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Resumo 

 
A Cidade de São José dos Campos, a exemplo do que ocorreu em outras cidades médias 

brasileiras, experimentou, a partir da década de 50, um crescimento urbano intenso e 

desordenado, atrelado a implantação e consolidação de um pólo técnico-científico-industrial, 

cujos marcos foram duas grandes obras públicas federais: a implantação da Rodovia 

Presidente Dutra e do Centro Técnico Aeroespacial (CTA). Grandes partes dos platôs que 

compõem a paisagem urbana foram destinados à atividade industrial, motor da economia do 

município. As classes de alta renda, por sua vez, reservaram para si próprias as melhores e 

mais valorizadas localizações, repletas de amenidades socialmente construídas. Já as camadas 

mais pobres da população foram sendo empurradas, cada vez mais, para as periferias 

subequipadas, onde a terra é menos valorizada. Nesse contexto, surgem os vazios urbanos, 

tema desta pesquisa, os quais foram mapeados e quantificados por intermédio de técnicas de 

geoprocessamento. Dessa forma, foi possível constatar que existe um grande número de 

terrenos e glebas ociosas, espalhados por toda a mancha urbana, contribuindo para o que se 

pode denominar de “crescimento espraiado” da cidade. A manutenção desses vazios, muitas 

vezes utilizados como reserva de valor, apesar de favorecer ao setor imobiliário improdutivo, 

representa um ônus tanto para o poder público local quanto para a população em geral. Para 

tentar solucionar este grave problema sócio-urbano acredita-se na eficácia da aplicação do 

IPTU progressivo no tempo, previsto pelo Estatuto da Cidade, mas que depende de uma lei 

municipal que o regulamente. 

 

 

Palavras-chave: crescimento espraiado; políticas públicas; vazios urbanos. 
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Abstract 
 

São José dos Campos, likewise other medium size Brazilian cities, experienced, from 1950 on, a 

steep and disarranged urban growth, due to the implementation and consolidation of its technical-

scientific-industrial state, based on two major public federal workmanship: Presidente Dutra 

Highway, and the Aerospace Technical Center (CTA). Large amounts of the plateau shaping the 

urban landscape were occupied by industrial activities,  backing the municipal economy. At the 

same time, the wealthier community reserved for themselves the best and most valued areas, full 

of social amenities. On the other hand, the poorer population were eventually pushed to the 

outskirts of the city, with minor urban facilities, and of less value. Within this context, arise the 

so called urban hollows, theme of this research, which were identified and quantified, employing 

geo-processing techniques. Therefore, it was possible to verify the existence of an expressive 

number of idle lots all over the urban area, allowing what one can define as “spread-out growth” 

of the city. It’s a general belief that as one keeps these urban hollows, often employed as value 

stock,  although favoring the non productive real state sector,  is a burden to the municipality and 

to the population. In a tentative to solve this serious social-urban problem, one believes in the 

effectiveness of the progressive IPTU, defined by the City Statute, but still depending of a 

regulatory municipal law.  
 

Key-words: spread-out growth; public policies; urban hollows  
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 
 

Ao longo do século XX, o Brasil desenvolveu-se, industrializou-se e passou a ser 

urbano. Um desenvolvimento, porém, pautado pelas contradições, pela concentração de 

riquezas e pela exclusão social. Nesse período, o país conheceu a atuação autoritária e 

centralizadora de duas ditaduras: uma civil e outra militar; ingressando, mais recentemente, na 

era neoliberal. 

Os problemas sócio-urbanos vêm agravando-se em todo o território nacional. Nas 

metrópoles, mas também em cidades de porte médio, são comuns cenas cotidianas de 

violência e de descaso com os direitos básicos dos cidadãos (como segurança, saúde, educação 

e moradia). 
Localizada no estado mais rico do país, a Cidade de São José dos Campos, importante 

pólo técnico-científico-industrial, não é exceção a essa regra. O intenso processo de 

industrialização/urbanização experimentado nas últimas décadas, vem reproduzindo, em 

escala local, o modelo de desenvolvimento nacional, baseado em altas taxas de acumulação de 

capital e baixo padrão de reprodução da força de trabalho. 

Ainda hoje, em São José dos Campos, parcelas da população, principalmente as de 

baixa renda, sofrem com a falta de saneamento básico, de transporte coletivo eficiente e de 

habitação popular. Essas pessoas, em sua maioria, vivem em loteamentos periféricos 

clandestinos ou irregulares, distante do centro da cidade e das “amenidades” socialmente 

construídas.  

