um processo de fragmentação urbana, 

onde a implantação de determinados loteamentos, especialmente nas regiões 

leste e sul se deram, de acordo com São José Dos Campos (2016b), de forma 

distanciada e deslocada da malha urbana. Esse é o caso do Jardim Colonial e 

Imperial (1958) e Jardim Portugal (1959) na região sul enquanto Jardim São 

José (1955) e Jardim Nova Michigan (1959). Tal situação apresentada no 

Gráfico 1, constata a população praticamente dobrada, chegando a 77.533 

habitantes em 1960 e para atingir 148.332 habitantes na década de 1970, 

implicando em uma taxa de urbanização que evolui de 89% para 96%. 

O crescimento da trama urbana, entre indústrias e loteamentos implicou 

no surgimento concomitante de setores econômicos complementares a esses. 

Assim se formam, na esteira da especialização das atividades exercidas, 

cadeias de comércio e serviços. Por sua vez a somatória de todos esses 

acontecimentos sobre o urbano, inclusive pelo aumento da demanda de 

habitação cada vez mais crescente contribuiu para aumentar o preço da terra 
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nas áreas melhores servidas de infraestrutura, ao mesmo tempo em que fez 

aumentar a pressão pela ocupação sobre glebas mais distantes e rurais, em 

razão dessas áreas terem economicamente menor valor. Assim se 

apresentavam como locais potenciais, passíveis de instalação de loteamentos 

voltados para ocupação urbana. 

Foi durante a passagem de década, mais especificamente entre 1967 e 

1973 que aconteceu o período econômico conhecido como “Milagre Brasileiro”. 

Tal fase teve grande implicação nos investimentos públicos e privados, de 

maneira que estes vieram a influenciar grandemente a ocupação do território 

do município. Entretanto, conforme Schwarcz (2014), o surto de crescimento 

desse período, veio acompanhado de uma inflação crescente e cada vez mais 

descontrolada, ao qual se pode acrescentar o crescente endividamento externo 

que havia mantido tal modelo de desenvolvimento. Outro fato relevante da 

década de 1970, conforme pode ser constatado pela São José Dos Campos 

(2016b), foi o surgimento de loteamentos voltados para classes mais altas, que 

somente viriam a ocupa-los a partir dos anos 2000. Regulamentados como 

“condomínios”, se caracterizavam como loteamentos fechados dentre quais 

podem ser citados Jardim das Colinas (1975) e Bosque Imperial (1977). Na 

mesma década de 1970, surgiriam também os grandes loteamentos que 

tinham como principais propostas oferecer autonomia quanto a oferta de 

comércio e serviços aos seus moradores, tais como Jardim Satélite (1972) e 

Vista Verde (1979). 

O processo da verticalização iniciado na década de 1960 na região 

central do município, prosseguiu intensificando-se na década seguinte 

contribuindo significativamente para conformar no período a imagem da cidade. 

Durante a década de 1970, ocorreu também a implantação de novo ramal da 

ferroviário passando pela Vargem Grande.  

Justamente no intervalo 1970-1980, a cidade ascendeu em número 

populacional, ultrapassando quantitativamente todas outras cidades do Vale do 

Paraíba. Conforme descrito em Souza (2002) na década de 1980 ocorreram 

vários fatos que refletiram na ocupação do território do município, dentre esses 

os efeitos sociais e ambientais frutos de uma “ressaca” decorrente do 

desaquecimento da industrialização provocada pelos efeitos do milagre 

econômico brasileiro. 
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Entretanto essa “década perdida”, em razão dos aspectos econômicos 

que afetaram o ambiente nacional, no âmbito do município não afetou no 

crescimento acelerado e na ocupação do território. 

 

Figura 5 - Ocupação do Município de São José dos Campos em 1980 

 
Fonte: Autor. 

 

Nesse período foram aprovados cerca de 60 loteamentos, a saber: Altos 

de Santana (1982), Jardim Aquarius (1984), Azaleia (1984), Boa Vista (1982), 

Bosque Imperial (1980), Jardim Brasília (1980), Buquirinha (1988), Campos dos 

Alemães (1987), Campos de São José (1982), Cassiano Ricardo (1989), Vila 

Dirce ( 1980), Esplanada do Sol (l983), Ester (1987), Estoril (1982), Flamboyant 

(1982), Jardim das Flores (1981), Jardim Guimarães (1981), Independência 

(1981), Ismênia (1985), Itapuã ( 1984), Jardins (1982), Juliana (1985), Kenedy 

(1987), Leila (1985), Limoeiro (1981), Luchetti ( 1985), Vila Machado (1984), 

Morada do Sol (1980), Nova Cristina (1981), Nova Guarani (1988), Novo 

Horizonte (1981), Ouro Preto (1983), Vila Paganini (1986), Vila Paiva (1981), 

Paraíso do Sol (1980), Pararangaba (1987), Petrópolis (1981), Recanto Caetê 

(1989), Recanto dos Eucaliptos (1983), Recanto dos Pinheiros (1982), Vila 



40 
 

Rhodia (1989), Santa Fé (1989), Santa Inês I (1981), Santa Inês II (1980), Vila 

Santa Matilde (1988), Jardim Santos Dumont (1988), Vila São Geraldo (1983), 

São Jorge (1981), São Judas Tadeu (1980), São Leopoldo (1981), Sol 

Nascente (1982), Jardim Souto (1980), Telespark (1987), Torrão de Ouro 

(1981), 31 de Março (1981), Urbanova I (1983), Urbanova II (1989), Vale dos 

Pinheiros (1980), Vista Verde (1980), perfazendo no total uma oferta de 26.704 

lotes (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016a). 

A dinâmica urbana na década de 1980 também compreendeu na 

continuidade de um processo de adensamento e verticalização, iniciado na 

década de 1960, conforme descrito em FERNANDES (2010), vindo a ocupar, 

os vazios urbanos preexistentes na malha urbana, desde a década de 1950, 

em áreas já servidas de infraestruturas, situadas predominantemente na área 

central e áreas imediatamente próximas. Com referência a ocorrência da 

verticalização em geral, Campos Filho (2001) cita que a concentração de renda 

em poucas parcelas da população provocou uma concentração espacial, em 

algumas partes da cidade, especialmente aquelas mais centrais. Em paralelo à 

concentração de renda, e dela originária, ocorreu a verticalização acentuada 

nas cidades. Também dentro dessa nova dinâmica algumas mudanças físicas 

aconteceram sobre área de várzea, enquanto outras transpuseram o Rio 

Paraíba, como o Projeto da Urbanova, o qual previa uma ocupação de até 120 

mil pessoas. Nesse período ocorreu o deslocamento de parte das elites para a 

região caracterizada como oeste de acordo com a divisão das regiões 

demonstrada na Figura 8, apesar de tomar rumo em direção sudoeste, 

conforme descrito em Fernandes (2010), ao tratar sobre o deslocamento da 

classe de alta renda na cidade de São José dos Campos, transpondo o 

Ribeirão Vidoca, subindo em direção ao platô do Jardim das Indústrias (ver 

Figura 5). 

A instalação de unidades industriais especializadas como na produção 

de componentes voltados para o setor bélico, juntamente com a expansão do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE e a instalação da Petrobrás 

trouxeram novas expectativas para a economia local, atenuando a crise que 

persistia em outros setores industriais. A unidade da Petrobras / Refinaria 

Henrique Lage REVAP instalada na década de 1980, à semelhança do que 

havia ocorrido quando da implantação do CTA na década de 1940, passou a 
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representar uma segmentação e um obstáculo dentro do território, influindo na 

construção morfológica da malha urbana do município. 

Sobre a questão dos obstáculos e sua influência na expansão urbana, 

temos primeiro a referência dos obstáculos naturais e a tendência de 

crescimento acompanhando o sentido do vale nas cidades, em Villaça (1998) e 

posteriormente em CODIVAP (1971), onde o padrão de ocupação industrial 

observado nas cidades do Vale do Paraíba, acabou por configurar em muitos 

casos como obstruções a integrações viárias e a expansão urbana dos 

municípios da região. Sobre essa tipologia de ocupação ver Figura 14, 

localização das indústrias próximas a Rodovia Presidente Dutra. Já na segunda 

metade da década de 1980, quando a crise econômica também atingiu o setor 

bélico e o setor automotivo, conforme descrito em Santos (2006), ocorreu uma 

dispersão de pequenas empresas e indústrias nos bairros mais periféricos, 

exemplo disso é a consolidação do bairro Chácaras Reunidas. É valido 

ressaltar que essa movimentação, também é em consequência de um 

zoneamento restritivo, e da existência de poucas áreas, onde o zoneamento da 

época permitia a implantação de pequenas empresas voltadas para atividades 

industriais. Na verdade, em razão dessa nova demanda e da inexistência para 

implantação de pequenas indústrias fez com que a própria Chácaras Reunidas 

fosse rapidamente adaptada para atividades industriais. Nesse contexto da 

crise econômica de 1980, foi que na parte mais no extrema da Região Leste, 

iniciou-se uma nucleação de ocupações não regularizadas. Esse descenso 

conforme descrito em Chuster (2000), em razão de queda de investimentos 

privados e também motivado pelo endividamento do Estado, refletiu sobre o 

tecido urbano, em consequência da queda dos empregos formais, 

principalmente aqueles relacionados as atividades industriais, fazendo agravar 

os problemas sociais decorrentes dessa situação. Outra importante 

constatação é que nesse período é que foi consolidada a proteção ambiental 

da várzea conhecida como Banhado, através de tombamento, em 1984, a Lei 

Municipal 2792/84 declarou o Banhado como Área de Proteção Ambiental, 

restringindo e proibindo usos como implantação de indústrias, comércios e 

serviços, parcelamento do solo e atividades extrativas, como a mineração, 

sendo preservadas a partir desse momento a extensão da várzea e suas 

encostas. A respeito dessa relevância, cabe salientar que um dos aspectos que 
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caracterizam a morfologia e identidade de São José dos Campos é a presença 

da várzea contornando e delimitando a ocupação da malha urbana.  

Outro acontecimento a ser registrado conforme Santos (2006), foi o 

surgimento de alguns subcentros em algumas regiões da cidade, os quais 

conforme Villaça (1998), passaram a ser caracterizados por se tratar de 

aglomerações diversificadas e equilibradas com autonomia de comércios e 

serviços, os quais no caso de São José dos Campos, se formaram próximos de 

áreas industriais. Decorrentes desses principais eventos, os vetores de 

expansão do período se direcionaram principalmente no sentido das regiões 

sul e leste, contribuindo para o espraiamento do território da cidade. Nesse 

período, conforme São José dos Campos (2006a), podemos observar que a 

ocupação do território do município se deu nas extremidades da zona urbana, 

abrindo a expansão horizontal da cidade através de novos loteamentos, 

entretanto a maior parte desses empreendimentos não conseguiu executar as 

obras de infraestrutura, transferindo para o poder público o ônus dessas 

demandas, o que resultou na intervenção da prefeitura nesses loteamentos. 

Exemplos dessas intervenções de acordo com São José dos Campos (2016b), 

temos as realizadas nos loteamentos Galo Branco (1983) e Altos de Santana 

(1986). Esse espraiamento em decorrência da expansão horizontal verificada 

no período se deu principalmente pela aplicação da Lei no. 2263/80, de acordo 

com São José dos Campos (2006a), a qual também ampliou o perímetro de 

expansão urbana do município. Na década de 1980, segundo Paiva (2005), a 

urbanização no município expandiu continuamente em direção a região sul, 

enquanto persistia a verticalização na região central, entretanto a crise 

econômica fez nesse momento com que o comércio da região central entrasse 

em declínio. Com a implantação de novos empreendimentos como o Shopping 

Center Vale (1988), o Carrefour (1989), que conforme Paiva (2005), juntamente 

com as modificações de zoneamento como o Decreto 3984/82, o qual alterou 

de Zona Industrial ZI para ZR2 a zona de uso que permitiu a implantação do 

Floradas de São José, local que em 1994 viria a acomodar o Vale Desconto 

Shopping (atual Vale Sul Shopping), mais a tendência verificada de expansão 

da região central no sentido da Vila Ady-Ana, Vila Ema e São Dimas inclusive 

quanto a verticalização, contribuíram ainda mais para a descentralização e o 
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surgimento de potenciais subcentros tais como Jardim Satélite e Bosque dos 

Eucaliptos.  

O surgimento desses subcentros, conforme a mesma autora, se deve 

então ao aumento populacional, ocorrido nesses bairros, bem como a 

diversificação das atividades comerciais e de serviços. Ainda segundo Paiva 

(2005), o deslocamento da elite acompanhou a descentralização da cidade a 

partir da Vila Ady-Ana, em direção a região do Ribeirão Vidoca e prosseguindo 

no sentido da Avenida Cassiano Ricardo.  

Os efeitos da crise dos anos 1980 se prolongaram até meados da 

década de 1990 principalmente no campo habitacional. Notou-se uma redução 

da oferta de lotes assim como de forma bastante acentuada a fragmentação e 

expansão do tecido urbano. De acordo com Santos (2006), essa fragmentação 

foi resultado sobretudo da crescente falta de segurança e consequente 

aumento de fechamento de vias com o intuito de constituir “condomínios”, 

criando descontinuidades e segregação na malha urbana do município. Tais 

fatores resultaram uma forte saturação do viário, atenuada apenas pela 

expansão do mesmo, que de forma simultânea empurrou a cidade para a 

ocupação de vazios urbanos e o seu espraiamento. 

Outra característica desse período foi a persistência da transformação 

de áreas antes industriais em novos empreendimentos comerciais. Assim se 

deu com a instalação do Vale Desconto Shopping em 1994. Essa dinâmica, 

citada em Paiva (2005), está relacionada a descentralização iniciada na década 

anterior, fato que colaborou para uma maior consolidação dos subcentros no 

município que, por sua vez, fez aumentar uma pressão pela estruturação viária 

do território da cidade.  

Quanto a substituição de áreas antes destinadas às indústrias, ocorrida 

entre os anos de 1980 e 1990, essa alteração de uso ocorre pela evolução do 

sistema capitalista e suas consequências na alteração do antigo espaço da 

aglomeração industrial fordista ao passar para a nova ordem dita “neoliberal” e 

a passagem para o espaço globalizado pós-industrial. A globalização, no nível 

nacional, influiu na reestruturação do processo produtivo, trazendo grandes 

impactos como aumento do desemprego, informalidade, fechamento de plantas 

industriais, desencadeando uma guerra entre lugares como apresentado em 

Santos (2005). 
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Figura 6 - Ocupação do Município de São José dos Campos em 2016 

 
Fonte: Autor. 

 

Durante a década de 1990, ocorre uma lenta recuperação econômica, 

seguida de uma expansão urbana que ocupa espaços entre as unidades 

industriais instaladas ao longo do corredor da Rodovia Presidente Dutra. Tal 

situação contribuiu para dar a “impressão” de conurbação com os municípios 

de Jacareí e de Caçapava, mas que, no fundo, era de certo modo falsa uma 

vez que essa “conurbação” acontecia de modo pontual, apenas nas margens 

da rodovia, sem continuidade no interior desses municípios. Com sua 

construção Iniciada em março de 1990 e operação parcial em 1994, a Rodovia 

Carvalho Pinto introduz nova e potente condicionante ao espaço urbano 

joseense. Sua presença reforçou a delimitação da malha urbana ao final das 

regiões leste, sudeste e sul da cidade, criando uma “muralha” de separação 

entre o urbano e o rural, conformando a dinâmica urbana de São José dos 

Campos (ver Figura 6). 

Quanto aos demais aspectos que caracterizaram na ocupação do 

território entre 1990 e 2000, tem-se que em 1991, São José dos Campos 

contava com 442.370 habitantes, correspondendo a uma taxa de urbanização 

de 96% (IBGE). O Gráfico 1, constata que entre os anos de 1980 e 1991, 
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houve um acréscimo populacional de 154.857 habitantes, aumento que reflete 

na ocupação de espaços livres urbanos, ou com intervalos de ocupações 

industriais. Já nos anos 2000, de acordo com o IBGE, a população atinge 

539.313 habitantes, com urbanização de 96,2% no início da década para final 

da década já haver atingido 98,7% de urbanização, restando cerca de apenas 

6596 habitantes na zona rural. 

Entre os anos de 2000 a 2010, de acordo com dados do IBGE, da 

Secretaria de Planejamento de São José dos Campos e IPPLAN – Instituto de 

Pesquisa e Planejamento, os vetores de crescimento populacional nas regiões 

urbanas do município apontam para setores das regiões Leste, Sul, Sudeste e 

Oeste. A taxa mais expressiva de crescimento encontrada neste período foi a 

Região Oeste. Apresentando um índice com 4,99% refle a conformação 

territorial que a região obteve por apresentar a maior concentração de 

verticalização no início da década de 2010. Enquanto isso, comparativamente, 

a Região Central demonstrou uma estagnação em sua ocupação apresentando 

a menor taxa de crescimento, 0,20 % (Gráfico 3). 

Para a Região Central a explicação que se tem é que apesar de sua 

infraestrutura instalada, a mesma deixou de ser atraente para novos 

empreendimentos habitacionais verticalizados, sendo superada por outras 

centralidades do município, inclusive no quesito de produção de novas 

unidades de carácter social. 

Explicando melhor a Figura 5, o crescimento verificado em algumas 

regiões da cidade, ocorreu de maneira dispersa, como na região Leste, onde 

correspondeu sobretudo a casos de loteamentos não regularizados. Já a 

interpretação para a situação de crescimento encontrada no Distrito de São 

Francisco Xavier, com seu pequeno núcleo urbano, reside especialmente nas 

condições de atratividade turística, determinantes para o aumento 

populacional. 
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Gráfico 3 - Taxa de crescimento Geométrico – por Região – SJC – 2000-2010 

 
Fonte São José dos Campos, 2016c 
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7 A ORIGEM DAS MUDANÇAS: URBANIZAÇÃO DISPERSA E NOVOS 

HABITATS NO TERRITÓRIO 

 

As mudanças ocorridas, no âmbito da urbanização dispersa no Brasil, se 

evidenciaram entre as décadas de 1980 e 1990, principalmente a partir de 

mudanças do modo de vida da população, entendendo como parte disso as 

mudanças de apropriação do espaço (REIS FILHO, 2006). Para esse autor, os 

processos que caracterizam a dispersão urbana se reportam a dois âmbitos, 

escalas distintas e suas inter-relações, sendo o primeiro concernente as 

regiões metropolitanas, as quais vem demonstrando tais ocorrências em seus 

polos e núcleos, com redução de densidades de ocupação, ao mesmo tempo 

que formam novas nebulosas urbanas. A segunda tipologia mencionada, 

refere-se a manifestações dentro do tecido urbano, principalmente relacionadas 

à composição dos espaços públicos. Dentre as duas escalas distintas 

apresentadas em seu estudo, chama à atenção a abordagem da dispersão 

urbana das regiões metropolitanas, as quais apresentam as seguintes 

características: 

- Esgarçamento do tecido urbano em suas áreas periféricas; 

- Formação de nebulosas, constelações de bairros isolados, de 

diferentes dimensões, integrados em uma área metropolitana, conjunto ou 

sistemas de áreas metropolitanas; 

- Mudanças no transporte diário de passageiros, transformando vias de 

transporte inter-regionais, tornando essas em grandes vias expressas em inter 

e intra-metropolitanas; 

- Difusão de modos metropolitanos de vida e de consumo. 

Já nos estudos de Milton Santos (2005), encontramos o enfoque da 

dispersão tratada na percepção da geografia, sobretudo no âmbito das regiões, 

discorrendo a respeito das relações entre descentralização industrial e 

urbanização, na escala das macrorregiões. Desta forma, mencionada em 

Santos (2005) na Comunicação feita à reunião da Anpur-Ippur no ano de 1989, 

esse autor introduz o conceito de “macro urbanização” como periodização e 

recorte espacial assim explanado: 
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[...] o fenômeno da macro urbanização e metropolização 
ganhou, nas últimas décadas, importância fundamental: 
concentração de população e da pobreza, contemporânea e 
rarefação rural e da dispersão geográfica das classes médias; 
concentração das atividades relacionais modernas, 
contemporânea da dispersão geográfica da produção física (...) 
construção de uma materialidade adequada à realização dos 
objetivos econômicos e socioculturais e com impacto causal 
sobre o conjunto dos demais setores[...]. 

 

Ora, em que pese a diferença de escalas, nota-se algumas constatações 

e observações. Em primeiro lugar, a constatação de que o fenômeno da 

urbanização dispersa é extensivo a várias localidades brasileiras, sendo correta 

a percepção de que o processo de industrialização ocorrido no Brasil foi a 

alavanca desses fenômenos. Esse modelo comum de urbanização é 

evidenciado, conforme o autor, nas grandes cidades que ocupam superfícies 

entremeadas de vazios, constituindo dessa forma cidades espraiadas. É 

relatado que as tendências de dispersão, na escala das macrorregiões, 

ocorreram após a 2ª. Guerra Mundial e começaram a se impor, com a difusão 

social e geográfica do consumo, com a desconcentração da produção agrícola 

e industrial (SANTOS, 2005).  

Desta forma visando dirimir dúvidas com referência a abrangência a ser 

adotada, é SOUZA (2002) quem propões a descrição das escalas de 

planejamento e da gestão de cidades, dentre as quais a local pertinente ao 

âmbito do município e a mesolocal, também correspondente ao estado local, a 

própria cidade, mais importam ao nosso estudo. Já o nível macro local, tratado 

pelo referido autor, diz respeito a regiões metropolitanas, compostas de 

ajuntamentos de municípios, se integrando de modo denso formando 

minissistemas urbanos. Assim sendo a escala adequada ao que se propõe, 

descrita por Souza (2002) como mesolocal, tratada na esfera da cidade, e 

apresentada em Reis Filho (2006), em suas “Notas sobre a Urbanização 

Dispersa”, é também melhor descrita em Villaça (1998), como o espaço intra-

urbano.  

Com referência aos novos habitats, Reis Filho (2006) sugere a 

interpretação destas ocorrências exatamente por ocasião das novas formas de 

expansão do tecido urbano e nas mudanças dos modos de vida. Em Castells 

(1983), a menção encaminha a respeito do tipo de habitat, condicionada a 
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localização dos equipamentos, podendo configurar em situações de 

segregação social e do ponto de vista técnico, os tipos de habitat estão 

intrinsicamente ligados à determinação social da produção da habitação. 

Buscando interpretar o processo da urbanização dispersa no âmbito deste 

estudo, na dinâmica da evolução do território de São José dos Campos, as 

condições de ocupação atingidas em cada década, apresentaram mudanças 

da distribuição espacial da urbanização (FERNANDES, 2010). 

A fim de se compreender o fenômeno da urbanização dispersa e da 

produção de novos habitats no território, este estudo passará à análise da 

formação e desenvolvimento do território do município nas principais décadas, 

bem como a influência da caracterização dos perímetros urbanos, pautados 

pela legislação. Desta forma discorre sobre a dinâmica da evolução urbana, 

associando aos principais fatos urbanos e ocorrências que concorreram para a 

morfologia da cidade, inclusive os aspectos relacionados à dispersão e 

fragmentação no crescimento urbano.  
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Figura 7 - Regiões Geográficas de São José dos Campos 

 

         Fonte Divisão de Pesquisa – Secretaria de Planejamento – 2010 

No caso da legislação referente ao estabelecimento dos perímetros, o 

objetivo da análise é o processo da construção dessas leis, o que 

consideraram, o que ignoraram e sobretudo o que resultou na conformação do 

território, ou seja, se de fato pode-se afirmar que foram responsáveis pelas 

condições de dispersão e fragmentação urbana. 

A primeira a ser abordada é o Decreto-lei Federal 311/1938 (BRASIL, 

1938), que definiu parâmetros para a divisão territorial do país, mas, não 

estabeleceu parâmetros quantitativos estritos que permitissem delimitar o limite 

entre o espaço urbano e rural em cada município. Desta forma a 

responsabilidade de criar a delimitação do perímetro urbano, recaiu sobre cada 

administração municipal, sendo sua definição de “bom senso” e aliado as 

conveniências locais, uma vez que sua caracterização em legislação municipal 

está exclusivamente associada a parcela do território que estará sujeita a 

cobrança do IPTU – Imposto Territorial Urbano 
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(https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2009/10/06/criadoscriterios-de-

classificacao-do-espaco-urbano-e-rural). 

Com referência ao IPTU, a Constituição de 1934, conforme De CESARE 

(2015), transferiu para os municípios o poder de tributar os imóveis urbanos, 

sendo definida nessa ocasião os impostos prediais e territoriais, vindo os 

mesmos a serem unificados na elaboração da Constituição de 1946 nos termos 

do art. 29, inciso I, posteriormente alterado pelas emendas constitucionais 

5/1961 e 10/1964. Atualmente, o imposto sobre os imóveis urbanos está 

previsto no art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988: ‘‘Art. 156. 

Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e 

territorial urbana; (...)’’. Incidente sobre bens imóveis, isto é, terras e 

edificações contidas dentro do perímetro urbano, o IPTU descrito em DE 

CESARE (2015), é um instrumento adequado para o financiamento sustentável 

das cidades no que tange aos gastos públicos de caráter contínuo, tais como: 

manutenção da pavimentação, limpeza das vias e preservação de praças e 

parques. Desta forma tem-se que desde a Constituição de 1934 a dinâmica do 

desenvolvimento urbano e sua sustentação através de recursos provenientes 

dos impostos públicos, vincula-se a necessidade do estabelecimento da 

separação entre o urbano e o rural nos municípios, sendo necessário em cada 

situação o reconhecimento a regulamentação do Perímetro Urbano através de 

legislação municipal. 

Em decorrência das conformações do território, baseadas na evolução 

dos perímetros urbanos no município de São José dos Campos, a fim de que 

sejam compreendidos os vetores de crescimentos através das várias décadas 

de estudo, foram padronizadas as menções sobre as regiões do município, 

adotando-se as regiões geográficas constantes na Figura 7. Como a 

elaboração do primeiro Perímetro Urbano se dá na década de 1950, busca-se 

na interpretação do contexto da época a receita adequada às necessidades de 

expansão do município. 

Durante a década de 1950, como consequência do processo de 

industrialização desencadeado, a cidade passou a receber grandes fluxos 

migratórios, obrigando o Poder Público à necessidade de implementar medidas 

a fim planejar o crescimento da cidade e atender as novas demandas 

incidentes sobre o território. Dentre essas medidas foi implantado em 1954, 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2009/10/06/criadoscriterios-de-classificacao-do-espaco-urbano-e-rural
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2009/10/06/criadoscriterios-de-classificacao-do-espaco-urbano-e-rural
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pelo então engenheiro e Prefeito Sanitário, Benoit Almeida Victoretti, o primeiro 

Código de Obras de São José dos Campos, o qual além de regulamentar sobre 

construções, demolições, abertura de ruas e loteamentos, dividia a cidade em 

zonas urbana, suburbana e rural (CHUSTER, 2000). Conforme o mesmo autor, 

esse zoneamento inicial, estavam previstas as zonas Comercial, Industrial, 

Residencial, Sanatorial e Aeronáutica. Neste código, a taxa de ocupação para 

a Zona Industrial não poderia ser superior a 70 % do lote e para a Zona 

Sanatorial, não poderia ser superior a 33 %, deixando clara uma preocupação 

de ordem higienista. Além dessas preocupações evidentes, sequencialmente a 

esse “Zoneamento de Massas” foram estabelecidas medidas para proteger os 

cidadãos dos impactos causados no convívio com as atividades industriais. 

A partir de 9 de dezembro de 1957, na gestão do Prefeito Elmano 

Ferreira Veloso, de acordo com CHUSTER (2000), foi celebrado um convênio 

com o Departamento de Obras Sanitárias do Estado de São Paulo (DOS), o 

Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (CEPEU – FAUUSP) para a 

elaboração do primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Municipal. 

Sobre essa ótica de crescimento, ao comparar as Figuras 8 e 9 pode se 

constatar a expansão territorial ocorrida em razão da implantação de atividades 

industriais a partir de 1950. 

No Gráfico 1 verifica-se que na década de 1950 ocorreu um dos 

primeiros saltos populacionais, onde São José dos Campos apresentava o 

impulso inicial em sua trajetória de crescimento conforme constatada No 

Gráfico 2, a população urbana ultrapassa a população rural nessa década. 

Esses acréscimos populacionais implicaram na expansão do território, de modo 

localizado de acordo com a Figura 9, pode se observar a intensificação do 

crescimento não somente com a ocupação de áreas lindeiras a Rodovia 

Presidente Dutra, mas também a partir da implantação dos novos loteamentos 

tais como Jardim Colonial e Imperial (1958), Jardim Americano (1958) e Jardim 

Portugal (1959), configurando de certo modo, em ocupações dispersas. 
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Figura 8 - Perímetro Urbano 1950 

 
Fonte: Autor. 

 

De acordo com Prefeitura Municipal de São José Dos Campos (2006), 

algumas dessas dispersões entre as décadas de 1950 e 1960, se 

manifestaram abaixo da Rodovia Presidente Dutra, especialmente na Região 

Leste na área em que posteriormente foi instalada a refinaria Henrique Laje e 

na Região Sul nas imediações da Estrada Velha Rio – São Paulo, local onde 

viria a ser implantado o bairro Parque Industrial. Em 1950, de acordo com 

Prefeitura de São José Dos Campos (2008), com a edição da lei estabelecendo 

o primeiro perímetro urbano do município (ver Figura 8), a Lei Municipal 090 de 

8 de setembro de 1950 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1950), estabelecia 

também o que estava em zona suburbana. 

Uma análise mais criteriosa do que envolveria tais conceitos no contexto 

dessa década, leva a crer que as condições de urbanização eram restritas e 

concentradas mais próximas a região central, sendo a infraestrutura da época 

contida na região descrita como urbana. As zonas de uso enquadradas como 

suburbanas, ainda não apresentavam as mesmas condições da zona urbana, 

não apresentavam ainda condições mínimas de urbanização, denotando a 

precariedade existente dos novos bairros que sucediam a implantação das 



54 
 

primeiras indústrias, da década de 1950, praticamente as condições inerentes 

à zona suburbana eram similares às condições das futuras zonas que viriam a 

ser caracterizadas como zonas de expansão urbana. 

Na década de 1960, nota-se a presença de elementos que marcaram a 

morfologia urbana da cidade, como a faixa da Linha de Transmissão de 

Energia (ver Figura 9). Ao mesmo tempo que esta representou um suporte 

essencial a industrialização e a expansão territorial do município, sua 

instalação passou a significar também a segmentação da sua malha viária. Em 

se tratando de obstáculos urbanos, é expressiva e notável quanto a 

implantação de equipamentos e instituições de responsabilidade pública 

colaboraram na fragmentação do espaço urbano de São José dos Campos. 

A primeira dessas experiências ocorreu ainda em 1947 com a 

implantação do Centro Tecnológico da Aeronáutica CTA que sob o aspecto 

físico separou transversalmente regiões do município, criando a 

descontinuidade entre as regiões sul e leste. Ainda com o CTA em 

implantação, surge a Rodovia Presidente Dutra que, a seu modo, ao mesmo 

tempo em que passa a integras as regiões oeste e leste, segmenta a ligação 

norte-sul. Entretanto, é válido ressaltar que a construção do CTA em São José 

dos Campos, ao término da década de 1940, transformou a cidade num polo 

industrial de ponta, alterando sua fisionomia e trazendo forte impacto para a 

urbanização da região. 
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Figura 9 - Evolução Urbana – 1910 a 1960 

 
Fonte: Autor. 

 

Em 1950 a população total do município era de 44.804 habitantes dos 

quais 26.600 viviam na zona urbana enquanto 18.204 residiam na zona rural. 

Logo após na década seguinte em 1960, a população recenseada foi de 77.533 

habitantes com 56.882 na zona urbana e 20.651 na zona rural do município. 

Analisada a evolução demográfica no período, chega-se à confirmação da 

ocorrência de expansão territorial urbana entre 1950 e 1960 (ver Figuras 8 e 

9), em decorrência da instalação de novas atividades industriais em São José 

dos Campos, as quais responderam não somente pela atratividade de novos 

moradores, como também passariam a ser responsáveis por novas demandas 

de melhorias e de infraestruturas urbanas. 

Sobre essas novas solicitações, basta dizer que durante a década de 

1950, segundo descrito em Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

(2006), a área urbanizada se concentrava na área central da cidade, enquanto 

o restante do município era ocupado de forma caótica e desordenada em razão 

da instalação das várias unidades industriais, ou seja, a cidade apresentava 

discrepâncias com relação ao seu centro urbanizado. 
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Figura 10 - Perímetro Urbano 1962 

 
Fonte: Autor. 

 

O segundo perímetro urbano, de acordo com Prefeitura de São José dos 

Campos (2008), teve sua descrição editada através da Lei Municipal 934 de 08 

de novembro de 1962 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1962). Nesta, não mais se 

menciona a zona suburbana relatada no primeiro perímetro, limitando-se 

exclusivamente a caracterização do perímetro urbano. Também foram 

excluídas ou ignoradas as ocupações mais recentes daquele período, 

localizadas a leste, sul e sudeste da região central (ver Figura 10), mas, 

manteve parte da Fazenda Parahyba dentro do perímetro urbano. 

Curiosamente, contudo, não incluía a área do CTA, como se esta não fizesse 

parte da cidade, apesar de que sob o aspecto administrativo não estivesse de 

facto submetida à administração municipal, mas sim, ao então Ministério da 

Aeronáutica. Um curioso relato desse período, conforme Imagem 1 (CORREIO 

JOSEENSE, 1958a), é o registro da ocorrência de expansão de atividades 

urbanas sobre área rural limítrofe com expurgo de atividades produtivas rurais, 

transformando essas áreas em lotes pseudo-urbanos, demonstrando naquele 

momento uma pressão para a expansão da ocupação urbana, excedendo seus 

limites. Outra característica da ocupação nesse período de acordo com Santos 
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(2006), é que essa ocupação passou a conflitar com barreiras urbanas como a 

já citada linha de transmissão de energia, ferrovia, rodovias, Rio Paraíba e sua 

várzea, tornando-se essas barreiras em empecilho para a continuidade da 

malha urbana, para fluidez do tráfego local, sobrecarregando a Rodovia 

Presidente Dutra. Devido a esses impactos ocasionados pelo crescimento 

desordenado, o Plano Diretor de 1958-1964, conforme CHUSTER (2000), foi 

importante para desencadear medidas como o Decreto no. 286/1959 o qual 

estabeleceu que os novos empreendimentos de loteamentos fossem a partir de 

então, acompanhados de infraestrutura mínima como redes de água, esgoto e 

luz, as quais passariam a ser de responsabilidade dos empreendedores, 

antecipando-se em duas décadas a medidas que seriam impostas pela Lei 

Federal 6766 de 1979 (BRASIL, 1979). 

A respeito dos impactos causados pelo crescimento desordenado 

conforme Santos (2006), podemos ter um quadro a respeito dos 

acontecimentos que antecederam a elaboração do PD de 1958-1964, a partir 

dos acontecimentos: 

- Na década de 1950, de acordo com Prefeitura de São José dos 

Campos (2016b), foram aprovados cerca de 88 loteamentos pela 

municipalidade a saber: Jardim Aeroporto (1956), Jardim América (1954), 

Jardim Americano (1958), Jardim Anchieta (195l), Jardim Anchieta 2ª. Gleba 

(1959), Jardim Anhembi (1959), Jardim Aparecida (1956), Jardim Augusta 

(1955), Vila Cândida (1950), Vila do Carmo (1952), Vila César (1958), Vila 

Cesar Gleba 2 (1959), Vila Chiquinha (1959), Jardim Copacabana (1958), 

Jardim Diamante (1959), Vila Dona (1955), Jardim Esplanada (1957), Vila 

Guarani (1950), Vila Higienópolis (1956), Vila Icaraí (1955), Vila Igualdade 

(1952), Jardim Imperial (1959), Vila Industrial (1954), Jardim Ipê (1959), Jardim 

Iracema (1956), Jardim Jaci (1952), Vila Jacy (1955), Jardim Jussara (1958), 

Jardim do Lago (1956), Vila Letônia (1959), Vila Luzia (1956), Jardim Madureira 

(1958), Jardim Margareth (1959), Matarazzo (1959),.Monte Castello (1958), 

Jardim Motorama (1959), Vila Nair (1956), Vila Nossa Senhora da Conceição 

(1959), Jardim Nova América (1957), Vila nova Conceição (1954), Jardim Nova 

Detroit (1959), Jardim Nova Europa (1956), Jardim Nova Paulicéia (1951), Vila 

Nove de Julho, Jardim Olímpia (1959), Jardim Oriente (1959), Jardim Osvaldo 

Cruz (1958), Jardim Palmeiras de São José (1957), Jardim Paraíso (1956), 
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Jardim Portugal (1959), Vila Progresso (1955), Vila Rangel (1959), Vila Rossi, 

(1957), Vila Rubi (1956), Vila Santa Cruz do Régio (1951), Vila Santa Helena 

(1950), Vila Santa Matilde (1959), Vila Santa Rita (1956), Vila São Benedito 

(1959), Vila São Bento (1959), Jardim São Dimas (1955), Vila São Paulo 

(1956), Vila São Pedro (1958), Jardim Vicente (1956), Vila Sinhá (1959), Vila 

Tatetuba (1954), Jardim Telespark (1959), Vila Terezinha (1951), Vila Tesouro 

(1954), Vila Tesouro Gleba B (1955), Jardim Topázio (1959), Jardim Universo 

(1959), Jardim Vale Paraíso (1954), Vila Veneziane (1953), Jardim Alah (1955), 

Parque Antonomar (1959), Jardim Campestre 64 (1959), Vila Diana (1958), 

Jardim Estrela (1959), Vila Lusitano (1956), Parque das Nações (1956), Jardim 

Panorama (1957), Jardim Primavera (1955), Jardim Santa Cecília (1955), 

Jardim São Joaquim (1959), Jardim São Jorge (1959), Jardim Umuarama 

(1955). 

- Nesse período, o ponto de inflexão na trajetória de São José dos 

Campos, é exatamente a implantação da Rodovia Presidente Dutra e 

inauguração do complexo tecnológico do Centro Tecnológico da Aeronáutica 

na década de 1950 (CHUSTER, 2000). 

- Outro fato relevante do período é o preparo para a instalação da 

Petrobrás no município, que viria a se concretizar na década de 1980, mas que 

no final da década de 1950, de acordo com Prefeitura de São José dos 

Campos (2016b), ocasionou a desapropriação dos loteamentos: Jardim Alah 

(1955), Jardim Califórnia (1954), Parque Antonomar (1959), Jardim Campestre 

(1959), Chácaras Reunidas Tupi (1962), Vila Elizabeth (1959), Jardim Estrela 

(1959), Jardim Vila Lobos (1959), Vila Lusitano (1956), Parque das Nações 

(1956), Vila Oliveira (1963), Jardim Panorama (1957), Jardim Primavera (1955), 

Jardim Santa Cecília (1955), Parque Residencial São Joaquim (1959), Parque 

São Jorge (1959), Loteamento São José (1964), Jardim São Lourenço, Jardim 

Umuarama (1955). 

- Nesse período foram identificados de acordo com São José dos 

Campos (2016b), e também em Santos (2006), a presença de loteamentos 

clandestinos e a formação de uma favela na área localizada no antigo leito da 

linha férrea a favela Santa Cruz; 

- No final da década de 1950 e início dos anos de 1960, de acordo com 

CHUSTER (2000), o município passa abordar em sua legislação, aspectos 
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como densidade de ocupação, coeficiente de aproveitamento, correspondência 

de área construída com vagas de estacionamento, altura máxima de prédios, 

taxa de ocupação máxima, índices estabelecidos na lei 664/1960, de 18 de 

fevereiro de 1960, aspectos esses correspondentes ao surgimento dos 

primeiros edifícios na área central, marco do início do processo de 

verticalização no município. 

A lógica de expansão no período é de uma ocupação e expansão 

impulsionada pela instalação de indústrias, momento em que de acordo com 

CHUSTER (2000) os loteamentos passaram a surgir em situações cada vez 

mais longe da área central, competindo espacialmente com as atividades 

industriais em busca de terrenos para sua instalação, invadindo áreas 

produtivas localizadas na zona rural do município, tendo como um dos 

resultados a fragmentação do território. Já a diversificação das modalidades de 

ocupação urbana, denotam o surgimento de uma série de novos tipos de 

habitats, contudo indicam uma deterioração das qualidades de infraestruturas 

urbanas, tendo em vista que a velocidade da ocorrência das transformações 

urbanas no município, não acompanharam a urbanização adequada da cidade. 

O terceiro Perímetro Urbano (Figura 11), de acordo com Prefeitura de 

São José dos Campos (2008), foi editado em 1964 através da Lei Municipal 

1.121 de 21 de dezembro de 1964 e apresenta uma diferença muito pequena 

em relação ao perímetro anterior de 1962, ou seja, a inclusão da Vila 

Veneziane, próxima ao Córrego do Cambuí, retificando a divisa do perímetro 

até as margens da Rodovia Presidente Dutra. A explicação mais plausível para 

a pequena expansão do perímetro urbano, entre os anos de 1962 e 1964, 

talvez resida na questão política de não expandir abruptamente a cobrança de 

impostos sobre o território, procurando não afetar a realidade pobre presente 

na maior parte do município. 
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Figura 11 - Perímetro Urbano 1964 

 
Fonte: Autor. 

 

Na década de 1960, os sentidos dos vetores de crescimento 

predominavam nos dois sentidos da Rodovia Presidente Dutra: São Paulo e 

Rio de Janeiro, havendo no período uma necessidade crescente de ordenação 

dessa dinâmica, fato que demandou o estabelecimento dos primeiros 

instrumentos específicos necessários ao acompanhamento do 

desenvolvimento urbano. A instalação de novas indústrias no município, 

seguindo vetores com direção as Regiões Leste e Sul, ultrapassando a barreira 

da Dutra deixou ao longo do território, havia deixado grandes extensões de 

vazios urbanos. Ao mesmo tempo, as novas condições impostas pelo processo 

de industrialização em São José dos Campos, começavam a modificar as 

características da cidade, apagando muitos indícios deixados pela fase 

sanatorial. 

De acordo com Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2006), a 

evolução urbana acelerada da década de 1960, fez acentuar o surgimento de 

muitos problemas, como a baixa densidade de ocupação em algumas áreas, a 

descontinuidade da malha urbana seccionada pela Rodovia Presidente Dutra, 

com tráfego elevado e com tendência de crescimento, em razão das limitações 
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de opções do viário, a carência de drenagem e esgotamentos urbanos, a 

proporção elevada de vias municipais não pavimentadas. Nesse contexto, de 

acordo com BOLOGNA (2000), devido à insuficiência e a inadequação de vias 

que promovessem a ligação entre bairros no sentido Leste-Oeste, a utilização 

da Dutra como via de ligação dentro do município se intensificou na década de 

1960, sobrepondo desse modo os tráfegos urbanos e regionais. 

O quarto perímetro, de acordo com São José dos Campos (2008), 

delimitado através da Lei Municipal 1359 de 26 de maio de 1967 (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1967), estendia-se por uma superfície maior do território, 

unindo bairros e vazios urbanos não abrangidos pelo perímetro anterior, 

demonstrando assim uma intenção de expansão urbana no período. Envolvia 

áreas como a do CTA, áreas não ocupadas do Banhado, bairros em 

consolidação na época como Jardim Morumbi, Parque Industrial e Satélite, 

descriminava os perímetros dos distritos de Eugênio de Melo e de São 

Francisco Xavier deixando, porém, bairros mais distantes fora do perímetro. 

Provavelmente sua expansão esteja relacionada com a necessidade de 

ampliação da receita do município com a arrecadação de IPTU, tendo em vista 

a demanda crescente de recursos para serem destinados com as questões de 

urbanização. 

As novas demandas surgidas na década de 1960, visando promover 

correções dentro da dinâmica urbana e as medidas idealizadas no bojo do 

PDDI 1958-1964 tencionavam induzir a ocupação dos vazios urbanos. 