Mas, a exemplo do que vem ocorrendo em outras cidades brasileiras, em alguns setores 

periféricos têm surgido um outro tipo de ocupação residencial. São condomínios fechados, 

alguns de chácaras de recreio, destinados às classes de maior poder aquisitivo, dispostas a 

percorrer longas distâncias diárias para fugir da aglomeração e da insegurança das áreas 

centrais. No entanto, tais empreendimentos propiciam aos seus moradores uma realidade 

bastante diferenciada daquela descrita no parágrafo anterior. Para esses locais, são atraídos 



 

 

2 
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uma série de serviços que, juntamente com a infra-estrutura já existente, acabam 

transformando o “longe” em “perto”. 

Dessa forma, à medida que a cidade cresce, ocupando antigas áreas rurais, reforça-se a 

segregação residencial, definindo de forma clara a cidade dos ricos e a cidade dos pobres. 

Paralelamente a esse processo, verifica-se a manutenção de áreas vazias dentro do perímetro 

urbano, à espera de futura valorização.  

A retenção de terra com fins especulativos contribui para o crescimento descontínuo da 

mancha urbana, dificultando e encarecendo a implantação/manutenção de serviços públicos, 

como pavimentação de ruas e avenidas, redes de águas e esgoto e de energia elétrica nas áreas 

mais periféricas.  

Esse tipo de crescimento “espraiado”, entretanto, atende a interesses de setores do 

capital imobiliário atuantes no espaço urbano, que passam a lucrar com a retenção de glebas e 

terrenos, onde nada constróem. Nas mãos desses “investidores”, muitas vezes, vinculados à 

esfera política local, a terra urbana adquire uma função econômica, transformando-se num tipo 

de poupança. 

Para Campos Filho (2001), quanto menos um empresário imobiliário agregar capital e 

trabalho, e mais obter ganhos resultantes do esforço de terceiros, ou seja, da comunidade, mais 

especulador ele será. 

Na tentativa de ordenar a ocupação do solo urbano, e inibir a especulação imobiliária, 

têm sido elaboradas sucessivas leis urbanísticas, bem como planos diretores, tão em voga no 

Brasil nas últimas décadas. Entretanto, esses instrumentos de planejamento têm se mostrado 

ineficazes. Seguem à reboque do crescimento urbano, vulneráveis à interesses corporativos. 

 

1.1 Objetivo Geral 

Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo geral fazer uma avaliação dos vazios 

urbanos existentes na Cidade de São José dos Campos em 2000, por intermédio de fotografias 

aéreas e de técnicas de geoprocessamento. Também integra este trabalho, um estudo de caso 

multitemporal, focado em apenas uma região da cidade. Com isso, espera-se desvendar, ao 

menos em parte, a dinâmica sócio-espacial relacionada à retenção de determinadas parcelas de 

terra urbana, uma mercadoria cada vez mais escassa e, portanto, mais valorizada. 
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1.1.1 Objetivos Específicos 

Diante do exposto, foram traçados os seguintes objetivos específicos para esta 

pesquisa: 

 

• mapear e quantificar a ocupação e os vazios existentes na Macrozona Urbana de São José 

dos Campos, por região geográfica, em 2000; 

 

• mapear e quantificar a ocupação e os vazios existentes em 1977 e 1988 em uma dessas 

regiões; 

 

• fazer uma análise multitemporal do processo de produção dos vazios urbanos nessa região. 

 

A partir de critérios que serão explicados no decorrer do trabalho, a Região Oeste da 

cidade foi definida como objeto do estudo de caso. 

 

1.2 Justificativa 

Marcelo Lopes de Souza, em seu livro “O abc do desenvolvimento urbano, de 2003, 

faz a seguinte colocação: 

 

“Entender corretamente a cidade e as causas de seus problemas é uma condição 

prévia indispensável à tarefa de se delinearem estratégias e instrumentos adequados para a 

superação desses problemas”. (p.22) 

 

Em um trecho do livro de Ermínia Maricato “Brasil, cidades: alternativas para a crise 

urbana, de 2000, a autora afirma que:  

 

“O conhecimento é um antídoto necessário para o desmonte da representação 

ideológica e para o fornecimento de uma base científica para a ação”. (p. 186) 
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No entanto, só conhecer verdadeiramente os problemas sócio-urbanos não é garantia de 

solução. É apenas o primeiro passo. É preciso democratizar a gestão urbana, tentar romper 

com pressões políticas, econômicas e ideológicas que inviabilizam a implantação de uma 

política urbana municipal comprometida com a melhoria da qualidade de vida de toda 

população, e não de apenas uma parte dela. 

Nas palavras de Milton Santos (1994), 

 

“(...) o que se necessita é de uma planificação sócio-política que esteja de um lado 

preocupada com a distribuição dos recursos sociais, e, de outro, consagre os instrumentos 

políticos de controle social, capazes de assegurar a cidadania plena”. (p.113) 

 

Nesse sentido, considera-se relevante a produção de uma pesquisa voltada não só ao 

levantamento de um grave problema urbano existente em São José dos Campos, que é a 

existência de vazios urbanos, mas também tentar buscar as raízes desse problema em seu 

processo histórico, tendo como enfoque as políticas públicas locais. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado refere-se ao “estudo de caso” proposto nesta 

pesquisa. A complexidade do problema abordado tornou inviável uma análise mais detalhada 

de todo o espaço urbano de São José dos Campos. Com isso, optou-se por realizar um estudo 

de caso que fosse significativo diante da magnitude do problema abordado. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 
Compõem este capítulo algumas discussões teóricas realizadas com o intuito de 

fornecer o embasamento conceitual desta pesquisa. Para isso, recorre-se a estudos realizados 

por autores que, ao longo de sua carreira acadêmica, vêm se dedicando à desvendar alguns 

“mitos” relacionados à produção e apropriação do espaço urbano brasileiro. 

Dessa forma, são revistas algumas colocações de autores como: Milton Santos, Flávio 

Villaça, Cândido Malta Campos Filho, Ermínia Maricato, entre outros, com o intuito de se 

realizar uma discussão teórica consistente, que possibilitasse uma melhor compreensão da 

realidade estudada. 

Primeiramente, é realizada uma revisão bibliográfica sobre a produção do espaço 

urbano, contraditório e desigual, marcado por uma disputa constante entre os diversos agentes 

sociais que o produzem e consomem: os diferentes setores do capital, aqueles que vendem sua 

força de trabalho, formal e informalmente, e o Estado. 

Nesse contexto, acredita-se que nossas cidades são a materialização de um processo 

histórico, que desde os primórdios elegeu a reprodução do capital como prioridade. Com isso, 

ao longo do tempo, o que se tem visto é a manutenção de um modelo sócio-econômico-

espacial excludente e concentrador de riquezas, incapaz de satisfazer as necessidades básicas 

da grande maioria da população que, graças a um complexo aparato ideológico-institucional, 

acaba encarando como “naturais” as dificuldades que enfrenta. 

Ainda neste capítulo, são feitas algumas considerações teóricas sobre a terra urbana, 

mais especificamente, sobre os conceitos de localização, valor e preço da terra urbana. Temas 

que, mesmo entre autores consagrados, geram interpretações polêmicas e, muitas vezes, 

divergentes. Este trabalho, por sua vez, não tem a pretensão de elucidar tal questão. Após uma 

breve exposição de algumas dessas interpretações, optou-se por um delas, a qual forneceu o 

embasamento para posteriores análises. 
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Por último, trata-se de um outro tema polêmico: As cidades brasileiras são do jeito que 

são por falta de planejamento? ou por um modelo de planejamento equivocado, praticado 

“por” e “para” a elite, centrado no aspecto econômico em detrimento do social? Isso 

explicaria, por exemplo, porque alguns setores da cidade (aqueles escolhidos pelas classes de 

maior poder aquisitivo) costumam ser beneficiados por políticas públicas, em detrimento de 

outros (os que restam às classes menos favorecidas). 

 Toda essa dinâmica, no entanto, é mantida e reforçada pela ideologia do progresso e do 

desenvolvimento. Como já dizia aquele conhecido ministro na década de 1970: “´É preciso 

fazer crescer o bolo para depois dividi-lo”. 