Entretanto este Plano Diretor não chegou a ser implantado. Contudo, sua 

proposta viria a influenciar na elaboração nos instrumentos de ordenação do 

solo, como no caso das Leis de Zoneamento. Isso se tornaria evidente na 

concepção da primeira lei de zoneamento, a Lei 1606/1971 (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1971a), que veio a estabelecer zonas predominantemente 

comerciais, incentivar a construção de edifícios de habitação coletiva e 

comerciais e também conjuntos habitacionais em série. Essas novas induções 

a partir do estabelecimento de um zoneamento para o município, trouxeram 

resultados considerados positivos, conforme descrito em Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos (2006). 
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Figura 12 - Perímetro Urbano 1967 

 
Fonte: Autor. 

 

Dentre os corolários desta legislação ocorre o adensamento da região 

da Vila Industrial e Jardim Ismênia com a implantação de conjuntos 

habitacionais, a urbanização de bairros com implantação de infraestrutura e 

pavimentação, objetivos atingidos com o auxílio do Projeto Cura a partir da 

década de 1970. 

O quinto perímetro urbano conforme Prefeitura de São José dos 

Campos (2008), editado pela Lei Municipal 1618 de 17 de novembro de 1971 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971) (Figura 13) fez uso das zonas de expansão 

urbana localizadas exatamente nas áreas limítrofes aos municípios de Jacareí 

e Caçapava, confirmando o indicativo de áreas potencialmente sujeitas a 

ocorrência de conurbação. Entretanto apesar de serem caracterizadas como 

zonas de expansão urbana, não incorporaram alguns bairros não 

contemplados pela área urbana do município, apontando para um certo grau de 

dispersão. Para uma primeira tentativa de se prever de modo explícito áreas 

para crescimento da malha urbana, se mostrou bastante comedida.  
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Figura 13 - Perímetro Urbano 1971 

 
Fonte: Autor. 

 

Em 10 de outubro de 1968, foi celebrado um contrato de prestação de 

serviços entre a Prefeitura da Estância de são José dos Campos e a Serete 

S.A. Engenharia, a qual deveria também contratar a assessoria de Jorge 

Wilhein Arquitetos Associados, a fim de elaborar o Estudo Preliminar e o Plano 

Local de Desenvolvimento Integrado. Conforme o Consórcio de 

Desenvolvimento do Vale do Paraíba CODIVAP (1971), a elaboração de tal 

plano, trouxe a abordagem dos seguintes pontos: 

- Superar Barreiras: Havia a necessidade de superar as barreiras físicas 

formadas pela Dutra e pelo Banhado, e as barreiras industriais (terras da 

General Motors e Ford), as quais impediam a expansão da malha urbana; 

- Aumento de densidade: Seria preciso propor um aumento de 

densidade e ocupação de vazios urbanos, a fim de se obter uma continuidade 

de ocupação; 

- Conurbação: Pela primeira vez houve o reconhecimento da hipótese de 

conurbação com o município de Jacareí e a partir disso foram propostas obras 

a fim de melhorar a travessia sobre a Dutra; 
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- Direções de Crescimento: Com o objetivo de dar unidade à cidade e 

promover sua estruturação, o novo plano propunha substituir a diretriz de 

crescimento no sentido norte – sul, da Dutra ao bairro de Santana, pela diretriz 

leste – oeste, aproveitando de vias existentes para promover e estruturar uma 

espinha dorsal na cidade, sendo tal cenário identificável na Figura 14, 

elaborada dentro dos estudos realizados pelo CODIVAP (1971). 

 

Figura 14 - Fábricas sobre a Dutra 

 
Fonte: Autor. 

 

Representando um importante avanço para o planejamento urbano e 

regional o CODIVAP (1971), disponibilizou dados de suas pesquisas, as quais 

descrevem em uma síntese, o modelo regional e a dinâmica urbana ao longo 

da Rodovia Presidente Dutra (Figura 14). A repetição desse modelo regional 

de ocupação, influenciou na composição da dinâmica urbana de vários 

municípios do Vale do Paraíba na década de 1970, inclusive São José dos 

Campos. 

Outro documento de suma importância para o entendimento do 

planejamento urbano em especial o modo de ocupação prevalente na época é 

o Plano Regional Macro Eixo Paulista (1978). As novas perspectivas 

estabelecidas no Plano Regional Macro Eixo Paulista, trouxeram uma série de 

diretrizes, as quais deveriam orientar um crescimento ordenado, perfazendo 

um cenário desejável, transformando as localidades no contexto do Vale do 

Paraíba, traziam indicativos importantes para a resolução do Planejamento 

Urbano e Regional: 



65 
 

a) A localização industrial, privilegiando o eixo da Dutra entre os 

municípios de Taubaté e Pindamonhangaba; 

b) Urbanização controlada nas situações de tendência de conurbação ao 

longo da Rodovia Presidente Dutra, e uma expansão urbana controlada ao 

longo do Litoral Norte; 

c) Recursos Naturais, com o objetivo da recuperação e proteção dos 

recursos hídricos, do solo e da vegetação, bem como proteger e reservar as 

áreas de várzeas regionais prioritariamente para fins agrícolas. 

A partir dessas preocupações colocadas pelo Programa do Macro Eixo 

Paulista, na década de 1970, percebe-se um interesse cada vez maior na 

inclusão dos assuntos ambientais na pauta das discussões regionais e locais, 

passando esse fator inclusive a ser determinante no modo de produção e da 

ocupação urbana no município de São José dos Campos. Seguindo essas 

orientações, preconizadas pelo Programa do Macro Eixo Paulista, ainda na 

década de 1970, a cidade passou a ter como Vetor Leste principalmente a 

instalação da Petrobrás em 1974, sobre uma área antes ocupada com vários 

loteamentos clandestinos. 

Além desse acontecimentos, dentre os aspectos intra-urbanos, algumas 

obras pontuais merecem destaque durante a década de 1970, tais como a 

construção dos viadutos Raquel Marcondes e Everardo Passos sobre a 

Avenida Fundo de Vale, todas consideradas vias de integração das regiões da 

cidade; a construção das vias marginais à Estrada Velha Rio - São Paulo, a 

Avenida Bacabal na Região do Parque Industrial, a ampliação da Avenida 

Juscelino Kubitschek na Região da Vila Industrial, ambas vias destinadas a unir 

partes da cidade divididas pela Rodovia Presidente Dutra e a reserva de áreas 

destinadas a construção das vias marginais à Rodovia Presidente Dutra.  

Nesse período também foram construídas em parceria com o DNER – 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, transposições sobre a 

Rodovia Presidente Dutra, previstas no PDDI, a saber, os viadutos do Jardim 

da Granja e o da Vista Verde. A década de 1970, foi um período promissor 

para a estruturação viária do município onde, de acordo com Bologna (2000), 

foi priorizada a integração de regiões da cidade foi consolidada uma base para 

transformações futuras de seu território. Nessa década, conforme Bologna 

(2000), observou-se a importância do planejamento urbano, verificável tanto 
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nas condutas de ordenamento, quanto na estruturação delineada das 

intervenções, construções e projetos, quanto nas reservas de áreas non 

aedificandi, visando desapropriações futuras a fim de viabilizar obras, 

implantação ou ampliações de vias 

O cenário regional na época, conforme descrito em Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos (2006), ao término da década de 1970, confirmava 

São José dos Campos como maior polo urbano do Vale do Paraíba, 

respondendo a por 21,4% da população regional. Nesse período a cidade já 

possuía uma taxa de urbanização de 96% e abrigava 485 unidades industriais, 

responsáveis por empregar cerca de 47% do PEA – População 

Economicamente Ativa do município. 

A política habitacional não é mencionada diretamente no PDDI, 

entretanto, é feita referência da grande procura pelo produto conhecido por 

“meio lote” no município, em razão do alto custo dos terrenos e do baixo nível 

de renda da população. Contudo, uma das principais características nesse 

período de elevado crescimento demográfico, foram, no sentido das previsões 

realizadas pelo PDDI, rapidamente superadas, ultrapassadas ou não 

viabilizadas por razões econômicas.  

Nos anos 1970, na sequência da construção do PDDI, conforme 

Bologna (2000), legislações e medidas complementares viriam a colaborar com 

a ordenação territorial de São José dos Campos: 

- Lei 1576/1970 que dispôs sobre os loteamentos urbanos (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1970a); 

- Lei 1575/1970 que estabeleceu multas e sansões para o 

descumprimento das leis de obras e edificações, da lei de loteamentos e da 

legislação de uso do solo e zoneamento (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1970b); 

- Lei 1578/1970 dispôs sobre o Código de Edificações (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1970c); 

- Lei 1606 e 1617, relativas ao zoneamento e ao uso do solo (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1971a); 

- Decreto 1412/1971 – regulamentou os perímetros das zonas de uso 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971b); 

- Lei 1623/ 1971 – Lei do Plano Diretor (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1971c); 
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- Normas para a Zona Central da Cidade para fins de edificações; 

- Criação da Assessoria de Coordenação e Planejamento Municipal – 

ACEPLAM. 

No âmbito regional, a década de 1970 também foi expressiva com a 

associação das prefeituras dos vários municípios do Vale do Paraíba Paulista 

em torno do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba 

CODIVAP, o qual através de documento elaborado: CODIVAP (1971), agrupou 

conhecimentos de cinco setores a saber: Ecológico, Urbanístico, Sócio 

econômico, Sócio Cultural e Institucional. 

As análises resultantes do diagnóstico do CODIVAP evidenciaram à 

época dos estudos  problemas presentes nos municípios do Vale Paraíba 

Paulista, inclusive naqueles com maior concentração de atividades industriais, 

tais como as cidades de Jacareí, Caçapava, São José dos Campos, Taubaté 

onde, segundo CODIVAP (1971), apresentava-se um intenso movimento de 

urbanização, com a implantação de unidades industriais, trazendo 

simultaneamente o surgimento de bairros mais afastados dos núcleos urbanos 

centrais, resultando dessa forma problemas específicos de infraestrutura 

urbana. 

Tal informação trouxe a atenção sobre a extensão e simultaneidade dos 

fenômenos evidenciados no território de São José dos Campos. De acordo 

com CODIVAP (1971), no início da década de 1970, o município apresentava 

problemas decorrentes da alta taxa de crescimento (9,1%), por esse motivo 

buscou-se uma melhor regulamentação das atividades industriais no município, 

na tentativa de minimizar os impactos dessas instalações principalmente sobre 

as atividades residenciais, havendo de acordo com CHUSTER (2000), certa 

tolerância na destinação de áreas para expansão industrial, visto que tais 

atividades eram representativas na geração de novos empregos. 

Outro informe importante é relativo a questão habitacional atingindo 

habitantes de baixa renda, foi a identificação de acordo com CODIVAP (1971), 

de favelas e moradias precárias como as localizadas no Vale do Rio Lavapés, 

atualmente as Favelas Santa Cruz I e II, Jardim Jussara, Vila Nova Conceição, 

Vila Sinhá e outros, apesar da construção de vários conjuntos habitacionais no 

município. Outra menção importante que talvez explique a dinâmica de 

ocupação e expansão do território nessa década é o fato de que segundo 
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CODIVAP (1971), a área urbana de São José dos Campos localizava-se entre 

a Rodovia Presidente Dutra e o Banhado que acompanha a baixada do Rio 

Paraíba, criando desta forma uma linearidade por pressão. No que se refere a 

dinâmica urbana (Figura 16), o documento avaliou tendências de crescimento, 

formulando mapa síntese da ocupação do solo, que no caso de São José dos 

Campos, encontrava limitações para sua dinâmica urbana na época, 

demandando novas conexões como a necessidade de transposição da rodovia 

Presidente Dutra. Àquela época foi notada também a necessidade da criação 

de um novo acesso sobre a Via Dutra para conectar a antiga Rodovia SP – RJ, 

que servia a tecelagem Kanebo, e estabelecer um novo eixo ligando com a 

região Leste. 

 

Figura 15 - Perímetro Urbano 1974 

 
Fonte: Autor. 

 

No âmbito local, a edição do sexto perímetro urbano de acordo com 

Prefeitura de São José dos Campos (2008), através da Lei Municipal 1707 de 9 

de julho de 1974 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974) (Figura 15) pode-se 

constatar, em relação aos perímetros anteriores. Tratava-se de um aumento 
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considerável de novas áreas destinadas a expansão urbana, refletindo a 

dinâmica da ocupação urbana dessa época, bastante intensificada pela 

expansão das atividades industriais no município. Ressalte-se que a Lei 

1707/1974 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974), em sua descrição abrangeu 

loteamentos à época ainda em ocupação ainda não consolidada. Apesar de ser 

mais abrangente envolvendo inclusive áreas de várzea do Rio Paraíba, 

tratando-as como passíveis de ocupação, o perímetro urbano ignorou alguns 

bairros e ocupações localizadas principalmente na região Leste do município. 

Prosseguiu na indução da ocupação dos vazios ao longo da Dutra e em faixa 

paralela a esta na região Leste, ao destiná-los como zona de expansão urbana. 

 

Figura 16 - Dinâmica urbana de São José dos Campos – 1971 

 
Fonte: Autor. 

 

Para o âmbito regional, ainda de acordo com CODIVAP (1971), a 

importância da década de 1970 para a região do Vale do Paraíba é que entre 

as décadas de 1940 a 1970, a população cresceu cerca de 305 %, sendo que a 

população urbana passou de 37,9 % na década de 1940 para 73,2% na 

década de 1970, principalmente nas maiores cidades locais, como no caso 

específico de São José dos Campos. A partir de 1977, sequencialmente ao 

CODIVAP (1971), e também resultante de suas diretrizes, com base nos 

problemas vigentes na época, de acordo com São Paulo (1978), o Programa 

Macro Eixo Paulista, trouxe em seu bojo, novos estudos e cenários alternativos 

de desenvolvimento para a região.  
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Respaldado pelo CODIVAP e pelo CDR (Conselho de Desenvolvimento 

Regional), o Programa Macro Eixo, conforme verificado em São Paulo (1978) 

fundamentado nas diretrizes básicas do II PND (II Plano Nacional de 

Desenvolvimento) elaborada em 1976. As diretrizes mencionadas no II PND, 

conforme BRASIL (1979), destacavam-se as seguintes: 

- Conter as taxas de crescimento das metrópoles São Paulo e Rio de 

Janeiro, a partir da regulamentação de uso do solo e coordenação de 

investimentos; ter como objetivo a descentralização das atividades industriais, 

possibilitando a formação de complexos industriais de carácter regional; 

- Disciplinar a ocupação urbana e rural, das cidades localizadas entre 

Rio de Janeiro e São Paulo; 

- Planejar e disciplinar o processo de urbanização de cidades localizadas 

em situações de orla marítima, cidades históricas e estâncias hidrominerais, 

com vistas ao desenvolvimento do turismo, ao lazer e a preservação de 

belezas naturais. 

O sétimo Perímetro Urbano, através da Lei Municipal 2222, de 10 de 

setembro de 1979, de acordo com Prefeitura de São José dos Campos (2008), 

extinguiu temporariamente, a figura da zona de expansão urbana. 

Comparando-se com o perímetro anterior, constatou-se em sua conformação 

uma retração localizada na região Leste, tendo em vista algumas áreas antes 

consideradas de expansão deixaram de ser abrangidas pela lei de perímetro de 

1979. 

Conforme descrito em São Paulo (1978), o grande motor do crescimento 

urbano do município no período ocorreu a partir do crescimento urbano 

industrial, ao longo da Rodovia Presidente Dutra, sendo que a partir da 

manutenção dessas tendências históricas de crescimento, foi previsto pelo 

Programa Macro Eixo (1978) um cenário para o ano de 1985 onde se 

apontavam as seguintes tendências: 
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Figura 17 - Perímetro Urbano 1979 

 
Fonte: Autor. 

 

- Para esse respectivo ano, a concentração crescente de atividades 

industriais nos municípios próximos a Grande São Paulo, geraria um aumento 

de desequilíbrios econômicos e sociais; 

- O déficit de infraestrutura, entendido como condições básicas de 

urbanização, como saneamento, estruturação viária, iluminação pública, 

equipamentos públicos, usos institucionais, energia elétrica, telefonia, etc. seria 

acumulativo e crescente ao longo da Rodovia Presidente Dutra, em razão do 

padrão de urbanização acelerado e desordenado, ou seja, um padrão 

incompleto aceito para os loteamentos; 

- Entre as cidades de Jacareí e Pindamonhangaba, em razão da 

ocupação intensa da várzea por atividades industriais e urbanas, ou seja, nas 

áreas mais fragilizadas ambientalmente dos municípios, o Rio Paraíba 

apresentaria as maiores taxas de poluição e comprometimento de suas águas; 

- A degradação dos solos e da vegetação seria comum regionalmente, 

ou seja, a contaminação indiscriminada do solo pela falta fiscalização ambiental 

e pela flexibilidade de ocupação de áreas impróprias para a destinação de 

atividades industriais, ou de impacto. 
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É interessante notar a inclusão neste documento da abordagem 

ambiental junto aos problemas regionais, o que sem dúvida viria a influenciar 

no âmbito local de São José dos Campos indicando a preocupação com as 

questões ambientais que começavam a ganhar força nessa época.  

 

Figura 18 - Evolução Urbana – 1910 a 1980 

 
Fonte: Autor. 

 

No âmbito local, dentre os acontecimentos que tiveram repercussão no 

modo de ocupação do território, de acordo com CHUSTER (2000), ocorre a 

aprovação da lei de parcelamento e zoneamento (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1980), através da qual foi ampliado o perímetro urbano do município. O oitavo 

perímetro de acordo com Prefeitura de São José dos Campos (2008), foi 

concebido a partir da edição dessa referida lei em 4 de janeiro de 1980 (ver 

Figura 17). O novo perímetro de 1980, passaria a incluir a maior parte das 

ocupações deixadas de fora pela Lei de perímetro urbano anterior, 

principalmente aquelas localizadas na região leste do município, inclui a 

sudeste uma faixa ao longo da Rodovia dos Tamoios, até atingir o limite sul do 

município, amplia sua abrangência na região sul, expande seus limites na 
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várzea do Rio Paraíba na região atualmente ocupada pelo Parque da Cidade, 

amplia ainda sua ocupação na região oeste, envolvendo as etapas iniciais da 

Urbanova que naquele momento começavam a ser ocupadas. 

 

Figura 19 - Perímetro Urbano 1980 

 
Fonte: Autor. 

 

Oque aconteceu de fato, de acordo com Prefeitura de São José dos 

Campos (2006), foi que a Lei 2.263/1980 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1980), 

ampliou o perímetro urbano, acrescentando novas zonas de expansão urbana 

tais como a Zona de Expansão Urbana ZEU próxima a Petrobrás, a ZEU do 

Clube de Campo Santa Rita, a ZEU Buquirinha, a ZEU Urbanova, prevendo 

inclusive o incentivo à implantação de novos loteamentos. Entretanto, a falta de 

estratégias claras quanto aos objetivos a serem atingidos, aliada aos 

problemas emergentes no município, contribuíram para uma crise na ocupação 

do território da cidade. 

Dentre esses problemas, apresentava-se o fato de que nos anos 1980 e 

1981, vários loteamentos haviam sido aprovados em regiões periféricas do 

município, contudo os empreendedores não conseguiram cumprir com as obras 
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de infraestrutura, obrigando desta forma o poder público intervir nos mesmos a 

fim de realizar obras essenciais para os moradores desses loteamentos, de 

acordo com Prefeitura de São José dos Campos (2016a), a ausência de uma 

política habitacional para a população de baixa renda, o alto custo da terra no 

município, e o alto nível de exigências e de dificuldades administrativas para a 

aprovação de loteamentos, foram os fatores que contribuíram para esse 

processo. 

No ano de 1983, de acordo com Bologna (2000), há um recrudescimento 

por parte da Prefeitura com relação aos loteamentos que estavam em situação 

de irregularidade e também com relação aos empreendedores desses 

loteamentos, tendo em vista que estes passaram a ser acionados 

judicialmente. Em 1984 começaram a surgir vários parcelamentos clandestinos 

na zona rural de São José dos Campos, muitos desses localizados na região 

norte do município, outros localizados na extremidade leste. Para Bologna 

(2000), em 1985 devido a proliferação de loteamentos clandestinos na zona 

rural do município, iniciaram-se as primeiras reuniões entre a administração do 

município e a sociedade para debater possíveis soluções. Ainda conforme 

Bologna (2000), nesse período o município convivia com os reflexos de uma 

grande crise econômica em que o país sofria uma grande queda no padrão de 

vida da população, fato que fez aumentar a demanda por habitações 

populares. 

Numa tentativa de frear a ocorrência de parcelamentos clandestinos, em 

1986 foi promovida uma retração do perímetro urbano, que “oficialmente” 

visava englobar os loteamentos clandestinos que estavam dispersos, ao 

mesmo tempo incentivar a ocupação dos vazios urbanos existentes na área 

urbana do município, entretanto a realidade se manifestava de forma distinta 

dessas intenções. Assim em 21 de março de 1986, de acordo com Prefeitura 

de São José dos Campos (2008), foi editada a nona lei de perímetro, a Lei 

Municipal 83 3110/1986 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1986), a qual retraiu 

sensivelmente o perímetro urbano na região Leste onde localizavam-se 

predominantemente os loteamentos considerados clandestinos. Uma vez 

ficando de fora do perímetro urbano, tais loteamentos clandestinos só eram 

reforçados como tais. Ao mesmo tempo foram promovidas expansões 

localizadas do perímetro urbano em locais nobres como a região oeste, 
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objetivando abrir novas oportunidades para a implantação de novos 

loteamentos voltados para as classes de mais alta renda. 

Outras intervenções localizadas foram a inclusão do Parque Interlagos, 

não absorvido pela Lei 2263/1980 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1980), a 

retração da faixa lindeira a Rodovia dos Tamoios, e a exclusão do perímetro 

urbano de uma parte da várzea do Rio Paraíba, localizada na parte leste do 

município, cujo maior interesse seria a extração de areia. Esse descompasso 

entre matrizes e ideias que alimentaram a atividade de planejamento urbano e 

o rumo tomado pela produção do espaço urbano real, em São José dos 

Campos é exatamente pertinente “as ideias fora do lugar e o lugar fora das 

ideias” preconizadas por Arantes e Maricato (2009), uma vez que a cidade real 

foi ignorada no planejamento urbano e nas leis editadas no período. 