 

2.1 O Espaço Urbano: Uma Instância Social 

Em “Espaço e Método”, de 1997, o geógrafo Milton Santos faz a seguinte afirmação: 

 

“A sociedade só pode ser definida através do espaço, já que o espaço é o resultado da 

produção, uma decorrência de sua história – mais precisamente, da história dos processos 

produtivos impostos ao espaço pela sociedade.” (p. 47) 

 

Contudo, o próprio autor nos fala da dificuldade em se estudar a sociedade através 

dessa categoria, cuja simples definição já dá margem a dúvidas, as quais poderiam ser 

resumidas da seguinte forma: 

 

“O que caracteriza, particularmente, a abordagem da sociedade através da categoria 

espaço? Como, na teoria e na prática, levar em conta os ingredientes sociais e “naturais” 

que compõem o espaço para descrevê-lo, defini-lo, interpretá-lo? (...) O que caracteriza a 

análise do espaço? Como passar do sistema produtivo ao espaço? Como levar em conta a 

periodização, da difusão das variáveis e o significado das “localizações?” (p. 1) 

 

Contrapondo-se a outras interpretações, que caracterizam o espaço como mera 

localização dos fenômenos ou palco da atividade do homem, Milton Santos, na mesma obra, 
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considera o espaço como uma instância da sociedade, tal como as instâncias econômica, 

política/institucional, cultural e ideológica, cada uma contendo e sendo contida pelas demais.  

Para ele, o espaço é essencialmente social, sendo constituído pelo conjunto de objetos 

geográficos, naturais e artificiais, e pelo que dá vida a esses objetos, isto é, todos os processos 

sociais que representam uma sociedade em um determinado momento. Esses processos, 

resolvidos em funções, se realizam através de formas. 

Maria Adélia Aparecida de Souza, em “ O governo urbano”, de 1988, afirma que: 

 

“O espaço se evidencia sob múltiplos aspectos: uma região produtora de café; uma 

paisagem urbana ou rural; um centro de negócios e as periferias urbanas. Tudo isto são 

espaços, formas mais ou menos duráveis. O seu traço comum é ser a combinação de objetos 

naturais e objetos artificiais, isto é, objetos sociais, e ser, conseqüentemente, o resultado da 

acumulação de atividades, de gerações, portanto da História”. (p.13) 

 

Nesse contexto, também o espaço urbano não é apenas um mero cenário para as 

relações sociais, mas uma instância ativa para a dominação econômica e ideológica (Maricato, 

2000). 

Essa autora, na mesma obra, cita Henri Lefèbre (1968) para reforçar sua posição: 

 

“A produção e apropriação do espaço urbano não só reflete as desigualdades e as 

contradições sociais, como também as reafirma e reproduz.” (p.170) 

 

Segundo Roberto Lobato Corrêa, em seu livro “ O espaço urbano”, de 1995,  

 

“A grande cidade capitalista é o lugar privilegiado de ocorrência de uma série de 

processos sociais, entre os quais a acumulação de capital e a reprodução social têm 

importância básica. Estes processos criam funções e formas espaciais, ou seja, criam 

atividades e suas materializações, cuja distribuição espacial constitui a própria organização 

espacial urbana.” (p.36) 
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Para Santos (1997), a compreensão desse permanente processo de transformação do 

espaço só é possível a partir da interpretação dos seguintes elementos: forma, função, estrutura 

e processo. 

Nesse contexto, cada forma é criada para desempenhar uma ou várias funções que 

podem sofrer alterações ao longo do tempo (processo). Desse maneira, sempre que a 

sociedade sofre uma mudança, as formas ou objetos geográficos (tanto os novos como os 

velhos) assumem novas funções, criando uma nova organização espacial, ou seja, uma nova 

estrutura. 

Tomados individualmente, conclui Santos, os elementos forma, função, estrutura e 

processo representam apenas realidades parciais e limitadas do mundo. Considerados em 

conjunto, porém, e relacionados entre si, eles constróem uma base teórica e metodológica a 

partir da qual podemos discutir os fenômenos espaciais em sua totalidade. 

 

2.2 Os Agentes Modeladores do Espaço Urbano 
De acordo com Corrêa (1995), o espaço urbano é fragmentado, pois possui diferentes 

tipos de uso - áreas comerciais, industriais, residenciais ou de expansão urbana. No entanto, 

essas diversas áreas encontram-se articuladas através dos chamados fluxos, ou seja, pela 

circulação de pessoas, de mercadorias, de investimentos ou de decisões. 

Para esse autor, 

 

“O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, 

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

através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem o espaço”.(p.11) 

 

Segundo Rezende (1982), no modo de produção capitalista, a cidade surge como local 

de reprodução dos meios de produção (espaços destinados às atividades industriais), local de 

reprodução da força de trabalho (áreas residenciais) e, também, fator de acumulação de capital 

(construção da própria cidade). Para a autora,  
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“A produção do espaço urbano, embora apresente uma aparente desordem, se dá 

dentro de uma ordem coerente com o modo de produção dominante. Ao espaço são 

adicionados infra-estrutura, sistema viário, equipamentos, que, juntamente com a existência 

ou falta de amenidades, compõem o valor da terra.” (p. 20) 

 

 Para Carlos (1990), a cidade é produto das contradições de classe e envolve interesses 

e necessidades diversas. Assim, o espaço é produzido através das lutas que ocorrem na cidade. 

 Nesse contexto, Corrêa (1995) identifica como agentes sociais envolvidos na produção 

do espaço urbano: os proprietários fundiários e dos meios de produção, os promotores 

imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. 

Segundo o mesmo autor, os dois primeiros agentes possuem interesses conflitantes, 

pois os proprietários dos meios de produção necessitam de terrenos amplos e baratos, não 

estando interessados na especulação fundiária. Já os proprietários fundiários vêem na retenção 

de terras uma possibilidade de ampliar seus lucros, pois ao criar uma escassez de oferta haverá 

um aumento de preço.  

Com relação à atuação dos promotores imobiliários - conjunto de agentes que realizam, 

parcial ou totalmente, as seguintes operações: incorporação , financiamento, construção e 

comercialização do imóvel, o autor afirma que esta ocorre de modo desigual. Seus 

investimentos são voltados principalmente para a construção de imóveis para atender às 

classes mais favorecidas, criando e reforçando a segregação residencial que caracteriza a 

cidade capitalista. 

Por fim, Corrêa conclui que ao produzirem favelas, invadindo terrenos públicos ou 

privados, os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores, 

produzindo seu próprio espaço. 

Com relação ao capital imobiliário, David Harvey (1980) afirma: 

 

“Há numerosos e diversos atores no mercado de moradia, e cada grupo tem um modo 

distinto de determinar o valor de uso e o valor de troca”. (p. 139) 
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Cabe ressaltar que, para Harvey, na economia capitalista, o solo e suas benfeitorias são 

mercadorias e, como qualquer outra mercadoria, possuem um valor composto por duas 

dimensões: o valor de uso (utilidade que determinado objeto possui) e o valor de troca (poder 

de compra que a posse de um objeto transmite). 

Com relação ao mercado imobiliário, o autor, na mesma obra, identifica os seguintes 

grupos nele atuantes: os usuários de moradia, os corretores de imóveis, os proprietários, os 

incorporadores e construtores, as instituições financeiras e as instituições governamentais. 

Para ele: 

• os usuários de moradias encontram-se divididos em dois grupos: os locatários e 

os proprietários. O primeiro grupo encontra-se interessado no valor de uso da moradia, 

enquanto o segundo grupo, pode buscar o valor de troca, ao comprar ou reformar sua casa, por 

exemplo; 

• os corretores de imóveis operam no mercado de moradia para obter valor de 

troca, obtendo lucro através de compra e venda ou através de cobrança de custos de transação 

para seus serviços intermediários; 

• os incorporadores e a indústria da construção de moradias estão envolvidos no 

processo de criar novos valores de uso para outros, a fim de realizar valores de troca para si 

próprios; 

• as instituições financeiras estão interessadas, fundamentalmente, em obter 

valores de troca por meio de financiamentos de oportunidades para a criação ou aquisição de 

valores de uso; 

• as instituições governamentais freqüentemente interferem no mercado de 

moradia, seja através da construção de habitações, no auxílio a instituições financeiras, aos 

incorporadores ou da indústria de construção, bem como impondo restrições através de leis de 

zoneamento. 

 

Em seu estudo sobre o processo de verticalização em São Paulo, Maria Adélia 

Aparecida de Souza (1994), comenta, no Brasil, existem pelo menos três tipos de agentes 

produtores do espaço urbano: os incorporadores, os construtores e os vendedores. No entanto, 

como afirma a autora, identificá-los não é tarefa simples, pois: 
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“(...) o mesmo agente pode assumir os três tipos ou um ou dois deles. O que ainda se 

deve comprovar é que eles (os tipos) podem agregar-se ou desagregar-se, neste ou naquele 

empreendimento, assumindo, portanto, papéis e figuras jurídicas que variam com o tempo”. 

(p.189)  

 

2.3 Espaço e Sociedade: Uma Relação Dialética 
Segundo Clark (1985), nas cidades modernas é possível verificar-se a existência de 

padrões sociais e residenciais similares, sugerindo que a estrutura urbana esteja determinada 

por um número de princípios gerais de uso do solo e de localização. 