Em São José dos Campos esse descompasso pode ser verificado no 

quadro vigente da época, na medida em que a administração pública por um 

lado tentou flexibilizar em parte a legislação para novos loteamentos populares, 

sem abrir mão das infraestruturas básicas e diretrizes urbanísticas sem 

conseguir, contudo, convencer os empresários que alegaram que não haveria 

diminuição do preço dos lotes. Do outro lado a população que residia nesses 

parcelamentos clandestinos, de acordo com Bologna (2000), passou a partir de 

1987, cada vez mais cobrar a falta de saneamento e atendimentos básicos de 

serviços públicos. Assim, na prática a solução mais fácil era postergar 

decisões, deixando a cidade ilegal excluída do perímetro urbano. 

A comparação entre as Figuras 18 e 21, constata a proliferação de 

ocupações fragmentadas por toda a mancha urbana do município. Tal situação 

chega ao seu ápice no ano de 1988, conforme relato de Bologna (2000), 

quando o número de loteamentos clandestinos no município chegava à ordem 

de 90, refletindo tanto a insuficiência de políticas habitacionais, quanto a rigidez 

da legislação existente para a aprovação de loteamentos destinados para a 

população de baixa renda. 

No caso das ocupações da zona rural do município, tais loteamentos 

clandestinos de acordo com Bologna (2000), iniciaram-se primeiramente como 

chácaras de recreio, mas, foram sucessivamente fracionados começando 

dessa forma os loteamentos clandestinos e ocupados por moradores de baixa 

renda. Conforme descrito na própria legislação da época, a lei 2263/1980 (SÃO 
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JOSÉ DOS CAMPOS, 1980), em seu Artigo 3º - parcelamento de solo para fins 

urbanos, na zona urbana ou na zona de expansão urbana - não havia em todo 

o seu teor qualquer menção a respeito de “chácaras de recreio”, por ser 

exatamente uma solução “caseira” para ocupações na zona rural. Nesta zona 

rural a legislação incidente seria aquela definida pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária INCRA onde o parcelamento mínimo seria de 

20.000m². 

 

Figura 20 - Perímetro Urbano 1986 

 
Fonte: Autor. 

 

A partir dessa situação crítica, conforme descrito em Bologna (2000), 

onde o poder público não conseguiu reverter ou conter o processo das 

ocupações irregulares no município, estudos foram realizados após o ano de 

1986 para revisar as leis de parcelamento de uso do solo e em 1989 uma nova 

lei é enviada para aprovação na Câmara Municipal, sendo aprovada em 25 de 

janeiro de 1990. Em sua estrutura, foram criados três tipos diferenciados de 

loteamentos A, B e C com diferentes exigências de infraestrutura, com o 

objetivo de incentivar a iniciativa privada a produzir loteamentos para todas as 

camadas sociais. De acordo com a Lei 3721 de 1990, o padrão de loteamento 

“A”, é aquele cuja infraestrutura entregue é completa, inclusive com 
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arborização urbana, podendo ser previsto um núcleo de comércio de âmbito 

local, enquanto o padrão “B” há um condicionamento mínimo para a área dos 

lotes igual a 250,00 m², uma dispensa parcial de pavimentação apenas para 

situações de declividade inferior a 6%, já nos loteamentos classificados como 

padrão “C”, pelo menos a metade dos lotes produzidos deveriam ser de 125,00 

m², por sua vez o loteador se isentaria de executar a implantação de guias, 

sarjetas e rede de esgoto. Essa tipologia viria gerar mais problemas do que 

soluções, pois toda infraestrutura não entregue passaria a ser de competência 

da administração pública, ao mesmo tempo em que se admitia uma 

precariedade que afetava diretamente os moradores de renda mais baixa. 

Em 1990 por intermédio dos governos Estadual e Federal, de acordo 

com Bologna (2000), são financiadas a construção de 4000 unidades 

habitacionais, retornando dessa forma o Programa Habitacional do município, 

sendo os programas por parte do PAIH – Plano de Ação Imediata de Habitação 

Popular e CDHU – Companhia de Desenvolvimento Integrado do Município.  

Em 1990 passou a vigorar a atual Lei Orgânica do Município de São 

José dos Campos que, em seu Artigo 110, obriga o município a ter um 

processo permanente de planejamento urbano. Em seu Artigo 112 dispõe 

ainda sobre a responsabilidade do município elaborar o seu PDDI, 

considerando para isso seus aspectos físicos, econômicos, sociais e 

administrativos, devendo elaborar um diagnóstico ambiental para estabelecer 

os parâmetros para o zoneamento. 
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Figura 21 - Evolução Urbana – 1910 a 1990 

 
Fonte: Autor. 

 

Em 25 de janeiro de 1990, foi editada a décima lei que determinava o 

perímetro urbano do município, conforme Prefeitura de São José dos Campos 

(2008), a Lei Municipal 3721 de 1990 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1990), 

disciplinava o zoneamento e a ocupação urbana em São José dos Campos. 

Mas ainda assim esta lei manteve excluídos do perímetro urbano os 

loteamentos considerados irregulares, principalmente os localizados na região 

leste da cidade, criando uma expansão localizada nos limites da região sul do 

município e inexplicavelmente estendeu uma ocupação lindeira na Rodovia dos 

Tamoios, extrapolando os limites do urbano, em um momento em que a 

Rodovia Carvalho Pinto passou a cruzar o município, criando assim um caso 

de flagrante interesse localizado. 

Na década de 1990, os parcelamentos clandestinos iniciados durante a 

década de 1980, persistiram, conforme Prefeitura de São José dos Campos 

(2016a), pois ainda não havia sido produzida uma política habitacional para a 

população de baixa renda. Ademais, a questão do alto custo da terra no 

município também contribuía significativamente para complicar essa questão, 
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além do alto nível de exigências e de dificuldades administrativas para a 

aprovação de loteamentos. 

Assim no transcorrer da década de 1990, conforme Prefeitura de São 

José dos Campos (2016c), tais parcelamentos clandestinos, apresentavam as 

seguintes características em comum: 

- De uma maneira geral, parcelamento clandestino é todo aquele que 

não teve aprovação da Prefeitura para sua implantação; - Apresentavam 

ausência de infraestrutura (rede de abastecimento de água, rede de coleta, 

afastamento e tratamento de esgoto, sistema de drenagem das águas pluviais, 

iluminação pública, qualquer tipo de pavimentação de suas vias); 

 

Figura 22 - Perímetro Urbano 1990 

 
Fonte: Autor. 

  

- Não possuíam projeto urbanístico aprovado constando número de 

quadras, ruas, lotes, paisagismo, áreas institucionais, etc.;  

- Não previam a destinação de áreas para atender a necessidade de 

implantação de equipamentos públicos e comunitários;  
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- A circulação viária desses parcelamentos é precária, por motivo da 

existência de vias que não atendem aos limites de largura e declividade 

permitida;  

- Os proprietários em sua maioria apenas possuem contrato de compra e 

venda não formais, tidos como “contratos de gavetas”, sendo esses 

documentos não registrados em Cartório. Devido a velocidade de ocupação 

verificados nos anos 90, tanto pelos loteamentos regularizados ou não, a 

Região Leste pela sua extensão territorial e pela ampla presença de vazios 

urbanos, passou a representar nessa década uma das possibilidades de 

crescimento do município. 

Nesse contexto, a implantação da Rodovia Carvalho Pinto, inaugurada 

em março de 1998, passou a representar um novo limite de expansão urbana 

para as regiões sul, sudeste e leste, e também um limite entre o urbano e o 

rural. Em 27 de março de 1995 foi editada a décima primeira lei conforme 

Prefeitura de São José dos Campos (2008), que definiu o perímetro urbano do 

município, a Lei Complementar 121 de 1995 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1995), a qual além de apresentar a nova lei de zoneamento e ocupação do solo 

no município, 89 determinou também as áreas urbanas e de expansão urbana 

do território municipal. Dentre suas principais características definidoras 

estavam a extensão dos limites das zonas urbanas e de expansão urbana até a 

Rodovia Carvalho Pinto, excluindo a zona rural posterior a essa rodovia, ao 

norte a inclusão de parte dos loteamentos clandestinos mais próximos a área 

urbana, deixando sua maioria fora de sua abrangência. 

Conforme Prefeitura de São José dos Campos (2006c), a definição do 

perímetro por essa lei de 1995 teve o caráter mais técnico uma vez que para 

determinar as diretrizes do desenvolvimento físico e territorial, fez uso dos 

dados obtidos no Projeto do Macro zoneamento do Vale do Paraíba, o 

MAVALE de 1991, elaborado pelo INPE – Instituto de Pesquisas Espaciais em 

1991 a pedido do CODIVAP, através do qual foram aprofundados a análise dos 

dados físicos e geográficos, sociais e econômicos, de modo que a partir desses 

dados foram determinadas as potencialidades e limitações para o 

desenvolvimento territorial. Desta forma definindo as áreas urbana e de 

expansão urbana, inclusive as áreas que deveriam ser especialmente 

protegidas e transformadas em proteção ambiental. 
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Figura 23  - Perímetro Urbano 1995 

 
Fonte: Autor. 

 

Outro fato importante do período ocorreu em 1994, a instituição da Lei 

Complementar 114/94, de 22 de dezembro de 1994 (SÃO JOSE DOS 

CAMPOS, 1994), que criou as Zonas Especiais de Interesse Social ZEIS. 

Assim a administração reconhecia oficialmente a existência de uma série de 

loteamentos irregulares ou clandestinos. 

No bojo do PDDI 95, foram previstos também os seguintes Instrumentos 

de Política Urbana: Operação Urbana, Operação Interligada, Urbanização 

Consorciada, Imposto Progressivo no Tempo e Parcelamento ou Edificação 

Compulsória, ou seja, de forma inovadora a administração municipal avançava 

no reconhecimento de instrumentos que só seriam regulamentados no plano 

nacional em 2001 com a regulamentação do Estatuto da Cidade. Ainda pelo 

documento do PDDI 95 foram propostos a criação do Instituto de Planejamento 

Urbano e a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – 

CMDU, o qual deveria contar com a participação da comunidade para a 

consecução dos objetivos estabelecidos no PDDI. 
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No PDDI 95, a Rodovia Carvalho Pinto passou a conformar o limite de 

expansão urbana na parte sul do município, estabelecendo o limite entre as 

zonas urbana e a rural. Quanto aos aspectos físicos da dinâmica urbana no 

período de 1990 a 2016 referente a construção da morfologia urbana de São 

José dos Campos, a atividade industrial que havia impulsionado o crescimento 

do município, seria suplantada nas últimas décadas pelos setores de comércio 

e serviços, os quais passaram para a dianteira da atividade econômica em São 

José dos Campos. 

 

Figura 24 - Evolução Urbana – 1910 a 2016 

 
Fonte: Autor. 

 

A comprovação dessa situação no ano de 2015 pode ser verificada na 

Figura 29, confirmando que as atividades comerciais e de serviços nas últimas 

décadas foram se tornando cada vez importantes em participação, tornando-se 

cada vez mais especializadas, fato que concorreu para reforçar diversas 

centralidades no município. Por sua vez, já mais recentemente, no período de 

1997 a 2013, em especial houve a intensificação de adensamentos causados 



83 
 

sobretudo pela verticalização de áreas, plenamente servidas de infraestruturas 

(ver Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Edifícios produzidos em São José dos Campos – 1997 a 2012 

 
Fonte: São José dos Campos, 2012. 

 

Com a fragmentação urbana do município, verificável na Figura 27, em 

especial entre os anos de 1990 a 2016, nota-se a ocorrência de ocupações 

esparsas em áreas periféricas, descontínuas ao tecido urbano já existente, fato 

abordado por Sandra Fonseca da Costa e Mateus Godoi de Maria (COSTA; 

MARIA, 2010). Essa dinâmica relatada, até a década de 2010, caracteriza um 

período de aumento de densidades e aumento de verticalização, resultando na 

presença de regiões com alto adensamento de edifícios em números 

crescentes. Em apenas uma década a verticalização mais que dobra no 

município passado de 101 a 213 edifícios, adensando especialmente as 

regiões formadas pelo Centro, Vila Ady-Ana e Jardim Aquarius. 

De a acordo com a Prefeitura Municipal, outras regiões com média 

densidade, limítrofes às regiões de alta densidade, porém com quantidade de 

edifícios implantados variando de 70 a 100 edifícios, foram enquadradas: 

Jardim Satélite, Parque Industrial e região do Jardim Esplanada.  
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Gráfico 5 - Estabelecimentos e Empregos em São José dos Campos por Setor Econômico – 
2015 

 
Fonte: São José dos Campos, 2016c. 

 

Paralelo a esse contexto de dispersão urbana e simultâneo 

adensamento e verticalização, em 2010, de acordo com Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos (2016c), a cidade atingiu a população de 629.921 

habitantes, dos quais 615.022 habitantes residiam na zona urbana, enquanto 

14.899 habitantes residiam na zona rural. Por último, mais recentemente 

conforme Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2008), em 17 de 

novembro de 2006 foi editada a Lei Complementar 306/2006 (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS. 2006b) que aprovava o PDDI 2006 e a décima segunda lei a definir 

nos seus anexos, o perímetro urbano do município. Nestas são mantidos os 

limites da lei anterior, contudo extingue-se do perímetro urbano, a figura da 

área de expansão urbana. A mesma lei passou a considerar todas as 

ocupações irregulares da região leste como urbanas, sem abranger, contudo, 

as ocupações posteriores a Rodovia Carvalho Pinto localizadas na porção sul 

do município. Essas últimas continuariam na classificação de zona rural, assim 

como as ocupações ao norte do município (ver Figura 25). 
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Figura 25 - Perímetro Urbano 2006 

 
Fonte: Autor. 

 

Entretanto, ainda de acordo com Prefeitura de São José dos Campos 

(2016c), durante exatamente o período de vigência do PDDI 2006, 

especificamente a Lei 306/2006 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006b), 

ocorreram dois fatos de suma importância para a regularização fundiária em 

São José dos Campos, o primeiro foi a edição da Lei Federal n◦ 11.977/09 de 7 

de julho de 2013 que dispunha sobre o Programa Minha Casa Minha Vida e a 

regularização fundiária de loteamentos localizados em áreas urbanas e o outro 

foi a criação da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária em 2013. 

Ambas as ocorrências, a criação do Programa Minha Casa Minha Vida e 

da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, se relacionam diretamente 

com a questão da dispersão urbana no município. Tais tratativas passaram a 

ser extremamente necessárias em razão do quadro vigente da situação 

fundiária no município, uma vez que conforme as considerações de Costa e 

Maria (2010), as situações de dispersão urbana, invariavelmente são 

acompanhadas de segregação, de problemas ambientais (ecológicos e 
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sociais), os quais atingem os espaços físicos de ocupação, na maior parte das 

vezes, das classes sociais menos favorecidas. 
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7 HERANÇAS ENVOLVIDAS OU LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E 

PRODUÇÃO DO SOLO 

 

De acordo com HOUAISS (2009), entende-se por herança todo o 

conhecimento e técnica transmitido por um grupo social para as gerações 

seguintes, nesse caso, o legado transmitido através de conceitos de 

urbanismo, materializados nas leis as quais determinaram modos de ocupação 

sobre o território, considerando inclusive os contextos históricos e as ideologias 

de Estado. 

Já em Campos Filho (2001), tem-se que o processo de crescimento das 

cidades, quando apoiado na industrialização rápida, em sua maior parte foi 

também acompanhado de uma escassez de recursos a serem investidos nas 

cidades, de concentração de renda social e espacial, resultando em uma parte 

central e em alguns núcleos urbanos privilegiados. De acordo com Costa e 

Maria (2010), o resultado dessa situação é o surgimento de dois processos de 

dispersão urbana, um no sentido de ampliação de uma periferia pobre e outo 

no sentido de surgimento de loteamentos “nobres”, em consequência de uma 

exclusão intencional por parte da população de alto poder aquisitivo. 

Em Reis Filho (2006), surge a menção da origem de parte das 

dispersões, inclusive em São José dos Campos, com a formação de 

condomínios horizontais. Menciona a origem a partir de duas mudanças, a 

primeira ocasionada pela Segunda Guerra Mundial, onde iniciou-se um ciclo 

em que o mercado financeiro e o mercado imobiliário passaram a conviver com 

índices sempre elevados de inflação. Reis Filho (2006), afirma então que nesse 

caso, com o aumento populacional, consequentemente os preços dos terrenos 

foram ascendendo, tornando mais difícil a compra individual de lotes. 

Outra menção importante é o surgimento dos condomínios verticais. 

Ainda segundo Reis Filho (2006), também a partir de 1940, uma parte 

significativa das demandas habitacionais e de edifícios de escritórios era 

atendida pela iniciativa privada, através da locação de imóveis, pois existia 

rentabilidade para quem visava a construção de imóveis para locação. 

Com a inflação crescente, foram reduzidas drasticamente essas formas 

de investimento, daí o surgimento de novas formas de aplicações financeiras, 

como a incorporação para a construção de edifícios em forma de condomínio, 
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que nada mais é do que a produção de unidades habitacionais visando a venda 

para futuros usuários. No caso dos condomínios horizontais, de acordo com 

Reis Filho (2006), por volta de 1970, com a construção de mais rodovias no 

país e com a melhoria da mobilidade, parte da classe média passou a optar por 

investimentos em terrenos dentro de condomínios horizontais, buscando 

construir suas residências em locais afastados de congestionamentos e da 

poluição presente em bairros tradicionais. Sobre a dispersão localizada em 

áreas urbanas periféricas, as mesmas apresentam-se invariavelmente de modo 

ineficiente, desorganizado na configuração e altamente dependente do 

deslocamento motorizado.  

Conforme Costa e Maria (2010), em razão da lógica do mercado definir a 

ocupação do espaço, as pessoas passam a ter direitos diferentes ao acesso e 

a qualidade ambiental, em função da capacidade social, o que resulta em uma 

desigualdade ambiental. Em detrimento disso, de acordo com a mesma autora, 

a população de baixa renda acaba sendo compelida a ocupar áreas menos 

valorizadas no mercado imobiliário regular, desprovidas de serviços básicos, 

sujeitas a inundação, desabamento, declividade acentuada, distante dos 

centros de comércio e de serviços. 

Além das questões determinantes dos processos de dispersão urbana, 

como acesso à terra e a lógica do mercado, as quais de certa forma 

colaboraram para o surgimento desses processos de dispersão, importa-nos 

também o entendimento das questões de ideologia na construção do espaço. A 

respeito dessas questões, encontra-se menção em Deak (1999) que o ideário 

atual apresenta mais continuidades que rupturas com o passado, ou seja, o 

processo econômico social perpetua ainda o mesmo deslocamento, entre 

sujeito e o objeto da formação do espaço. Daí a importância de uma análise 

aprofundada das influências incidentes sobre a construção da cidade. Sobre a 

construção do espaço urbano na cidade, de acordo com Reis Filho (2006), as 

novas formas de tecidos urbanos incorporaram preceitos do Movimento 

Moderno, seja quanto as tipologias de edificações, a distribuição por usos, 

conformadas nos zoneamentos, seja pela observância das densidades, todos 

de alguma forma associados aos preceitos de habitar, trabalhar, circular e 

recrear difundidos a partir da Carta de Atenas. 
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Ao discorrer sobre as heranças que contribuíram para dar forma as 

legislações urbanísticas e sobretudo para a formação de uma ideologia sobre o 

urbano e sobre o planejamento territorial, surgem como aspectos recorrentes 

das ideias e práticas presentes no universo do urbanismo e planejamento, a 

influência dos modelos formulados nos países centrais. Assim sugere Ribeiro e 

Cardoso (1994), com referência as doutrinas como o higienismo do início do 

século XX, ao macroplanejamento dos anos 70, as quais influíram no 

planejamento das cidades brasileiras, a presença de tais ideias estrangeiras 

fez-se, contudo, com adaptações para a realidade do país. Pare esse autor, no 

caso da reinterpretação de tais modelos para aplicá-los no nosso país, houve 

uma necessidade de adaptação contínua, uma vez que na Europa e Estados 

Unidos, a emergência desse campo de pensamento, se fez tendo como eixo a 

questão social, já no caso brasileiro as ideias de modernização, 

desenvolvimento, e construção de nacionalidade, foram temas que 

submeteram a questão social. Assim o mesmo autor busca elaborar uma 

síntese do processo histórico de produção do planejamento urbano, 

primeiramente como ciência nos países centrais, posteriormente a partir 

dessas contribuições, identificando a partir destas, as principais características 

do pensamento social sobre o planejamento urbano no Brasil. 

Ora a construção do pensamento social sobre o planejamento no país, 

envolve a construção de um território e das identidades culturais, perpassa 

também pela formação do Estado, de suas ideologias, de como suas leis 

regem os direitos e as relações dos cidadãos. Nesse sentido, a partir do início 

do Século XX, Ribeiro e Cardoso (1994), faz menção importante de que o eixo 

central do pensamento urbanístico se tornou com o passar do tempo, a 

questão social, e que a cidade passou ser a forma de mediação e modeladora 

de comportamentos, se tornando na avaliação deste, o “paradigma do 

planejamento”. A partir desse contexto, conforme o autor, intervir no espaço 

construído corresponde, então na visão dos planejadores, influir nos 

comportamentos. Posteriormente, com a crise dos anos 70, ainda conforme 

Ribeiro e Cardoso (1994), ocorre um declínio do paradigma do planejamento, 

tendo como contraponto o surgimento do paradigma ecológico, estabelecendo 

novos problemas, novas técnicas de ação e novas escalas de articulação, 
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passando a questão ambiental a ser incorporada no âmbito das políticas 

públicas.  

A partir da necessidade de se entender em que momento a questão 

urbana emerge como uma transformação da questão social, quando o social 

adquire peso e importância de fato no planejamento, foi montada uma 

cronologia, apresentando, a aplicação dos principais instrumentos de 

planejamento urbano no município, associando e justapondo-se informações 

importantes, visando contribuir para a construção de um quadro analítico do 

período de estudo. 

Para melhor interpretação das questões que influíram na formação do 

território da cidade e com o objetivo de formar um quadro através dos tempos, 

foi construída uma linha do tempo (ver Figura 26). 

De modo sintético foram dispostos dados e informações relativas à 

construção de edifícios, tendo como indicador as expedições de “habite-se” no 

período de 1932 a 2013, à oferta de lotes nas várias modalidades no período 

de 1947 a 2013, à variação do IPC – índice de preços ao consumidor, segundo 

o IBGE, no período de 1964 a 2009, à aprovação de projetos de construções, 

ano a ano no município no período de 1996 a 2013, adicionadas informações 

sobre a cronologia e síntese dos Planos Econômicos que ocorreram no país, a 

caracterização das décadas e a marcação das principais leis de ordenação do 

território de São José dos Campos: as leis dos Planos Diretores, a legislação 

pertinente ao zoneamento, com suas respectivas sínteses e os dados 

estatísticos referentes às leis de regularização de imóveis. Na construção 

desse quadro, a partir da sobreposição e do alinhamento de informações, 

evidenciaram-se os objetivos: 

- Inicialmente pareceu obvio construir um panorama para a avaliação de 

instrumentos de planejamento do território, tais como os sucessivos Planos 

Diretores do município, a aplicação das Leis de Zoneamento, os efeitos das leis 

de Regularização de edificações; 

- Sequencialmente surgiu a necessidade da interpretação dos efeitos 

dos ciclos econômicos, dos planos de estabilização econômica, sobre a 

construção, a produção de lotes urbanos, bem como quanto o processo da 

verticalização no território de São José dos Campos; 
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- De modo especial surgiu a necessidade de avaliar a dinâmica urbana 

da cidade, interpretando os momentos de expansão e crescimento, fazendo 

uma interface dos momentos críticos relacionando-os com as ocorrências das 

dispersões urbanas no território; 

- Por fim, de modo a completar os estudos, surgiu a necessidade de 

avaliar tendências de ocupação do território, fazendo interfaces com os vetores 

de ocupação urbana. Dispostas essas informações iniciais, com a finalidade de 

interpretação cada período, das ideologias dos governos municipais 

determinantes na formação do território, iniciaremos a análise a partir dos 

Planos Diretores e das Leis de Zoneamento, as quais contribuíram para a 

construção do território e foram preponderantes para a ocorrência da dispersão 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Figura 26 – Linha do Tempo 1932 - 2015– diagrama elaborado pelo autor 
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Lei Municipal 281/1954: primeiro Código de Obras e primeiro zoneamento 

de massa do município. 

Conforme Prefeitura de São José dos Campos (2006), a Lei 281 de 11 

de janeiro de 1954 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1954), representou um grande 

avanço na ordenação do território da cidade, uma vez que além de produzir 

uma regulamentação de acordo com seu Artigo 1º, com o intuito de 

regulamentar todas as disposições sobre construções, demolições, aberturas 

de ruas e loteamentos, vinha acompanhada de um zoneamento de massas, 

onde no seu Artigo 162º o município era dividido em zona urbana e zona 

suburbana, estabelecendo-se assim um primeiro perímetro, sendo este por sua 

vez, conforme o Artigo 163º, subdividido nas zonas industrial, comercial, 

residencial, sanatorial e aeronáutica. 

Importante salientar que quanto a precariedade habitacional, o documento 

reconhece a modalidade classificada como cortiço em seu Artigo 148º não 

admitindo mais sua construção no município, e no seu Artigo 149º estabelecia 

medidas de controle para se evitar a construção destes, não admitindo a partir 

dessa lei qualquer reforma ou acréscimo de área construída nos ainda 

existentes.  

Já no seu Capítulo X, nos Artigos 178º e 179º a lei estipulava 

parâmetros para arruamentos, e que condições deveriam atender, não 

mencionando em seu conteúdo, critérios para a aprovação de novos 

loteamentos, o que leva a crer que esse processo ocorresse sem um controle 

mais rigoroso da exigência de novas infraestruturas, as quais seriam então 

acabariam sendo de competência da administração pública. Entretanto a 

referida lei estabelecia regras apontando para as condições as quais eram 

julgadas impróprias de terrenos, e que deveriam ser evitadas, tais como 

terrenos baixos e alagadiços, conforme descrição no Artigo 179º. Sobre a 

interpretação do que seria zona suburbana, a mesma caracterizava-se por sua 

flexibilidade de implantação de usos considerados de maior impacto como os 

sanatórios, os quais não seriam permitidos nas zonas residencial, comercial ou 

industrial, conforme o Artigo 164º. 

Quanto a caracterização desse zoneamento, a zona urbana abrigava a 

zona residencial, a zona comercial e a zona sanatorial, enquanto a zona 
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suburbana (ver Figura 8 – Perímetro Urbano de 1950 – Lei Municipal 090 de 8 

de setembro de 1950) abrigava as zonas aeronáutica e a industrial. É 

interessante notar os indícios de abrandamento de usos que poderiam ser 

instalados na zona senatorial, de acordo com o Artigo 172º, parágrafo 1º, ao 

permitir dentre os usos a presença de prédios residenciais e edifícios 

escolares, denotando um momento onde os avanços da medicina já davam 

indícios do final próximo da fase sanatorial, percebendo-se a transição para a 

fase industrial que no momento dava indicativos que esforços estavam sendo 

conduzidos para a implantação de tais empreendimentos no município. Esse é 

o momento do ponto de inflexão mencionado em CHUSTER (2011). 

Outros indícios importantes desse momento estão presentes no Artigo 

206º, onde no § 1º é instituída uma reserva de uma faixa de 15 metros em cada 

lado da Rodovia Presidente Dutra, para futura abertura de Avenidas marginais.  

De igual forma também é feita uma reserva de uma faixa de 15 a 17 

metros e meio, a partir do eixo do Córrego Lavapés com a finalidade de 

abertura futura de uma Avenida marginal, a qual viria a se tornar a atual 

Avenida Fundo de Vale. 

 

1º. Plano CEPEU USP – Elaborado entre 1958 a 1964 

No processo de elaboração desse Plano, de acordo com Bologna 

(2000), foi criada por intermédio do Decreto 246 de 10 de setembro de 1958 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1958a) uma Comissão para a elaboração do 

Plano Diretor do Município, composta por técnicos da administração e 

representantes de entidades de classe da cidade, com orientação do CEPEU-

USP, Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo de São Paulo, dirigido pelo professor Luiz Inácio de Anhaia Melo. 

No contexto de elaboração do plano CEPEU USP, a cidade estava em 

um processo de desenvolvimento caótico e desordenado em razão da 

implantação de novas indústrias, sem critério racional de localização dessas 

(BOLOGNA, 2000). De igual forma os loteamentos invadiam zonas rurais 

periféricas ao núcleo urbanizado, forçando a transformação de áreas 

produtivas em lotes “pseudo urbanos”, ou seja, sem condições para serem 

habitados. 
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Entretanto o contexto da época não era somente a precariedade notada 

nos bairros periféricos, mas, também um contexto de transformação pois a 

própria região central da cidade estava em permanente construção naquele 

período, com desapropriações em andamento para a construção de 

importantes vias como a Avenida Francisco José Longo conforme nota no 

jornal CORREIO JOSEENSE (1958a). Era possível constatar ainda outras 

modificações urbanas como o relato da pavimentação de vias centrais e 

urbanização, de acordo com o mesmo jornal citado, porém em sua edição nº 

1709 de 9 de novembro de 1958. Encontra-se também notas sobre a 

fabricação de artefatos de concreto necessários a construção de galerias, 

redes de águas pluviais, construção de guias e sarjetas (CORREIO 

JOSEENSE, 1958b), demonstrando um aparelhamento necessário da 

administração pública, para a demanda que crescia em razão da intensiva 

industrialização. Verifica-se o investimento realizado não somente no 

embelezamento das principais vias do município, mas, uma também uma 

urbanização mais intensa na sua parte central (CORREIO JOSEENSE, 1958b;  

1958c). 

Essa dinâmica intensa é marcada, além da instalação de indústrias, 

como no início da construção da Faculdade de Direito de São José dos 

Campos (CORREIO JOSEENSE, 1958d), e também no planejamento para se 

obter a construção de um Hospital Municipal no município (CORREIO 

JOSEENSE, 1958e), bem como para instalação de faculdade de farmácia e 

odontologia na cidade. Contribui para a interpretação desse cenário a 

descrição de feita por Reschilian (2010), segundo o qual a organização 

territorial de São José dos Campos está diretamente associada à organização 

da cadeia produtiva que por sua vez está associada aos vetores de ocupação e 

em função do desenvolvimento produzido tanto pelo meio físico quanto a partir 

de elementos estruturadores do espaço feitos pela ação humana. 

Ora, se na década de 1950 a dinâmica do processo de urbanização 

brasileiro foi acelerada, num processo que ficou conhecido como período do 

“desenvolvimentismo”, durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) 

expresso em seu Plano de Metas quando, pela primeira vez, o planejamento, 

econômico e mesmo regional, é assumido com política de governo. Tal 

processo foi caracterizado pelo grande aporte de investimentos pelo Estado, e 
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de acordo com Bologna (2000), fazia parte da promessa do presidente 

resumida no slogan de fazer o país crescer “cinquenta anos em cinco”, o que 

se daria principalmente com a criação de condições para a produção de bens 

duráveis. Ao mesmo tempo aconteceram investimentos em infraestrutura, na 

geração de energia e na implantação de rodovias necessárias para a 

circulação de pessoas e mercadorias estruturando assim o território nacional. 

Esse era o contexto que antecedeu a elaboração do 1º. Plano Diretor / 

CEPEU USP, onde os acontecimentos de São José dos Campos refletiam na 

escala local uma específica política nacional, historicamente associada às 

ocorrências das transformações do sistema produtivo. Apesar da concentração 

de investimentos públicos e privados, estes não se estendiam ao conjunto das 

classes dos trabalhadores e migrantes da década de 1960. Apesar da 

expressiva urbanização esta consistia na confirmação de um modelo 

excludente, que valorizava determinadas áreas da cidade enquanto outras 

eram esquecidas redefinindo assim padrões de consumo urbano. 

Desse processo de urbanização, baseado sobretudo em investimentos 

governamentais, um fenômeno se apresentou decorrente dessas intervenções: 

a concentração de renda e riqueza, com a valorização específica de áreas 

beneficiadas diretamente pelos empreendimentos e a formação de uma 

reserva de mão de obra excedente, que enquanto servia de base para a 

geração de lucros de capital, se via alijada da própria cidade, ao mesmo tempo 

que se forjava na cidade uma concentração espacial. Para Ermínia Maricato 

essa mão de obra excedente contribuiu para a situação:  

 

Os baixos salários pagos aos trabalhadores, além da 
abundante oferta de mão de obra liberada do campo, 
completam esse quadro: reprimidos em suas iniciativas 
reivindicatórias, sem poder aquisitivo para comprar a moradia 
no mercado imobiliário privado, sem oferta significativa de 
moradia subsidiada financiada pelas políticas públicas, incapaz 
de atender ao aumento dos aluguéis, a massa trabalhadora 
recorre à compra do terreninho irregular, ou constrói no terreno 
de parentes, ou invade terras que em geral são públicas” 
(MARICATO, 1997). 
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Figura 26 - Publicação CORREIO JOSEENSE – 7 de setembro de 1958 

 
Fonte: Correio Joseense, 1958f. 

 

Sendo o contexto de uma cidade em transformação, dentro dos estudos 

preliminares do PDDI em 1961, foi elaborado plano para desfavelamento da 

Linha Velha, segundo o qual a favela daria lugar a construção de uma grande 

via estrutural, ao longo do antigo leito da ferrovia, local atual da Avenida 

Teotônio Vilela, a Avenida Fundo do Vale. Desta Forma, a transformação 

urbano e industrial em São José dos Campos, gerou incômodos que 

culminaram na necessidade de se estabelecer um planejamento essencial para 

nortear o desenvolvimento e a dinâmica da ocupação territorial no município. 

Interessante notar o surgimento de problemas de forma inicial nesse período, 

como o aparecimento de loteamentos não registrados e aprovados na 

Prefeitura, como se pode constatar no jornal CORREIO JOSEENSE de 7 de 

setembro de 1958 (ver Imagem 1). Posteriormente, a formalização do processo 

importante para elaboração do Plano Diretor se dá com o anúncio da Comissão 

do Plano Diretor, divulgada no mesmo jornal no dia 5 de outubro de 1958. 

Outra nota também importante, sobre o Decreto 250 de 31 de outubro de 1958 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1958b), o qual visava disciplinar a instalação de 
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indústrias nocivas no município, teve sua publicação no CORREIO 

JOSEENSE, edição no. 1714 de 28 de dezembro de 1958 (CORREIO 

JOSEENSE, 1958g). 

A aprovação de loteamentos e a produção de lotes de acordo com 

Prefeitura de São José dos Campos (2016b), no período próximo a elaboração 

do Plano Diretor é alarmante, a ponto de se atingir no ano de 1960 o mais alto 

pico da produção em São José dos Campos, com a disponibilização naquele 

ano de 6.902 lotes, de acordo com a Gráfico 6. Tal constatação confirma a 

importância da elaboração do Plano, face as alterações descontroladas que 

estavam incidindo no território, em razão do processo intenso de instalação de 

indústrias. 

 

Gráfico 6 - Lotes produzidos no município entre 1954 – 1965 

 
Fonte  Autor. 

 

No intervalo abrangido pelo Gráfico 6, onde o ápice da produção de 

lotes está localizado no ano de 1960, de acordo com Prefeitura de São José 

dos Campos (2016b), dados avaliados entre os anos de 1954 a 1965, ocorre a 

implantação muito intensa de loteamentos, que de modo diversificado 

atenderiam a demanda de várias classes sociais, entretanto nem sempre 

acompanhados da infraestrutura necessária. Chama-nos a atenção, a 
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produção de loteamentos no período de 1954 a 1965, de acordo com a Tabela 

1. 

Observa-se conforme Prefeitura de São José dos Campos (2016b), que 

apesar da diversidade de faixas de perfis sócio econômicos a serem atendidas, 

ocorre no período uma profusão de loteamentos nas proximidades da Rodovia 

Presidente Dutra, outros concentrados próximos a indústrias, mais destacados 

da rodovia, portanto uma quantidade expressiva de lotes voltados para o 

atendimento de trabalhadores das indústrias. Outra constatação importante se 

dá ao nos confrontarmos com o mapa de perímetro urbano de 1964, 

apresentado na Figura 11, pode-se observar que a maior ocorrência dos novos 

loteamentos no período está fora da zona urbana, e que a tentativa de 

envolvimento desses será a partir de 1967 conforme apresentado na Figura 

12. 

 

Tabela 1 - Produção de lotes no período entre 1954 – 1965 
BAIRRO/ANO 1954 1956 1959 1960 1962 1964 1965 

V.Tatetuba  782       

V.Industrial  1091      

J.S.Vicente   628      

J.Diamante    400     

V.N.Conceição    547     

J.N.Detroit    594     

J.Oriente    497     

J.Alvorada     605    

J.Indústrias    3705    

J.Morumbi      563   

Chac.Reunidas      1102  

J.Granja        693 

TOTAL  782 1719 2038 4310  563 1102  693 

Fonte São José dos Campos, 2016b. 

 

O que caracterizou o período que antecedeu o 1º Plano Diretor foi a 

precariedade de infraestrutura na maior parte da cidade e uma dinâmica 

descontrolada de crescimento ocasionada pela implantação intensa de 
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indústrias e novos loteamentos. Conforme Santos (2006), nos anos de 1960, a 

intensidade do crescimento populacional, aumentou a pressão para a 

ocupação dos vazios urbanos existentes e criados pela pulverização de bairros 

e fábricas implantados de maneira esparsa no município. Para melhor definir o 

quadro da situação encontrada no período da elaboração do Plano Diretor, de 

acordo com Bologna (2000), quanto a infraestrutura urbana para uma cidade 

com população estimada em 55.000 habitantes em 1960, haviam somente 

6.630 ligações de água servindo cerca de 33.150 habitantes. Quanto aos 

serviços de esgotos, a extensão da rede existente era insuficiente pois cobria 

apenas 37,21 % da área urbana. 

 

Tabela 2 - Implantação de Indústrias em São José dos Campos no período entre 1954 – 1962 
Indústria/Ano 1954 1956 1957 1959 1961 1962 TOTAL 

J&J x       

Ericsson x       

Kanebo  x      

GM   x     

Eaton   x     

Alpargatas    x    

Bendix     x   

Avibrás     x   

FSRA      x  

Matarazzo      x  

Kodak      x  

TOTAL 2 1 2 1 2 3 11 

Fonte: Santos, 2006 

 

Outro dado referente ao perfil da população da cidade, conforme 

Bologna (2000), era que 52,9% dos habitantes não sabiam ler, das 15.000 

crianças em idade escolar, o município tinha capacidade de atender apenas 

9.922 crianças, apresentando-se um déficit de 5.984 vagas na rede de ensino 

pública. De maneira geral, a cidade encontrava-se deficitária em vários 

sentidos, com uma tendência de que essa situação piorasse, pela dinâmica 

descontrolada do seu crescimento. 
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Na Tabela 2 pode-se acompanhar a intensidade de implantação das 

principais indústrias no município entre os anos de 1954 a 1962. O confronto 

das tabelas 1 e 2, esclarece a avaliação sobre a dinâmica do crescimento da 

cidade no período. A política de industrialização dos anos 50 coincidiu com 

fatores importantes no desenvolvimento econômico de São José dos Campos. 

Além da citada instalação do Centro Técnico Aeroespacial CTA e a 

implantação e posterior duplicação da Rodovia Presidente Dutra, no campo 

ideológico os anos da década de 1950 introduz em cena a sociologia como um 

dos campos mais importantes para a formulação de ideias. No município a 

análise sócio econômica passa as ser uma área incorporada pelo planejamento 

urbano, com a criação da área de Pesquisas, estudos e estatísticas na 

administração municipal, de acordo com Bologna (2000). 

O contexto dessas mudanças é coincidente com um grande fluxo de 

pessoas se dirigindo para a cidade em busca de emprego e de um futuro 

melhor, em um momento que se prega o nacional desenvolvimentismo, onde 

um processo de modernização acelerada acontece ao mesmo tempo com a 

internacionalização da economia, onde conforme Ribeiro e Cardoso (1994), na 

cidade se cristaliza uma concepção dualista de sociedade, onde além da 

oposição campo – cidade, verifica-se também a oposição dos integrados – 

marginais. Ora se a cidade não consegue absorver toda a mão de obra que 

para ela flui, pelos novos padrões de urbano industriais de desenvolvimento, 

uma vez que os imigrantes não conseguem se adaptar ao modo de vida 

urbano, reproduz então a marginalidade, denominada naquele instante como 

“urbanização sociopática”. Este conceito, Ribeiro e Cardoso (1994), implica em 

uma urbanização construída em cima de desiquilíbrios. Esse desenvolvimento 

desiquilibrado, corresponde também a descrição feita por Maricato (1997), ao 

afirmar que o ideário urbanístico, dos planos e das leis de zoneamento, 

organizava a cidade no papel, mas na prática se tratavam de “ideias fora do 

lugar”, por não incluir parte da cidade, a parte excluída pelo mercado 

imobiliário, a qual se via na maior parte das vezes compelida a alternativa da 

ocupação ilegal. 

 

2º. PDDI – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – SERETE S.A. - 

1968 – 1969 
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Entre os anos de 1964 a 1985, durante o regime militar, conforme 

Bologna (2000), a ação do poder público nas cidades é marcada pela 

centralização da gestão, pela ausência de participação da sociedade e 

desrespeito ao patrimônio cultural, em razão do autoritarismo adotado pelo 

regime. Conforme Bonduki (1996), havia uma crença que o desenvolvimento e 

o crescimento a qualquer custo, pautado pelas ações centralizadoras do 

Estado seriam suficientes para resolver os problemas que afetavam as 

cidades. Tratava-se do modelo central – desenvolvimentista. Alinhava-se assim 

o mito da modernidade com a transformação urbana, não havendo, no entanto, 

qualquer compromisso com o meio ambiente e com os valores culturais. 

Nas cidades é um período em que a urbanização se intensifica em 

função do crescimento econômico, ao mesmo tempo que o Governo busca 

construir por intermédio dos Planos Diretores soluções técnicas para resolver 

os problemas das cidades, entretanto sem construir essas propostas a partir de 

discussões com a sociedade. Nesse cenário sob o governo do General Castelo 

Branco são criados no ano de 1964, dois órgãos de peso, o Banco Nacional de 

Habitação BNH e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo SERFHAU. O 

BNH, cujos principais papéis respectivamente no âmbito nacional era prover o 

país com a execução de programas habitacionais voltados para o atendimento 

das demandas de habitação de interesse social e financiar Planos de 

Desenvolvimento Integrado. Quanto à atribuição de prover a demanda de 

habitações de interesse social, o BNH através dos tempos teve sua função 

desvirtuada, principalmente em razão da especulação imobiliária e da 

especulação do capital financeiro (baixa rentabilidade em razão do crescente 

custo da terra urbana, associado à especulação imobiliária). 

É valido ressaltar que por intermédio da Lei Estadual 9842 de 19 de 

março de 1967, tornou-se obrigatório no Estado de São Paulo, a elaboração 

pelos municípios de Planos de Desenvolvimentos locais integrados, havendo 

um condicionamento para que os municípios do Estado de São Paulo, 

possuíssem tal documento, para qualquer contração de empréstimo ou auxílio 

financeiro. A partir de então, o SERFHAU se tornou uma alternativa de 

financiamento para que São José dos Campos pudesse desenvolver seu PDDI. 

No contexto do 2º. PDDI, em 1968 o município contava com uma 

população estimada de 109.578 habitantes, ao mesmo tempo que o processo 
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de industrialização se intensificava nessa década com a implantação das 

indústrias: Alpargatas (1960), Matarazzo e Amplimatic (1964), Avibrás (1965), 

Embraer (1969) e a National Bundy Tubing (1970). Como consequência dessas 

implantações, se produziam grandes vazios urbanos nas proximidades das 

ocupações dessas indústrias, o que resultava em situações de descontinuidade 

de integração da malha viária, e a ocupação do solo no município conforme 

Santos (2006). 