Flavio Villaça, em seu livro “ O espaço intra-urbano no Brasil”, de 2001, descreve o 

termo estrutura como sendo: 

 

(...) “um todo constituído de elementos que se relacionam entre si de tal forma que a 

alteração de um elemento ou de uma relação altera todos os demais elementos e todas as 

demais relações.” (p.12) 

 

Com relação ao espaço urbano, Villaça (2001) coloca que a estrutura territorial - 

composta por elementos como o centro principal, os subcentros e os diferentes bairros 

residenciais – encontra-se vinculada a outras estruturas não-territoriais como a econômica, a 

política e a ideológica, sendo socialmente produzida e, ao mesmo tempo, reagindo sobre o 

social.  

Para esse autor, ao longo do tempo, inúmeras têm sido as tentativas de se compreender 

a estrutura espacial das cidades. No entanto, 

 

 “A maioria dos estudos socio-espaciais produzidos nas últimas décadas partem das 

transformações na estrutura social (particularmente das transformações econômicas) para 

deduzir e explicar, então, as transformações do espaço.” (p.45) 
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 É o caso dos estudos tradicionais, elaborados pela Escola de Chicago na década de 

1920, e posteriormente pelos neo-ecologistas. Para Campos Filho (2001), os urbanistas da 

Escola de Chicago dedicaram-se a fazer simples descrições das transformações de caráter 

espacial, deixando de lado o social. Desenvolveram modelos descritivos da estrutura urbana, 

como o modelo de círculos concêntricos de Burguess, sem se preocupar em identificar os 

processos sociais responsáveis por esse padrão espacial. 

 Na década de 1970, surgiram as análises estruturalistas dos neomarxistas que 

buscavam apreender o espaço urbano à luz do materialismo histórico e dialético, partindo do 

social, com forte ênfase ao aspecto econômico.  

Na opinião de Villaça (2001), apesar desses estudos fazerem referência à produção do 

espaço, pouco comentam sobre o consumo e muito menos sobre a troca ou circulação do fruto 

dessa produção, bem como, sobre o efeitos do espaço sobre o social. 

 Para o autor, alguns poucos estudos tentam explorar os efeitos do espaço sobre o 

social. Autores como o Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa e o próprio Flávio Villaça, por 

exemplo, acreditam que, no Brasil, a segregação espacial produzida pela classe dominante é 

fundamental para viabilizar a dominação política, reforçada pela produção ideológica.  

Finalmente, há uma terceira linha de pensamento mas que se encontra num estágio 

extremamente rudimentar, que busca compreender as relações dialéticas entre espaço e 

sociedade. 

Em seu livro “ A produção social do espaço urbano”, Mark Gottdiener (1985), afirma 

que o conflito de classes, a reprodução do trabalho e a acumulação do capital já não podem ser 

analisadas como manifestações capitalistas que ocorrem no espaço, como afirmam os 

marxistas. Ao contrário, são manifestações sobre o espaço, o qual é tido como uma das 

instâncias sociais. 

Contudo, nas palavras de Flávio Villaça: 

 “ As relações entre, de um lado, a produção, a circulação e o consumo do espaço e de 

outro, os efeitos do espaço sobre o social – ou melhor, das relações dialéticas entre espaço e 

sociedade -  constituem o desafio ainda a ser enfrentado pelos estudiosos sócio-espaciais.” (p. 

47) 
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Ao se referir ao tipo de organização espacial presente em nossas cidades, Rezende 

(1980) faz a seguinte descrição: 

 

“No caso das cidades brasileiras, os serviços urbanos se irradiam do centro à 

periferia, tornando-se cada vez mais escassos à medida que a distância do centro aumenta. O 

resultado é um gradiente de valores do solo urbano, que atinge o máximo no centro principal 

e vai diminuindo até atingir um mínimo nos limites das cidade.” (p. 20) 

 

Segundo Campos Filho (2001), existe uma reprodução no espaço urbano do processo 

elitista nacional de desenvolvimento, ou seja, a concentração de renda em poucas parcelas da 

população provocou uma concentração espacial, em algumas partes da cidade, especialmente 

naquelas mais centrais. Com isso, quem pode mais, em termos de poder aquisitivo, melhor se 

localiza nas cidades em relação ao emprego, à oferta de serviços urbanos, ao comércio e aos 

serviços em geral. A escassez de recursos públicos destinados às cidades, por sua vez, acaba 

reforçando essa segregação sócio-espacial.  