Nesse período o uso do solo, em razão da implantação das indústrias no 

corredor da Rodovia Presidente Dutra se especializou, com a produção de 

loteamentos voltados para classes sociais de melhor poder aquisitivo, 

resultante de uma estratificação social mais definida na cidade. Fazem parte 

desse momento de expansão urbana intensificada, a implantação dos 

loteamentos o Parque Industrial, Jardim Satélite Industrial, Jardim da Granja, 

Jardim Motorama, Jardim de Allah. Tal crescimento fez também aumentar a 

intensidade de tráfego urbano pela Via Dutra, uma vez que eram escassas as 

vias urbanas no sentido Leste – Oeste. Situação similar ocorria no sentido de 

circulação Norte – Sul, uma vez que o único acesso a Campos do Jordão era 

feito atravessando-se a cidade, a partir de sua entrada principal. Bologna 

(2000), enfatiza que o referido Plano, não menciona legislações implantadas 

para conter loteamentos clandestinos, aprovadas a partir do ano de 1958, 

como a fixação do perímetro urbano, a obrigatoriedade de se instalar redes de 

água e luz elétrica, para a aprovação de novos loteamentos (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1960), da exigência de prova de capacidade financeira para realizar 

as benfeitorias exigidas, também não menciona a legislação que estabeleceu 

exigências para a implantação de indústrias com atividades incômodas no 

município (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1958). 

De acordo com Bologna (2000) esse plano fica apenas no campo da 

crítica, ao diagnosticar que o crescimento sem controle e o surgimento de 

ocupações periféricas, traria como consequência a descontinuidade da malha 

urbana, acarretando principalmente situações de isolamento social, e também 

outros produtos danosos como o aumento do custo dos transportes e a 

insuficiência gradativa dos serviços públicos. O pensamento vigente que 

expressa bem o desenvolvimentismo da época, conforme a autora está contido 

na citação de que “a indústria poderá vir, se houver terrenos a disposição 
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recursos humanos e meio ambiente, se a cidade for capaz de se promover, se 

os custos do solo não forem encarecidos pelo estrangulamento físico da zona 

urbana” (BOLOGNA, 2000). Entretanto é valido mencionar que o Plano 

objetivou não incentivar a expansão horizontal, a fim de evitar o espraiamento 

da cidade, apresentando como alternativa a ocupação dos vazios urbanos, 

principalmente com conjuntos habitacionais, contudo tal ocupação não 

considerou o atendimento de população de baixa renda, fazendo com que essa 

lacuna de demanda fosse compelida para as ocupações ilegais. 

 

1ª. Lei de Zoneamento: Lei Municipal 1606/1971 

A Lei Municipal de 13 de setembro de 1971, segundo CHUSTER (2000), 

é considerada a primeira lei geral a tratar de zoneamento no município e 

apresentava em sua concepção um zoneamento funcional, onde as zonas de 

uso eram desagregadas do coletivo. Seu conteúdo é apresentado de maneira 

sucinta, não discorrendo em nenhum momento sobre precariedade 

habitacional. A única modalidade de projetos de interesse social é feita através 

do Artigo 7, parágrafo 5º. alínea “f”, onde indica a permissão de conjuntos 

habitacionais nos moldes do BNH no município. Entretanto há ênfase sobre a 

questão da instalação de indústrias no município que descreve de modo 

sintético as modalidades de zonas de uso existentes. 

Demonstra também a preocupação com o aspecto estético da 

apresentação da Zona Central ao proibir no seu Artigo 12 o projeto de qualquer 

edifício que tivesse menos que 3 pavimentos. A mesma preocupação estética é 

refletida na proibição enfatizada no Artigo 6, onde afirmava categoricamente 

que no município não seriam permitidas residências coletivas geminadas, 

numa referência indireta a questão de edificação de cortiços na cidade.  

Durante a vigência dessa lei, na década de 1970, no âmbito nacional 

ocorreu o período que ficou conhecido como “Milagre Econômico Brasileiro” 

(1968-1973), o qual se encerrou no ano de 1973 com a convulsiva crise 

internacional desencadeada pelo abrupto aumento dos preços do petróleo. 

Esta crise foi agravada no caso brasileiro por conta do endividamento externo 

advindo de empréstimos que haviam, de certa forma, viabilizado o “milagre”. 

Posteriormente com a implantação no Brasil do II PND Plano Nacional 

de Desenvolvimento, buscou-se elevar o ritmo das atividades econômicas e 
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alterar os efeitos negativos da inflação, ou seja, com a expansão de crédito ao 

consumidor, tendo como consequência, o aumento o consumo de bens 

duráveis. 

A partir disso um efeito multiplicador também foi conseguido com o 

aumento das exportações, e também com a ocorrência do investimento público 

maciço em infraestrutura. 

Outro fato relevante no período, foi a implantação do BNH – Banco 

Nacional de Habitação (1964), que juntamente com reformas financeiras que 

contribuíram com o financiamento à construção residencial, incrementando 

também a indústria de transformação. De acordo com CHUSTER (2000), os 

recursos provenientes do BNH possibilitaram o financiamento de companhias 

de habitação regionais em programas destinados a faixas populares de renda e 

também a incorporação imobiliária privada, ou seja, alavancaram também a 

construção de edifícios residenciais no município, contribuindo para o processo 

de verticalização.  

Conforme Iunes (1995), apesar do primeiro choque da crise do petróleo 

em 1973, ter comprometido e decretado o fim do milagre econômico brasileiro, 

o Brasil de forma diversa do mercado internacional, contraiu empréstimos 

provenientes sobretudo de capitais excedentes dos petrodólares disponíveis no 

mercado internacional.  

Entretanto como salienta Iunes (1995), as crescentes obrigações 

trazidas nesse período, com o aumento considerável da dívida externa 

brasileira, não foi acompanhada do aumento de renda do setor público, o que 

fez elevar o endividamento interno no país, assim essa incapacidade do setor 

público de resolver as finanças públicas para permitir a expansão econômica 

teve como consequência o surgimento de conflitos distributivos e acabou tendo 

uma forte influência na elevação da inflação na década de 1980. No cenário 

local conforme podemos constatar analisando a Figura 31, os efeitos do 

Milagre Econômico, a elevação do nível das atividades econômicas localmente, 

reflexo disso é a produção e oferta de 4916 lotes urbanos, de acordo com 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2016b), referente a implantação 

do loteamento Bosque dos Eucaliptos, sendo esse momento de um dos mais 

altos picos de oferta de lotes residenciais voltados em sua maioria para a 

classe de trabalhadores das indústrias. 
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Entretanto ocorre entre os anos de 1976 e 1977 ocorre um reflexo tardio 

da crise, havendo indisponibilidade de crédito para financiamento de novos 

empreendimentos, a oferta fica estagnada, ocorrendo posteriormente nova 

retomada a partir de 1978. Nesse ano de acordo com Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos (2016b), são produzidos 2511 lotes, destes uma parcela 

significativa de lotes (1548) se referia a implantação do loteamento Parque 

Novo Horizonte, localizado na região Leste, o qual já fazia parte da dispersão 

urbana no período, o loteamento São Judas Tadeu na região sudeste com 798 

lotes, também na mesma condição. No entanto o Jardim Valparaíba com 571 

lotes localizado na região leste próximo a indústrias, acabou ficando de fora do 

perímetro urbano, (Ver Figura 20). 

Importante notar o considerável o número de loteamentos cuja 

implantação, orbitou nas proximidades das indústrias instaladas ou em 

instalação no período da década de 70. Outra constatação conforme Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos (2013a), é a produção de edifícios no 

município, analisada a partir de dados de aprovação de edifícios da Secretaria 

de Obras do ano de 1945 até o ano de 2013, onde especificamente, temos um 

crescente aumento na construção de edifícios principalmente a partir de 1969, 

atravessando o período crítico de 1973 e atingindo um ápice localizado em 

1977 com a construção de 35 edifícios, posteriormente a construção destes 

passou a oscilar em razão de ciclos de ofertas de recursos para financiamentos 

e crises sazonais econômicas, entretanto esses dados revelam no período uma 

concentração e adensamento localizado da verticalização no município, com 

predomínio na Região Central de São José dos Campos. 

Segundo Chuster (2000), outro aspecto importante que definiu a 

morfologia do município, foi que na Lei de zoneamento 1606/1971, as zonas 

industriais foram estruturadas a partir da Rodovia Presidente Dutra, que na 

década de 70 era considerada o eixo de ligação e transportes, mais importante 

do país. 

 

2ª. Lei de Zoneamento: Lei Municipal 2263/1980 

De acordo com Chuster (2000), a 2ª. Lei de Zoneamento, ao contrário de 

sua predecessora, não foi originária de um Plano Diretor, sendo elaborada por 

consultoria externa, a partir de janeiro de 1978, no governo do prefeito Eng.◦. 
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Ednardo de Paula Santos, pela empresa Grinover Arquitetos Associados S/C 

Ltda., sendo aprovada em janeiro de 1980, no governo do prefeito Joaquim 

Bevilacqua. Conforme Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2006a), 

o período entre os anos de 1975 a 1995 é conhecido em São José dos 

Campos, como do “Processo de Planejamento sem Plano Diretor”. O conteúdo 

da lei, cuja a elaboração antecedeu os avanços na área social estabelecidos 

pela Constituição de 1988, indica que a mesma não faz menção mínima às 

questões de interesse social, entretanto é sabido que a administração 

municipal nesse período participava de programas habitacionais desenvolvidos 

a partir de programas governamentais, do Estado ou da União. 

De acordo com Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2006a), 

durante o governo do prefeito Joaquim Bevilacqua, no período de vigência da 

lei 2263/1980, ocorreu a implantação de um grande projeto habitacional 

destinado ao atendimento de baixa renda, na Região Sul, na área conhecida 

como Campo dos Alemães, abrangendo 3,5 milhões de metros quadrados, 

prevendo-se a implantação de 8.000 unidades residenciais. Entretanto, apesar 

das ações de cunho social, a caracterização desse governo, de acordo com 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2006b), é que durante sua 

vigência, ocorreu na cidade um processo de crescimento horizontal disperso, 

agravado na década de 80. Em razão do contexto apresentado, a construção 

da lei 2263/1980, referente aos aspectos de interesse deste trabalho, em seu 

Artigo 1º. ao apresentar como objetivo a necessidade de organizar os espaços 

para o desempenho das diferentes atividades urbanas em localizações 

adequadas, previa a necessidade de reserva de espaços necessários ao 

desenvolvimento socioeconômico e cultural do município. No seu Artigo 1º, 

alínea II, é mencionada a intenção de propiciar através da aplicação da Lei, a 

distribuição equilibrada da população e equipamentos no território do 

município, por intermédio do controle e do aproveitamento do solo. Na alínea III 

encontra-se a descrição que a mesma Lei de Zoneamento deveria estimular e 

orientar o desenvolvimento urbano. 

Entretanto, na prática os desequilíbrios das ocupações irregulares e as 

assimetrias do desenvolvimento urbano persistiram por não haver na época 

uma política global e integrada para a cidade, conforme descrito em Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos (2006a). Por ser um documento “técnico” e 
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“neutro” às demandas sociais, as opções limitadas aparecem no Artigo 23 

mencionando que o caso dos “loteamentos especiais”, destinados a 

implantação de programas habitacionais, deveriam ocorrer a partir de 

iniciativas das entidades governamentais ou instituições congêneres, limitando 

o papel da Prefeitura a executar eventualmente obras de infra estruturas e de 

equipamentos comunitários, desde que celebradas por intermédio de 

convênios, autorizados previamente pela Câmara Municipal (Art. 23 § 3º.). 

Dentre as situações especiais, a lei 2263/1980, de acordo com Chuster 

(2000), previa a implantação de grandes conjuntos habitacionais. Os maiores 

dentre eles foram executados na zona leste, mais especificamente o Conjunto 

Integração e o Conjunto Parque das Américas, ambos com cerca de 1000 

apartamentos. Conjuntos menores foram implantados na zona sul, ainda na 

década de 1980, como o Sport Ville na Av. Andrômeda, o Residencial das 

Américas, na Av. Guadalupe. Segundo Bologna (2000), grupos privados e 

estrangeiros investiram em grandes empreendimentos habitacionais como o da 

Vista Verde da Ibec Housing, com 1127 unidades, no ano de 1979, conforme 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2016b), e o Jardim Satélite 

ocupando uma área de 2.256.782 m², implantado a partir do ano de 1972, pela 

Cia Satélite de Terrenos e posteriormente o Bosque dos Eucaliptos em 1974, 

com 4916 lotes. Entretanto conforme a mesma autora, esses empreendimentos 

só atendiam as faixas salariais que se enquadravam dentro do sistema 

financeiro da habitação, não havendo na época uma política para a produção 

de habitação popular, o que fez ocorrer um agravamento dessa situação no 

município nas décadas seguintes.  

Durante a década de 1980, ocorreu no país o período da transição 

democrática, momento em que ficou claro que à sociedade ansiava por 

mudanças, buscava-se dentro de uma Ordem Constitucional, a condição de 

reequilíbrio da vida nacional, buscava-se reinstaurar o Estado Democrático de 

Direito no Brasil. No bojo dos movimentos sociais que marcaram presença no 

processo constituinte fez-se presente o Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana MNRU que acabaria por conseguir a inserção de um capítulo sobre 

política urbana no texto da Carta Magna. Desse modo, temos o coroamento 

dessa transição com a promulgação em 1988 de uma nova Constituição, e 

nesta de acordo com BRASIL 1988, a incorporação do capítulo específico: “Da 
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Política Urbana”, que com apenas dois artigos, definindo o princípio da Função 

Social da Propriedade, delegando aos municípios a condução dessa política 

urbana, dava o poder de coibir os abusos especulativos sobre a propriedade do 

solo, tornando essencial a inclusão desses assuntos nas leis de zoneamentos 

e Planos Diretores dos municípios. 

Ao reconhecer a perversidade da dinâmica do uso indevido da terra, a 

Constituição em seu § 4º. do art. 182 forneceu instrumentos para o poder 

público exigir o adequado aproveitamento da terra urbana, por intermédio da 

aplicação de instrumentos como o parcelamento ou edificação compulsória, 

IPTU progressivo no tempo e em última instância a desapropriação do imóvel. 

Com essas novas possibilidades a Constituição Federal, também conhecida 

como Constituição Cidadã, passou a demandar novas alternativas da política 

urbana e habitacional brasileira, colocando o tema da “Habitação de Interesse 

Social” no centro dos debates da política urbana. 

A respeito das soluções dadas para o atendimento das demandas 

sociais da época, cabe lembrar a afirmação de Chaui (1983), onde 

encontramos a afirmação de que ideologia seria a versão dada pela classe 

dominante com vistas a facilitar a dominação. Ora as soluções visando o 

barateamento de custos na produção de loteamentos populares com redução 

de infraestruturas, o distanciamento das camadas menos favorecidas da área 

urbana servida de melhoramentos urbanos indispensáveis, mencionadas em 

CHUSTER (2000), fazem parte da ideologia da época. 

 

3ª. Lei de Zoneamento: Lei Municipal 3721/1990 

A principal característica da Lei 3721 de 1990 é que a mesma foi 

elaborada internamente pelos próprios técnicos da prefeitura. De acordo com 

Chuster (2000), esta manteve e utilizou em sua estrutura a base estabelecida 

pela sua predecessora, a 2263 de 1980, mantendo inicialmente mesmos 

objetivos e definições, guardando inclusive elementos originários da primeira lei 

municipal sobre código de obras, a Lei 281 de 1954. Apresentava, contudo, 

conforme Chuster (2000), inovações nas áreas de licenciamento de obras 

particulares, de planejamento urbano, de trânsito e sistema viário, de posturas 

municipais e assuntos jurídicos. 
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Quanto ao parcelamento do solo no município, houve uma flexibilização 

de exigências para a execução de loteamentos, resultando em lotes urbanos 

desprovidos de qualidade, sem o atendimento adequado das condições 

mínimas para o trato com respeito das demandas de interesse social.  

O principal exemplo dessa situação foi a dispensa nos loteamentos tipo 

“C”, caracterizados como populares, de acordo com o Artigo 33 da lei 

3721/1990, de itens importantes como a pavimentação, o projeto e de 

execução de paisagismo em áreas verdes e de arborização em vias de 

circulação, a execução de guias e sarjetas, a dispensa em alguns casos da 

rede de esgoto, do projeto de iluminação pública, da execução de obras de 

galerias pluviais, contribuíram para a ocorrência de loteamentos com situações 

críticas de urbanização.  

De igual modo, a situação dos loteamentos classificados como “D”, os 

quais seriam destinados exclusivamente a empreendimentos habitacionais, 

sendo esses executados a partir de programas governamentais ou privados, 

onde a proposta de redução de 35% para 20% no percentual exigido de áreas 

de uso público (Parágrafo único do Artigo 40), afetaria sem dúvida a qualidade 

desses empreendimentos em razão da densidade de ocupação e da 

localização destes empreendimentos em áreas de grandes demandas de 

equipamentos públicos essenciais. 

Outro fator que contribuiu para a precariedade habitacional no município, 

foi a introdução na Lei 3721 de 1990 da figura da ZCHR – Zona de Chácaras 

de Recreio, destinadas a implantação de “Núcleos Residenciais de Recreio”, as 

quais para se enquadrar nesse tipo de parcelamento deveriam atender à 

exigência mínima de 5000m² (Artigo 46). Tal situação posteriormente seria 

flexibilizada e passaria a apresentar a exigência mínima de 1000 m² na Lei 

Complementar 71 de 29 de dezembro de1992 que mais tarde ficaria sem 

controle algum, contribuindo para a dispersão das ocupações no município, 

como já explanado. De acordo com Chuster (2000), outra questão relevante foi 

a regulamentação de Zonas Especiais de Interesse Social no município, 

através da Lei Complementar 114 de 22 de dezembro de 1994, momento em 

que enumerou no anexo dessa lei cerca de 109 ocupações como loteamentos 

clandestinos e irregulares, existentes naquele ano em São José dos Campos. 
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Nessa Lei Complementar, as ZEIS foram caracterizadas tanto as zonas 

de uso destinadas primordialmente à implantação de programas e projetos 

habitacionais voltados à população de baixa renda, como aquelas que visavam 

incorporar à cidade os assentamentos habitacionais de baixa renda existentes 

à data de sua promulgação. Indicava também o interesse de se promover a 

regularização jurídica e urbanística dos assentamentos precários no município, 

caracterizando naquele momento o reconhecimento da necessidade de uma 

abordagem direta da precariedade habitacional na cidade. 

A situação do trato das questões de interesse social passaria a ter maior 

ênfase no contexto nacional, a partir de 2001, com a promulgação do Estatuto 

da Cidade, ao qual seguiria a criação do Ministério das cidades (2003) que 

incentivaria o estabelecimento de um planejamento de longo prazo, com a 

elaboração da Política Nacional de Habitação (PNH) e posteriormente, em 

2005, com a instituição do Sistema Nacional da Habitação de Interesse Social 

(SNHIS) e do Fundo Nacional da 123 Habitação de Interesse Social (FNHIS), 

através da Lei Federal 11124/2005 e mais tarde em 2008 com a criação do 

Plano Nacional de Habitação (PlanHab). 

 

3º. Plano Diretor 1995: Lei Complementar 121/1995 

De acordo com Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2006a), o 

terceiro Plano Diretor de São José dos Campos, foi elaborado sobre 

coordenação da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, sendo concluído 

e aprovado em 9 de junho de 1995, por intermédio da Lei Complementar no. 

121/95, sendo na ocasião também fixado um horizonte temporal de 10 anos 

para sua validade.  

Para a elaboração desse importante documento, suas diretrizes para o 

desenvolvimento Físico Territorial do município, foram compostas a partir dos 

dados baseados nos aspectos físicos geográficos, sociais e econômicos do 

município, a partir dos quais foram definidos as potencialidades e limitações 

para o desenvolvimento deste, resultando na Carta de Unidades Territoriais. 

Através da Carta de Unidades Territoriais, foi definido o perímetro 

urbano do município, assim como as áreas mais frágeis as quais deveriam ser 

objeto de Proteção Ambiental, resultando assim na Carta de 

Macrozoneamento. A partir desses estudos, conforme Prefeitura Municipal de 
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São José dos Campos (2006b), foi apontado um vetor de crescimento urbano 

com sentido para a Região Leste, em razão da existência de estoques de terra, 

em condições físicas favoráveis de ocupação, bem como pela proximidade da 

Rodovia Carvalho Pinto.  

Ressalte-se ainda que por ocasião da definição do novo perímetro 

urbano nesse período, de acordo com Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos (2006b), foram incorporados dentro da região urbana, cerca de 80 

(oitenta) loteamentos clandestinos que se encontravam na zona rural de São 

José dos Campos. Visando se adequar a novos tempos, o município através de 

seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, procurou incentivar as micro 

e pequenas empresas, com a criação de distritos industriais, conforme descrito 

em Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2006b), destoando da 

política de desenvolvimento estabelecida desde os primeiros planos a partir da 

década de 1950, os quais centravam nas grandes indústrias e estavam 

atrelados a investimentos oriundos do Governo Federal. 

Outros produtos importantes a partir do novo Plano Diretor foram a Carta 

de Macroestrutura Viária, a qual passou a propor eixos perimetrais periféricos, 

que a longo prazo deveriam estruturar as condições de acessibilidade e de 

integração entre a regiões do município, e também de igual forma foi 

importante a proposição da divisão do município em Unidades de 

Planejamento. Quantos aos instrumentos de Política Urbana propostos pela 

Constituição de 1988, nos Artigos 182 e 183, os mesmos só foram 

regulamentados no Estatuto da Cidade, no Capítulo II da Lei Federal nº 10.257, 

de 10 de julho de 2001 a saber: Operação Urbana, Operação Interligada, 

Urbanização Consorciada, imposto Progressivo no Tempo, e Parcelamento ou 

Edificação Compulsória, por essa razão não foram viabilizados na elaboração 

do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Quanto ao Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, outro aspecto inovador presente em sua 

concepção, de acordo com Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

(2006a), foi a inclusão do Coeficiente Único, o qual tinha por objetivo exigir que 

toda a verticalização no território de São José dos Campos, passasse a ser 

negociada. É valido salientar que no âmbito do município, após 10 anos foram 

regulamentadas as legislações de Uso do Solo, as ZEIS – Zonas Especiais de 

Interesse Social e o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Também foi 
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proposta pelo PDDI, conforme Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

(2006a), a criação do Instituto de Planejamento Urbano, o qual teria a 

finalidade de através de pesquisas contribuir para as decisões de 

desenvolvimento e urbanização da cidade.  

 

4ª. Lei de Zoneamento: Lei Complementar 165/1997 

De acordo com Bologna (2000), a característica principal dessa lei de 

zoneamento foi trazer simplificação da legislação, a fim de torná-la acessível 

para a população, a flexibilidade no uso e ocupação do solo na cidade em 

razão, da crise econômica a qual o país passava naquele momento, tomando-

se o cuidado para não avançar na recessão, principalmente na área da 

construção civil. É válido lembrar que o próprio PDDI tinha como diretriz o 

fortalecimento e a consolidação do parque industrial no município, e também 

como política incentivar as pequenas e médias indústrias e a criação de 

Distritos industriais. 

Dentre os objetivos da Lei Complementar 165/1997 (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1997) estabelecidos em seu Artigo 1º., são preponderantes a 

indicação de que a ordenação do território deve abranger o vínculo com o 

desenvolvimento do meio rural, quanto a flexibilização de usos, mencionada 

também em Bologna (2000), esta é associada a necessidade de se gerar 

empregos e renda no município, bem como salienta a necessidade de se 

promover uma urbanização compacta e contínua, subentendendo-se assim a 

intenção de agrupar e adensar, evitando-se a dispersão, o espraiamento. 

Com relação à dispersão, não há uma menção de forma direta. Quanto a 

sua ocorrência no meio rural, existem, contudo, algumas sinalizações como o 

Artigo 1º. Alínea VIII que um dos objetivos da lei é “promover e orientar o 

desenvolvimento sócio econômico na zona rural do Município, privilegiando a 

utilização racional e o manejo sustentado dos recursos naturais”, subentende-

se uma necessidade de controle destes recursos, de maneira a não se permitir 

uma ocupação desenfreada do meio rural inclusive. Posteriormente no Artigo 

4º. menciona que não seria permitido qualquer parcelamento para fins urbanos 

na zona rural, bem como o artifício da “Chácara de Recreio”, já não é mais 

permitido na zona rural (Art. 5º.), ficando sua implantação condicionada a ser 

aprovada em zona urbana ou de expansão urbana (Art. 6º.). 
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Ora, nesse momento as medidas apresentadas na lei sugerem uma 

necessidade de se conter uma ocorrência significativa em andamento 

principalmente na região Norte do município, em grande parte na zona rural. 

Ressalte-se que quanto ao parcelamento do solo no município, a Lei 

Complementar 165/1997 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1997), manteve as 

classes de loteamentos: A, B, C e D, estabelecidas na Lei 3721 de 1990, 

inclusive com as mesmas condições para os loteamentos caracterizados como 

classe “D”, de acordo com o Artigo 31, são aqueles loteamentos considerados 

de interesse social, para os quais é permitida a implantação de núcleos 

industriais integrados, ou seja se existe algum carácter incômodo para a 

instalação de indústrias em outras zonas de uso residenciais, para essa 

situação seria flexibilizada a implantação destas (Artigo 31 § 3º.). 

Posteriormente no Artigo 74 indica que a Prefeitura poderia vir a regularizar 

loteamento ou desmembramento não autorizado, a fim de evitar a lesão aos 

padrões municipais de desenvolvimento urbano e na defesa dos adquirentes 

de lotes, devendo ser aplicadas, contudo, penalidades administrativas, civis e 

criminais ao loteador. 

Tal referência na lei é um princípio da tentativa de resolver a complicada 

situação dos loteamentos clandestinos no município, tal como os identificados 

em Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2016a), em áreas passíveis 

de ocupação urbana. Em seu Artigo 75, estabeleceu a figura das ZEIS – Zonas 

Especiais de Interesse Social, destinadas a implantação de programas e 

projetos para a população de baixa renda, em áreas de ocupação de favelas, 

sub habitações, loteamentos clandestinos, em áreas onde houvesse o 

interesse de estabelecer projetos de regularização fundiária ou urbanística, ou 

em áreas “ociosas” dentro do perímetro urbano, deixando essas entretanto em 

aberto, sem promover qualquer identificação das mesmas, somente indicando 

no Artigo 79, as ZEIS nas localidades do Condomínio Fazenda Boa Vista, 

próximo ao Bairro do Costinha, a Favela Salinas, o Bairro Martins Guimarães, e 

o próprio Bairro do Capuava. 

 

4º. Plano Diretor 2006: Lei Complementar 306/ 2006 

De maneira direta o Plano Diretor de 2006, vincula logo no seu início no 

Artigo I, a conformidade com a Lei Federal no. 10.257 de 10 de julho de 2001, 
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o Estatuto da Cidade, descrevendo no Capítulo 1 como imprescindíveis o 

atendimento dos princípios: 

I - Direito de todos ao acesso da terra urbana, moradia, saneamento 

ambiental, saúde, educação, assistência social, lazer, trabalho e renda, bem 

128 como a espaços públicos, equipamentos, infraestrutura urbana e serviços 

urbanos, transporte e patrimônio ambiental e cultural da cidade; 

II – Preservação, proteção, e recuperação do meio ambiente natural; 

III – Respeito as funções sociais da cidade e a função social da 

propriedade; 

IV – Participação da população nos processos de decisão e de 

planejamento; 

V – Priorização do bem-estar coletivo em relação ao individual. Tais 

princípios ainda que num primeiro momento fossem somente arrolados na lei, 

historicamente representaram um significativo avanço social, ao ser admitido 

pela primeira vez de modo claro em um PDDI. 

 

Gráfico 7 - Valor adicionado em São José dos Campos por setor econômico no período de 
2002-2014 

 
Fonte São José dos Campos, 2016c. 

 

O contexto de elaboração e vigência da Lei Complementar 306/2006, 

corresponde a situação apresentada na Figura 23, Valor Adicionado por Setor 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valor Adicionado por Setor Econômico 
São José dos Campos  

valores reais no período de 2002-2014 

Agropecuária Indústria Adm.Pública Serviços Total



115 
 

Econômico São José dos Campos valores reais no período de 2002-2014 

Agropecuária Indústria Administração Pública Serviços Total onde verifica-se 

situações de dispersão urbana, abrangendo áreas com moradias das classes 

de renda mais baixas, sendo tais ocorrências no meio urbano, ou mesmo no 

meio rural, conforme Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2016a). 

Sobre o Gráfico 7, cabe uma análise pois entre os anos 2009 e 2010, segundo 

dados apresentados pela Fundação SEADE, no município de São José dos 

Campos, o valor adicionado por setor econômico, revelou que as atividades 

comerciais, superaram as atividades industriais. Tal constatação é relevante, 

uma vez que por décadas seguidas, as atividades industriais foram 

responsáveis pela projeção da cidade no cenário nacional e mundial. 

De acordo com Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2016a), 

entre os anos de 2006 a 2009, a Secretaria de Habitação, iniciou o processo de 

regularização fundiária de 40 loteamentos no município, correspondendo a 

primeira etapa a execução de levantamentos cadastrais. Conforme a mesma 

fonte, entretanto, devido as imposições da Lei Federal no. 6766/1979, não foi 

possível a conclusão dos processos de regularização fundiária, uma vez que 

essa lei não estava preparada para situações atípicas como as dos 

loteamentos irregulares e ou clandestinos. 

O Plano Diretor de 2006 apresentou avanços ao incluir os instrumentos 

de Política Urbana em sua estrutura, na Subseção VIII, a saber: 

- A Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

- A Transferência do Direito de Construir; 

- O Direito de Preempção; 

- As Zona de Interesse Social; 

- A Concessão de Incentivo Para Implantação de Habitação de Interesse 

Social; 

- As Operações Urbanas Consorciadas; 

- O Estudo do Impacto de Vizinhança; 

- O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

A inclusão desses instrumentos no Plano Diretor evidenciou, passou a 

evidenciar um novo tempo de discussão aberta e intenção de tomadas de 

decisões de forma democrática, para o desenvolvimento urbano do município. 
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5ª. Lei de Zoneamento: Lei Complementar 428/2010 

O resultado da compilação da Lei Complementar 428 de 2010 (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2010) é de que a mesma apresentou uma estrutura 

rígida e com uma diversidade de parâmetros, com muitas incorreções, fazendo 

gerar muitos conflitos de interpretação, o que resultou na difícil aplicabilidade 

dessa lei, principalmente quanto ao parcelamento do solo e a implantação de 

loteamentos destinados às classes de baixa renda.  

Parte desses conflitos é verificável nos artigos referentes a abordagem 

das questões relativas ao tratamento da Habitação de Interesse Social e 

quanto aos núcleos das ZEIS, em sua maior parte estabelecidos em condições 

de dispersão urbana. Exemplificando essas constatações, em seu Artigo 1º. 

Alínea II é feita a menção que a lei tem como objetivo “elevar a qualidade 

urbanística da cidade e estender os padrões para as áreas em processo de 

ocupação, respeitando as limitações e potencialidades do meio físico”. 

Ora, de maneira genérica, subentende-se uma intenção de nivelamento 

de padrões urbanísticos para toda a cidade, por outro lado, quanto a situação 

das áreas disponíveis naquele momento para ocupação, cabe lembrar que 

muitas dessas encontravam-se em áreas periféricas, dispersas no território, 

distantes de qualquer infraestrutura, ou seja, distantes de usos institucionais 

essenciais, sem acesso a uma qualidade de vida mínima, exigindo de seus 

moradores longos deslocamentos para atender suas necessidades básicas.  

Com relação as intenções apresentadas nas Alíneas III, IV, V e VI, do 

Artigo 1◦ podemos constatar que as condições reais verificadas nas ocupações 

caracterizadas como ZEIS, são adversas pois verifica-se que as mesmas 

careciam exatamente de condições equilibradas de distribuição das atividades 

residenciais com relação as demais, bem como no que se refere à proximidade 

de atividades incômodas, assim como quanto ao distanciamento com relação 

aos locais de trabalho, aos centros de comércios e serviços, o distanciamentos 

dos usos institucionais básicos, e também no que diz respeito às condições de 

preservações dos meios ambientais próximos a esses núcleos. 

Em seu Artigo 31, parágrafo único a lei delimita como loteamento de 

interesse social aquele destinado a atender moradores de baixa renda, 

abrangidos por programas habitacionais, até a faixa de 3 salários mínimos. 
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Quanto as áreas classificadas como ZEIS, de acordo com Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos (2016a), as áreas ocupadas na vigência da 

Lei Complementar 428/2010, são predominantemente originárias de 

parcelamentos clandestinos, com arruamentos totalmente fora de padrões 

estabelecidos por lei, são caracterizados também pela falta de qualquer 

observância de alinhamentos das construções ou padrões construtivos 

determinados através de código de obras, muitas vezes em áreas com 

declividade superior a 30%, ocupando áreas impróprias quanto a qualidade do 

solo ou em áreas de preservação ambiental, sem reserva de áreas para 

implantação de usos institucionais ou áreas verdes, encontrando-se de modo 

geral em condições atípicas às estabelecidas em lei. 

Em seu Capítulo VIII, no qual apresenta os novos instrumentos da 

política de desenvolvimento urbano, enumera os instrumentos relacionados na 

Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, a saber: 

- Direito de Preempção; 

- Operações Urbanas Consorciadas; 

- Estudos de Impactos de Vizinhança; 

- Zonas Especiais de Interesse Social. 

Destes o que mais efetivamente tem alcançado algum resultado, a partir 

de então é exatamente o reconhecimento das ZEIS. No anexo 26 da Lei 

encontra-se o mapa das Zonas Especiais de Interesse Social, o qual encontra-

se subdividido na listagem geral das ZEIS, na listagem geral das ZAIS – Zonas 

de Assentos Informais, e na listagem dos Núcleos Populacionais passíveis de 

serem transformados em bolsões urbanos para fins de regularização fundiária. 

No momento da elaboração desse mapa, em 6 de agosto de 2010, a 

situação encontrada no município consistia na existência de 100 núcleos 

irregulares, distribuídos da seguinte forma: 

- Núcleos populacionais classificados como ZEIS – Zona Especial de 

Interesse Social (67): 

Chácara Havaí, Chácaras Aguas de Canidú, Vila Paiva II, Chácara Altos 

do Caete, Chácara Miranda, Chácara das Oliveiras, Vila Leila II, Vila do Pena, 

Jardim Guimarães (Travessa Jaguari), Jardim Coqueiro, Chácara Sol 

Nascente, Lúcio de Oliveira Mota, Vila do Rhodia, Chácara Boa Esperança, 

Chácara Primavera l, Chácara Primavera II, Vila Matilde, Sítio Encantado, São 
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Vicente, Santa Ermínia, Rua Pinheirinho - Torrão de Ouro, Recanto do Vale, 

Recanto dos Eucaliptos, Bairro Serrote, Rua dos Coqueiros, Jardim 

Castanheira, Vila Abel, Chácara Águas da Prata, Chácara Santa Maria, 

Chácara Araújo, Chácara Capão Grosso I, Nova Michigam II, III e IV, Chácara 

Bica D’Água, Santa Helena, Chácara Capão Grosso II, Sítio Bom Jesus, Santa 

Cecília I, Santa Cecília II, José Dirceu Candelário, Rio Comprido, Chácara 

Jardim Mesquita, Chácara Portal do Céu, Recanto dos Lagos, Jardim Santa 

Lúcia, Chácara Majestic, Chácara Santa Rita, Jardim Ebenezer, Cambucá, 

Recanto dos Nobres, Vila Cândida II, Rua da Palha, Rua Projetada – Vila 

Tesouro, São Geraldo, Vila Leila, Jaguari, Residencial Ribeira, Jardim São 

José II, Frei Galvão, Santa Inês I, Santa Inês III, Putin, Putin – Tom Jobim, 

Torrão de Ouro, Papa João Paulo, Luchetti, Portal Boa Vista, Conjunto Polícia 

Militar. 

- Núcleos populacionais classificados como ZAI - Zona de Assentamento 

Informal (6): 

Morada do Fênix, Sítio Jataí, Recanto das Jabuticabeiras, Fazenda Bom 

Retiro, Chácara Cajurú, Chácara Ezimar. 

- Núcleos populacionais passíveis de serem transformados em bolsões 

urbanos para fins de regularização fundiária (27): 

Chácara Bairro dos Remédios, Chácara Taquari, Chácara Costinha, 

Chácara Fazenda Boa Vista, Chácara do Florindo, Chácara Recanto do 

Buquirinha, Chácara Recreio Boa Vista, Chácara Buquirinha I, Chácara 

Buquirinha II, Pedra D’Água, Pedra D’Água II, Chácara Santa Luzia (Jardim 

Rebeca), João Batista de Oliveira, Joaquim de Oliveira e Silva, Quarta 

Travessa, Travessa Dona Nega, Chácara das Nações (Capuava), Chácara 

Santa Luzia, Chácara Mirante do Buquirinha, Jaguari, Chácara Roberto 

Junqueira, Chácara Bonsucesso, Chácara Fazendão, Chácara da Estrada do 

Bom Sucesso, Chácara Vertentes do Jaguari, Village Alpino, Recanto dos 

Tamoios. 

É válido ressaltar que a maior parte dos núcleos populacionais 

irregulares, durante a vigência dessa lei, encontravam distribuídos 

predominantemente em duas Regiões: a Região Norte e a Região Leste.  

Na região Norte a maior parte estava dispersa na zona rural, sendo parte 

desses posteriormente transformados em bolsões urbanos visando uma 
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regularização futura. Quanto a região Leste, a mesma apresentava grande 

quantidade de núcleos irregulares em zona urbana, contudo em condições de 

dispersão. 

 

Alteração da. Lei de Zoneamento: Lei Complementar 498/2013 

As alterações propostas para a Lei 428/2010, tinham como objetivo dar 

clareza e legibilidade que faltava na respectiva lei, ao mesmo tempo atualiza-la 

com a inclusão de novos instrumentos de gestão urbanística, aqueles 

propostos pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto da Cidade. Considerou-se 

também que sua abrangência do território deveria ser correspondente ao status 

urbanístico do município.  

A Lei 498/2013, viria a propor então uma série de flexibilizações, 

introduzidas especialmente no que diz respeito ao parcelamento do solo para 

fins de loteamentos, além de promover uma simplificação na quantidade de 

zonas de uso, buscando simultaneamente a obtenção de uma cidade mais 

homogênea. 

De cunho simplificador, a Lei 498/2013, apresenta um rol de correções e 

esclarecimentos, buscando destravar a dinâmica da ocupação e ao mesmo 

tempo contribuir especialmente para a geração de emprego e renda no 

município. 

Nesse sentido essa lei, procura então simplificar e flexibilizar as 

exigências relacionadas a implantação de atividades comerciais, de serviços e 

industriais, no que se refere ao zoneamento urbano, procurando assim uma 

reversão na situação econômica e social, nesse período. 
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8 A POLÍTICA URBANA E A URBANIZAÇÃO DISPERSA 

 

Conforme Panizzi (1999), a Constituição de 1988 marcou o fim do 

padrão de planejamento tecnocrático e incorporou as intenções 

redistributivistas. De fato, a nova Constituição, ao trazer à tona os direitos 

democráticos, a premência de se tratar sobre a função social da propriedade, 

pavimentou um caminho no sentido da mobilização para reforma urbana. 

Nesse instante um ponto de inflexão havia sido criado, entretanto 13 anos 

foram necessários para que através de uma lei federal, a Lei no. 10257 de 10 

de julho de 2001, a qual ficou conhecida como Estatuto da Cidade, pudesse 

finalmente regulamentar os artigos constitucionais que tratavam da política 

urbana, conforme Santos Júnior (2011). 

Em um processo lento e gradativo, a sociedade passou a exigir sua 

participação nas decisões, ao mesmo tempo que os municípios passaram a ser 

novos protagonistas, uma vez que passaram a ser os principais atores da 

política de desenvolvimento e gestão urbanos, sendo o Plano Diretor, o 

documento básico dessa política. Desta forma o Estatuto da Cidade, de acordo 

com Santos Júnior (2011), com intuito de promover a inclusão social, a 

diminuição de desigualdades, trouxe os instrumentos voltados para a promoção 

do direito a cidade e para a gestão democrática. Na época da elaboração do 

Estatuto, o quadro vigente nas cidades brasileiras, a situação encontrada na 

maior parte dessas era o seguinte: irregularidades fundiárias, segregação sócio 

– espacial, degradação ambiental, lógica assimétrica centro-periferia, áreas 

periféricas com carência de investimentos e com urbanização precária São 

José dos Campos não era diferente, conforme podemos constatar em 

Prefeitura Muncipal de São José dos Campos (2016), até mesmo na 

elaboração dos Planos diretores anteriores a Constituição de 1988, e ao 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), estes na concepção eram 

sistematicamente burocráticos e tecnocráticos, não fazendo uso de práticas 

participativas, não promoviam a atuação da sociedade civil organizada. Desta 

forma foram necessárias novas diretrizes para que os novos Planos Diretores 

passassem então, a garantir o acesso à terra urbanizada e regularizada, como 

também, o direito à moradia e aos serviços urbanos. Considerando as 

dificuldades enfrentadas pela maior parte dos municípios brasileiros, foi criado 
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no ano de 2003, o Ministério de Cidades, de acordo com Santos Junior (2011), 

com o objetivo de incentivar uma nova cultura de planejamento urbano no país 

e para fortalecer essas ações através de incentivo de uma da cultura 

participativa. A partir do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), houve a 

regulamentação dos instrumentos previstos nos Artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal. quais sejam: parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios; imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo; 

desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública; usucapião 

especial do imóvel urbano; direito de superfície; o direito de preempção; a 

outorga onerosa do direito de construir e de alteração do uso; as operações 

urbanas consorciadas; a transferência do direito de construir e o estudo do 

impacto de vizinhança. 

No caso de São José dos Campos, a partir do Plano Diretor de 2006, 

foram inclusos os instrumentos regulamentados no Estatuto da Cidade, de 

acordo com a descrição em Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

(2006a), entretanto apesar de previstos, tais instrumentos ainda não foram 

efetivados no município. Considerado o Plano Diretor como elemento central 

da política urbana, através do mesmo pode-se constatar que em São José dos 

Campos, alguns avanços referentes ao trato da urbanização dispersa, 

ocorreram nos últimos anos, em especial após a edição do Estatuto da Cidade. 

 

A guisa de conclusão: a evolução da dispersão e fragmentação do 

crescimento urbano em São José dos Campos entre os anos de 1950 e 

2015. 

 Esta pesquisa em seu estágio atual não pretende esgotar o assunto da 

dispersão ocorrida no município de São José dos Campos, e sim contribuir 

para o entendimento de sua evolução ocorrida entre o período recortado. 

 Sobre o período, sua determinação foi decorrente sobretudo a partir dos 

acontecimentos da década de 1950, pois a somatória desses fatos urbanos, 

foram não somente marcantes para São José dos Campos, mais alteraram de 

forma irreversível os rumos da dinâmica urbana, trazendo não somente 

benefícios, mas toda a sorte de problemas em razão de um crescimento 

diferenciado das várias partes do território. 
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 Tal desenvolvimento assimétrico, posteriormente iriam propiciar as 

situações de dispersão e de fragmentação urbana, principalmente as situações 

verificadas na década de 1980. 

Por esse motivo, esta pesquisa em seu escopo, indica um certo grau de 

mobilidade de vários agentes contribuintes tanto da situação de dispersão, 

quanto da de fragmentação, aspectos esses em certos momentos simultâneos, 

as vezes também originários de fatores econômicos e políticos comuns. 

 Em que proporção a contribuição dos gestores e administradores 

públicos, foram responsáveis pela moldagem do território, através das 

legislações e atos administrativos, por certo essa é uma das questões que 

podem ser abordadas por outras pesquisas. 

 Fatos urbanos, como as instalações pontuais do Centro Técnico da 

Aeronáutica e da própria Petrobrás, além de fatores geográficos, como a 

presença do Banhado, e dos fundos de vales, a presença dos platôs, ou 

mesmo os principais contribuintes e afluentes do Rio Paraíba, foram 

definidores da ocupação e da morfologia do município, resultando desta forma 

nos vetores para onde foram direcionadas as situações de dispersão urbana, 

predominantemente marcados por ocupações com loteamentos irregulares ou 

clandestinos, tanto na região Leste, quanto na região Norte da cidade. 

 De igual forma não podem ser ignoradas as estruturações viárias, as 

quais foram determinantes, pois além de representarem as opções de 

circulação e acesso, o viário em vários momentos, quanto a sua situação, pode 

ser significativo e determinante para a inclusão, e ou distanciamento de partes 

do território. 