Para Villaça (1986), os terrenos melhores (melhor localizados e equipados), ficam com 

os que podem pagar mais e os piores (os mais afastados e desequipados) para os pobres. 

Através do mecanismo de preços, passa a ocorrer uma distribuição das vantagens e 

desvantagens da cidade (suas qualidades e seus defeitos), socialmente produzidas, porém 

privadamente apropriadas através da localização pela qual se paga. 

Mais que isso, segundo Santos (1994), a própria cidade torna-se criadora de pobreza, 

tanto pelo modelo sócio-econômico de que é suporte como por sua estrutura física, que faz dos 

habitantes das periferias, pessoas ainda mais pobres. A pobreza não é apenas conseqüência do 

atual modelo sócio-econômico, mas, também, do modelo espacial. 

 

2.4 Terra Urbana: Bem Natural ou Produzido? 

De acordo com Souza (1994), renda, preço e valor da terra são temas polêmicos e sua 

investigação podem redundar em diversos pontos de vista, tantos quanto forem os autores 

pesquisados. 
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Diante dessa constatação, optou-se por expor algumas considerações teóricas à luz de 

três autores. Paul Singer (1982), Luiz César Queirós Ribeiro (1997) e Flávio Villaça (2001). 

Os dois primeiros, endossam a concepção marxista de que a terra não é fruto do trabalho 

humano, portanto, não possui valor. Para Villaça, no entanto, em artigo publicado na Revista 

Espaço & Debates em 1985, e no livro, “O espaço intra-urbano no Brasil (2001)”, a terra 

urbana é um bem produzido socialmente e, portanto, possui valor como qualquer outra 

mercadoria.  

Para Singer (1982), muitas vezes, a renda da terra é confundida com o capital. No 

entanto, a valorização da terra não está relacionada à sua produção, já que ela é tida como um 

bem natural. A renda da terra provém, única e exclusivamente, da sua propriedade privada, 

geradora de renda: absoluta (pela posse da terra), diferencial (diferença de 

fertilidade/localização da terra) e de monopólio (posse exclusiva de um atributo da terra). 

Dessa forma, Singer (1982) coloca que: 

 

“O “capital” imobiliário é, portanto, um falso capital. Ele é, sem dúvida, um valor que 

se valoriza, mas a origem de sua valorização não é atividade produtiva, mas a monopolização 

do acesso a uma condição indispensável àquela atividade” (p. 22) 

 

Essa é também a opinião de Ribeiro (1997). Para ele, a terra é um bem não produzido 

que não tem valor, mas adquire um preço, reflexo da disputa entre os diversos capitalistas pelo 

controle das condições que permitam a ampliação de seus lucros. 

Segundo Villaça (1985), no entanto, a terra pode ser capital, não sendo corretas as 

afirmações que a consideram como “dom gratuito da natureza”. O autor coloca que, para 

Marx, enquanto houver capital incorporado à terra, esta pertencerá à categoria de capital fixo. 

Note-se: incorporado à terra, não “sobre a terra”. Com a finalidade de deixar clara a distinção 

entre terra como matéria e como capital, cunhou as expressões “terra-matéria” e “terra-

capital”. 

A essas expressões Villaça acrescenta a expressão “terra-localização”, descrita por ele, 

da seguinte forma: 
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“A terra-localização – da qual a terra urbana é a mais óbvia manifestação como 

produto do trabalho humano – tem tanto valor de uso como valor de troca. (...) seu valor é 

determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la.” (p. 10) 

 

Se a terra urbana é encarada como produto do trabalho, resta saber, então, qual o valor 

produzido? Será que esse valor são os edifícios, as ruas, as infra-estruturas? Nada mais 

equivocado, afirma Villaça (2001): 

 

 “A acessibilidade é o valor de uso mais importante para a terra urbana, embora toda 

e qualquer terra o tenha em maior ou menor grau. Os diferentes pontos do espaço urbano têm 

diferentes acessibilidades a todo conjunto da cidade. A acessibilidade de um terreno ao 

conjunto urbano revela a quantidade de trabalho socialmente necessário despendido em sua 

produção.” (p.74) 

 

 Na verdade, os autores acima citados fazem parte do grupo de estudiosos que há vários 

anos tentam aplicar, à terra urbana, a teoria da renda que Marx desenvolveu para a terra 

agrícola. Apesar de divergentes em alguns aspectos, esses autores possuem opiniões 

semelhantes sobre a importância da localização no valor da terra urbana.  