Por essas constatações presentes neste trabalho, podemos reconhecer 

que quanto a origem das dispersões, é que as mesmas foram gradativas, 

presentes desde a década de 1950, quando o impacto das atividades 

industriais, produziu uma aceleração da ocupação além dos limites urbanos da 

cidade, não havendo um acompanhamento proporcional da infraestrutura 

urbana instalada, nem tampouco das moradias existentes para abrigar uma 

população que cresceu acima da capacidade existente. 

 O resultado para uma cidade que ainda guardava vestígios de seus 

sanatórios e que de um momento para outro foi impactada pela implantação da 

Rodovia Presidente Dutra, e do Centro Técnico Aeronáutico o CTA, e 
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sequencialmente recebeu de uma maneira também acelerada da construção 

de várias indústrias de porte, trazendo como um resultado, um surto sem 

precedentes de novos conflitos, alterando sobremaneira a dinâmica urbana do 

município. 

Tais fatos desencaderam por sua vez diversas ações como a 

estruturação da organização técnica, através de estudo e ordenação do 

território, por parte da administração, além de prescindir da elaboração de 

documentos importantes como Plano Diretor, Leis de zoneamento e ocupação 

do solo, estabelecimento de Perímetro Urbano, Código de Obras e leis de 

carácter administrativo. 

 Se por um lado as atividades industriais, representavam a partir da 

década de 1950, um segundo ciclo industrial para a cidade, visto que na 

década de 1920, predominantemente as atividades industriais foram 

compostas principalmente das indústrias cerâmica e de tecelagem, a partir de 

1950 ocorre uma diversificação de atividades, com uma grande ocupação na 

indústria automotiva, e posteriormente na década de 1970 de uma indústria 

centrada na produção de armamentos e aeroespacial. 

 Em um primeiro momento as situações de dispersão e fragmentação 

foram originadas na implantação de indústrias, na valorização do solo e na 

produção nem sempre suficiente e acessível de lotes urbanos, a sequência de 

crises econômicas dos anos 80 fez despontar com mais intensidade e de 

maneira desenfreada principalmente as situações de dispersão urbana. 

 Já as situações de fragmentação urbana, manifestas nas criações dos 

primeiros condomínios a partir dos anos de 1970, viriam a reforçar situações de 

privilégios a partir de vantagens locacionais auferidas no desenvolvimento 

urbano diferenciado, reforçando diferenças de perfil sócio econômico no 

zoneamento e ocupação da cidade, confirmando no transcorrer das décadas 

seguintes, principalmente as zonas Sul e Oeste como locais de concentração 

de riqueza. 

 Tais constatações fazem evidenciar um profundo fosso entre os dois 

tipos de ocorrência no município. 

 Por um lado, o alto custo da terra condiciona a ocupação das áreas que 

foram objetos de fragmentação urbana, a valorização desenfreada e a 

escassez de lotes acessíveis às classes mais sofridas da população 
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empurraram-nas para as regiões mais periféricas, ocasionando grandes 

deslocamentos, para áreas não supridas proporcionalmente de serviços 

públicos e de infraestrutura urbana, resultando desta forma, no fenômeno da 

dispersão urbana e social em São José dos Campos. 

 Assim se nos anos de 1950 a cidade corria para estruturar seu espaço 

urbano, já que seu crescimento havia excedido em todos os sentidos sua 

capacidade existente, na década seguinte em decorrência da industrialização, 

alguns loteamentos foram implantados para além da malha urbana oficial, 

contida no perímetro urbano, ou em suas extremidades, caracterizando 

posições avançadas e primárias de dispersão. 

 Na década de 1970, uma nova onda de crescimento impulsionada pelo 

Milagre Econômico, não supriu as carências habitacionais locais, fazendo 

agravar nos anos da década seguinte os impactos sociais decorrentes da crise 

econômica. 

 Fato é que transcorridos essas décadas, nos anos mais recentes da 

década vigente, a situação de desagregação das áreas e de dispersão ainda 

persistem, não havendo no momento uma integração completa dessas 

situações na malha urbana. 

 Os processos de regularização fundiária a partir da década de 1990, 

viriam a se concentrar principalmente na região urbana, evitando-se sua 

aplicação na região Norte, por se tratar predominantemente de ocupações 

rurais. 

 A característica dessas ações na região urbana é que as mesmas se 

limitavam a regularização documental das ocupações, referindo-se na maior 

parte dos casos a emissão dos títulos de propriedade. 

 Mais recentemente essas novas inserções na malha urbana 

compreenderam serviços básicos de drenagem e de pavimentação com 

processos feita com processos alternativos, raramente com a inserção de 

novos usos institucionais ou urbanização com entrega de áreas verdes. 

 O que podemos constatar e que tais processos invariavelmente foram 

incompletos, até mesmo nos processos mais polêmicos e atuais como a 

acomodação do Pinheirinho dos Palmares, o que leva a crer que ainda é válida 

a máxima que nosso urbanismo ainda corresponde a lógica das ideias fora do 

lugar e o lugar fora das ideias. 
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 Outra constatação também relevante, a respeito dos perímetros 

urbanos, não deve ser deixada de ser mencionada, a observação de que se 

por um lado o reconhecimento do urbano é importante para o lançamento de 

impostos territoriais, responsáveis em grande parte pela sustentação da 

cidade, por outro lado deixar de enxergar a cidade ilegal foi em momentos 

diversos, a opção adotada a fim de desobrigar as ações de extensão da 

urbanização para essas áreas periféricas, confirmando mais uma vez a lógica 

dos lugares fora das ideias. 

 Isto posto, a fim de compreendermos, o desencadeamento dos fatos que 

culminaram com os processos de dispersão e de fragmentação do território, 

passamos então a uma síntese de evolução urbana das décadas que se 

seguiram as mudanças implementadas pelo processo de industrialização no 

município desencadeado a partir dos anos de 1950: 

 

Década de 1950 

As mudanças ocorridas em São José dos Campos, a partir da década de 

1950, foram além da mudança de vocação da cidade, de cidade sanatorial para 

cidade industrial. Com uma sucessão de fatos determinantes, como a 

implantação do Centro Técnico da Aeronáutica, a inauguração da Dutra, a 

instalação de indústrias de porte no município. 

A cidade passou então a ter uma demanda específica, passou a 

apresentar uma necessidade de ordenamento do território, tendo em vista o 

crescimento rápido da população, e consequentemente o surgimento de 

problemas para os quais a cidade não estava preparada. Tais condições 

passaram a demandar uma necessidade de planejamento urbano na cidade.  

Com esse intuito, foram não somente estabelecidos convênio para a 

elaboração do 1º. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, como a partir 

dessa cooperação técnica, foi criada uma estrutura técnica de Planejamento 

Urbano no município. 

Considerado como zoneamento de massas, por motivo da criação de 

zonas de usos generalizadas, não detalhadas, a Lei Municipal 281 de 1954 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1954), trouxe em seu bojo, a organização do 

primeiro código de obras municipal. Com referência as zonas de usos, 
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apresentou a seguinte distribuição de zonas de uso: - Industrial; - Comercial; - 

Residencial; - Sanatorial; - Aeronáutica. 

Além dos instrumentos de controle é interessante notar que no período 

de transição da fase sanatorial para industrial, foram dados incentivos com o 

objetivo de atrair a instalação de unidades industriais para a cidade, o que sem 

dúvida fez acentuar e expansão urbana. 

Na década de 1950 outro fato importante decorrente principalmente do 

processo de industrialização, é que a população urbana ultrapassou 

definitivamente a população rural em São José dos Campos, conforme pode 

ser verificado no Gráfico 2.  

Em consequência do crescimento desordenado proporcionado por esses 

fatores mencionados, ocorreram uma sucessão de problemas relativos a 

implantação de loteamentos nessa década, dentre os quais o surgimento de 

loteamentos não aprovados, fora da zona urbana, a até mesmo a implantação 

de loteamentos sem a infraestrutura necessária, bem como a instalação de 

algumas favelas na cidade. 

Em virtude dessas ocorrências, onde a cidade não conseguiu naquele 

momento absorver toda a mão de obra que recebia, tivemos no território o 

fenômeno da “urbanização sóciopática”, sendo esse um dos principais fatores 

de contribuição para o surgimento das favelas em São José dos Campos.  

Desta forma do modo de ocupação ocorrido na década de 1950, 

juntamente com as contribuições mencionadas, pode ser melhor elucidado na 

Figura 27, que se segue: 
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Figura 27 - Vetores Década de 1950 

 
Fonte: Autor. 

 

Década de 1960 

Na década de 1960, a implantação de novos loteamentos apresentava 

uma distribuição esparsa, com alguns loteamentos se destacando da Rodovia 

Presidente Dutra, sendo distanciados das indústrias, esses loteamentos se 

localizavam nas regiões leste e sul. Observando-se a Figura 10, o perímetro 

urbano de 1962, podemos constatar que as ocorrências de loteamentos na 

parte externa do 138 perímetro, foi significativa, e tratava-se sobretudo da 

implantação de lotes “pseudo urbanos”, em áreas antes produtivas da cidade. 

Nessa década, as ocorrências de maior destaque, continuavam sendo a 

instalação de grandes indústrias, que para sua instalação procuravam áreas 

mais planas localizadas em platôs. Essa lógica de instalação das plantas 

industriais, contribuiu para o surgimento de vazios urbanos entre as áreas 

industriais e a mancha urbana, resultando em falta de integração entre o tecido 

urbano, trazendo um certo caos aos deslocamentos dentro do município, 

fazendo com que isso refletisse também na circulação da Rodovia Presidente 
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Dutra, que passou a receber uma grande contribuição dos deslocamentos 

internos da cidade. 

Com a ascendência da mão de obra especializada, com a cidade 

assumindo cada vez mais seu perfil tecnológico, com a presença importante 

dos institutos de pesquisa e de indústrias de tecnologia, a cidade foi também 

passando por um processo de “estratificação social” acentuado. Não podemos 

esquecer que na década de 1960, mais precisamente a partir de 1964, temos a 

alteração do regime democrático do país para a ditadura, cuja característica de 

atuação de governo, ficou conhecida como Modelo Central desenvolvimentista 

que se caracterizava pelo autoritarismo e centralização de gestão, ausência de 

qualquer nível de participação da sociedade. 

Esse período de crescimento econômico e de desigualdade, aliada a 

queda da remuneração do trabalho, fez agravar os problemas urbanos nas 

cidades brasileiras, onde um dos principais reflexos foi a ocupação de regiões 

periféricas destas. Nesse momento o “mito da modernidade” a qual o país 

deveria atingir era traduzido no crescimento econômico a qualquer preço. 

Durante a década de 1960 no âmbito municipal, dois Planos Diretores foram 

concebidos, a saber: 

- O 1º. Plano CEFEU USP – Elaborado entre1958 e 1964; 

- O 2º. PDDI – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – SERETE – 

(1969 - 1970). 

Sobre a política habitacional governamental da época, o fato importante 

é a criação do BNH, o Banco Nacional de Habitação em 1964, pelo governo 

militar, o qual centralizava todos os recursos disponíveis para o investimento 

em habitação.  

Desta forma, o resultado do modo de ocupação ocorrido na década de 

1960, somando as contribuições mencionadas, podemos observar na Figura 

28, que se segue: 
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Figura 28  Vetores Década de 1960 

 
Fonte: Autor. 

 

Década de 1970 

A década de 1970 foi marcada inicialmente pela crise do petróleo no ano 

de 1973, momento em que a economia do país ficou exposta pela sua 

dependência externa desse combustível. Os anos de 1970, também ficaram 

conhecidos como o período do “milagre econômico brasileiro”. Tal fato se deve 

que após a crise inicial do petróleo, recursos provenientes de petrodólares 

ficaram acessíveis no mercado mundial.  

O Brasil, cujo governo precisava de financiamento para promover 

investimentos no país, contraiu quantias considerável de recursos externos, os 

quais direcionados para o mercado interno surtiram um efeito de um grande 

dinamismo na economia do país. Esse efeito artificial camuflava o grande 

endividamento externo do país, trazendo uma ilusão temporária de equilíbrio 

econômico. Essa condição momentânea teve um grande reflexo no 

crescimento local, situação que se traduzia em alta taxa de crescimento 

populacional, na ocupação intensa da malha urbana do município. 
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Localmente as tentativas de ordenação do município deram origem a um 

zoneamento funcional, desagregado e sem resolução do coletivo, 

principalmente através da aplicação da Lei de zoneamento municipal 1606 de 

1971. Quanto a morfologia da ocupação na década de 1970, os loteamentos 

continuaram a ser implantados nas proximidades das indústrias, 

invariavelmente em locais fora da zona urbana.  

Outras características marcantes, que definiram ainda mais a 

estratificação social em São José dos Campos, foram o surgimento de 

condomínios horizontais e de outro lado a intensificação de ocupações 

clandestinas, demonstrando não somente um fosso social, mas retratando a 

ausência de políticas públicas, votadas para a habitação social. 

No campo do Planejamento Urbano e Regional, foram produzidos nos 

anos 70, documentos importantes como o Macro Eixo e o Codivap, os quais 

analisaram os municípios do Vale do Paraíba e deram suportes para a 

organização urbana destes. Grandes estruturações viárias e Projetos públicos, 

com financiamentos do governo passaram a organizar o tecido urbano em São 

José dos Campos, como o início das obras do Anel Viário, a implantação das 

etapas do Projeto Cura, que trouxeram intervenções e melhorias urbanas para 

as regiões leste e sul.  

Tais ações intencionavam naquele momento, estender a infraestrutura 

urbana, tendo como resultado, em um atendimento parcial, não extensivo a 

todo o território. 

Em razão da dinâmica de crescimento provocada pelo aumento das 

atividades industriais, em São José dos Campos, um princípio de verticalização 

inicia-se em sua parte central. Assim, quanto ao modo de ocupação ocorrido na 

década de 1970, somando as contribuições mencionadas, podemos verificá-las 

na Figura 29. 
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Figura 29 - Vetores Década de 1970 

 
Fonte: Autor. 

 

Década de 1980 

Na década de 1980, fatos importantes modificaram a realidade social no 

Brasil. Em 1988, inicia-se a transição democrática no país, encerrando um ciclo 

de 15 anos de ditadura, o Brasil se vê no limiar de uma nova era, onde seria 

necessário promover não só a abertura política, como atender as demandas 

em várias áreas represadas por décadas. O principal documento do país, sua 

nova Constituição foi aprovada em 1988, trazendo avanços sociais 

imprescindíveis como a função social da propriedade, a participação exigida da 

sociedade na formulação de políticas públicas, além de indicar novos 

instrumentos, os quais posteriormente viriam a ser regulamentados através do 

Estatuto da Cidade. 

Outro fato importante ocorrido na década de 1980 em São José dos 

Campos, foi a implantação da REVAP (PETROBRÁS) no ano de 1980. Em 

meados dos anos 80, outra crise afetou as indústrias bélicas e automotivas da 

cidade, trazendo grandes impactos econômicos e principalmente desemprego, 
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fazendo aumentar a informalidade, a proliferação de núcleos clandestinos e 

loteamentos irregulares, resultando em uma urbanização dispersa, que por sua 

vez fez intensificar as diferenças sociais. Fruto da crise econômica dos anos 

80, foi a proliferação de micro e pequenas empresas em bairros periféricos, 

como uma alternativa para recuperar as posições de trabalho perdidas nas 

grandes empresas, essa alternativa gerou naquele momento uma dispersão de 

pequenas empresas na área urbana do município. 

Na parte de legislação urbanística, a 2ª. Lei de zoneamento, tentou fazer 

ajustes e aprimorar o controle da ocupação no município. Na década de 1980, 

a legislação urbanística não cooperou para a obtenção de uma cidade 

concentrada.  

Durante esses anos tivemos duas leis de zoneamento que definiram ao 

mesmo tempo que detalhavam as zonas de uso, os perímetros urbanos no 

município, a Lei 2263/1980 e a Lei 3110/1986. A principal falha da Lei 3110 de 

1986 foi promover uma retração de perímetro, tentando concentrar a cidade 

formal, ignorando a cidade informal, ao fazer isso contribuiu para acelerar a 

dispersão urbana no município.  

Como não poderia deixar de ocorrer o resultado evidente é a 

conformação de uma cidade espraiada, onde o alto custo dos deslocamentos 

influi negativamente nas questões de âmbito social, por sua vez é necessário 

enfatizar que nesse ínterim as demandas sociais principalmente quanto ao 

acesso a terra e a moradia crescem exponencialmente, não sendo atendidas 

quantitativamente e qualitativamente pelo poder público. 

Quanto ao processo de verticalização no município, nos anos 80, houve 

uma consolidação da verticalização na área central de São José dos Campos, 

ao mesmo tempo que também aconteceu uma verticalização na Regiões da 

Vila Ady – Ana e Jardim São Dimas. Quanto ao modo de ocupação ocorrido na 

década de 1980, somando as contribuições mencionadas, podemos observar 

na Figura 30. 
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Figura 30 - Vetores Década de 1980 

 
Fonte: Autor. 

 

Década de 1990 

Com o objetivo de controlar a informalidade, os loteamentos 

clandestinos e irregulares no município, na década de 1990, a administração 

pública promoveu em sua legislação urbanística uma flexibilização de 

exigências, considerando que ao facilitar a aprovação de empreendimentos, os 

lotes produzidos nessas circunstâncias, teriam um preço final mais acessível 

no mercado. Entretanto a edição de tal legislação teve mais efeitos negativos 

do que positivos ao disponibilizar uma urbanização de baixa qualidade, sem 

adequada infraestrutura, transferindo o ônus do término da urbanização para a 

Prefeitura. Resultante dessa permissividade foi que ao regulamentar as ZEIS – 

Zonas de Interesse Social, foram cadastrados nessa época, cerca de 109 

loteamentos clandestinos no município, 90 desses localizavam-se na Região 

Leste, os demais na Região Norte. Outra flexibilização foi criar a figura da 

chácara de recreio, que inicialmente permitia a implantação desses 

loteamentos semiurbanos em áreas rurais. A produção de Legislação 

urbanística no período foi bastante intensa destacando-se as seguintes leis: - 
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Lei de zoneamento – Lei Municipal 3721/1990; - Plano Diretor – Lei 

Complementar 121/1995; - Lei de zoneamento - Lei Complementar 165/19997 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1997). Quanto a verticalização no município, 

houve no período uma proliferação de condomínios verticais na cidade, 

confirmando de certo modo alguns subcentros, como Jardim Satélite, Vila 

Industrial e Jardim Aquarius. Quanto ao modo de ocupação ocorrido na década 

de 1980, somando as contribuições mencionadas, podemos observar na 

Figura 31, que se segue: 

 

Figura 31 - Vetores Década de 1990 

 
Fonte: Autor. 

 

Década de 2000 

A sequência do processo de estruturação viária é uma característica 

importante desse período, uma vez que foi expandida interligando regiões, por 

outro lado, quando realizada sobre áreas privilegiadas e urbanizadas propiciou 

uma valorização ainda maior dessas localidades. Com referência aos avanços 

sociais a partir do Estatuto da Cidade, há nesse momento uma conscientização 

de que é de suma importância o combate à pobreza, e também um sentido de 
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mobilização social, entretanto mesmo com o início do processo de 

regularização fundiária no município, a quantidade de lotes alcançados por 

esse processo naquele instante é de cerca de 1772 lotes regularizados, o que 

representava apenas 5 % dos loteamentos irregulares em São José dos 

Campos.  

 

Figura 32 - Vetores Década de 2000 

 
Fonte: Autor. 

 

Quanto a verticalização verificada na década de 2000 ela aparentemente 

contribuiu para promover a adensamentos locais e confirmação de subcentros, 

aparecendo, contudo, em novas regiões. Quanto a legislação urbanística 

produzida na década de 2000, a principal é o Plano Diretor de 2006, aprovado 

através da Lei Complementar 306/ 2006, trouxe em seu conteúdo os 

instrumentos de planejamento regulamentados pela Lei Federal 10257/2001, o 

Estatuto da Cidade, não havendo, contudo, qualquer aplicação prática desses 

instrumentos. Assim, quanto ao modo de ocupação ocorrido na década de 

2000, somando as contribuições mencionadas, podemos observar no Figura 

32. 
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Década de 2010 

 

Na década de 2010, já com toda a estrutura montada da Secretaria de 

Regularização Fundiária, as ZEIS – Zonas de Interesse Social, são 

correspondentes aos loteamentos irregulares e clandestinos, os quais por seu 

caráter social, são ou serão futuramente objetos de processos de 

regularização. 

 

Figura 33 - Vetores Década de 2010 

 

Fonte: Autor. 

 

No presente momento essas situações, também correspondem à 

dispersão urbana, como no caso dos loteamentos localizados na região Leste e 

até mesmo a dispersão no meio rural, como no caso de grande parte dos 

loteamentos situados na região Norte do município.  

A situação comum em que se encontram tais loteamentos é que em 

grande parte os processos se resumem em regularização do título de 

propriedade, sendo que na maior parte das vezes a urbanização se refere 
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apenas a pavimentação das vias, implantação de guias e sarjetas e drenagem 

urbana, além da iluminação, serviço de água e esgotos, energia elétrica. Os 

grandes deslocamentos são comuns, sendo que a urbanização desses 

loteamentos não abrangeu a disponibilização de áreas de lazer, áreas para 

implantação de usos institucionais, áreas verdes, serviços essenciais e áreas 

comerciais. 

Nota-se também a premência de uma estruturação de circulações entre 

regiões, a fim de minimizar os impactos de grandes deslocamentos, ao mesmo 

tempo que tais ações contribuiriam para a conformação e fortalecimento de 

novas centralidades regionais, as quais devem suprir carências principalmente 

das regiões periféricas existentes nas Regiões Sul, Sudeste e Leste. 

Tal reforço não se concentra somente nas questões de relativas a 

questão de mobilidade urbana, considerando o carácter predominantemente 

social dessas abordagens, é necessário, uma profunda atualização da rede 

institucional de serviços, da qualificação urbanística, com ênfase na 

implantação de parques urbanos de preservação. 

É imprescindível também o entendimento que tais organizações, não 

deve estar dissociado do âmbito metropolitano, uma vez que parte dessas 

abordagens deverá se conectar, ou mesmo dar origem a eixos metropolitanos 

de estruturação, dado a influência cada vez mais crescente sobre os assuntos 

e aspectos regionais. 

Por final apresentamos um quadro síntese na Tabela 3, das condições 

de dispersão ocorridas em São José dos Campos. 
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