Assim, tanto Paul Singer como Flávio Villaça, acreditam que o fundamental na 

determinação do preço da terra urbana é a localização. Para o primeiro, como renda diferencial 

e decorrência da renda capitalizada, e para o segundo, como capital. 

 Levando-se em consideração que o objeto de estudo desta pesquisas é o vazio urbano, 

optou-se por seguir a linha de pensamento de Villaça, que faz a seguinte afirmação: 

 

“(...) no espaço urbano não há renda diferencial que Marx desenvolveu para as terras 

agrícolas. (...) Aquilo a que se chamaria de renda diferencial no espaço urbano é na verdade 

um diferencial de valor. Os terrenos têm preços diferentes porque têm valores diferentes, e 

não porque produzam rendas diferentes. A valorização de um terreno vago é acréscimo de 

valor resultante da produção da cidade e na cidade. Terreno vago não gera renda 

diferencial.” (p. 78) 
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 Villaça, reforça sua fala utilizando o seguinte exemplo: 

 

“O terreno urbano vago ajuda a elucidar a distinção entre a renda e o valor da 

localização. A renda diferencial agrícola não existe se não houver atividade produtiva no 

terreno, já que ela é a captação de parte do valor criado por essa atividade. Se o terreno vago 

apresenta um acréscimo de valor, esse acréscimo deriva da alteração de sua localização e 

esta, por sua vez, deriva do trabalho social despendido na produção de todo o espaço urbano. 

Tal alteração ocorre também na terra agrícola, e nela também não é renda.” (p. 79) 

 

2.5 O Crescimento Desordenado das Cidades Brasileiras 

Para Kowarick (1993), no Brasil, a aparência desordenada do crescimento 

metropolitano pode ser vista através de seu traçado irregular, e o desconexo de seus espaços 

vazios e ocupados que sugerem formas disparatadas de ocupação do solo. 

Bolaffi (1982) descreve, da seguinte forma, as características do padrão descontínuo de 

expansão da mancha urbana, isto é, o padrão periférico de crescimento, comum nas cidades 

brasileiras: 

 

“(..) baixa densidade de ocupação do solo urbano, aumento das distâncias, 

ineficiência dos transportes, elevação dos custos sociais e privados da urbanização e 

comprometimento irreversível da eficiência da administração pública.” (p. 59) 

 

Caffun (1996) aponta a desequilibrada ocupação do espaço urbano como um dos graves 

problemas existentes nas cidades brasileiras, onde comportamentos especulativos prevalecem 

sobre a função social do solo urbano. Segundo esse autor: 

 

“Predomina nas cidades brasileiras um padrão de ocupação onde convivem: um 

grande número de lotes vagos e enormes glebas ainda não urbanizadas, áreas densamente 

edificadas por arranha-céus ou intensamente ocupadas por favelas e um crescimento 

horizontal excessivo da mancha urbana. Esse processo desordenado gera uma demanda 
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desmedida por serviços e infra-estrutura urbana, requerendo intenso fluxo de investimentos.” 

(p. 23) 

 

Santos (1994) ressalta que nossas cidades, sobretudo as grandes, ocupam, de modo 

geral, vastas superfícies entremeadas de vazios. Para o autor, nessas cidades espraiadas, há 

interdependência das seguintes categorias espaciais: tamanho urbano, modelo rodoviário, 

carência de infra-estruturas, especulação fundiária e imobiliária, problemas de transporte e 

periferização da população. Cada qual dessas realidades sustenta e alimenta as demais, e o 

crescimento urbano é, também, crescimento sistêmico dessas características.  

Nesse contexto: 

 

“As cidades são grandes porque há especulação e vice-versa; há especulação porque 

há vazios e vice-versa; porque há vazios, as cidades são grandes. O modelo rodoviário 

urbano é fator de crescimento disperso e do espraiamento das cidades. Havendo especulação, 

há criação mercantil da escassez e o problema do acesso à terra e à habitação se acentua. 

Mas o déficit de residências também leva à especulação e os dois juntos conduzem à 

periferização da população mais pobre e, de novo, ao aumento do tamanho urbano. As 

carências em serviços alimentam a especulação, pela valorização diferencial das diversas 

frações do território urbano.” (p.96) 

 

Em seu livro “A espoliação urbana”, de 1993, Lúcio Kowarick vai buscar nos 

primórdios de nossa industrialização as origens da dinâmica tão bem descrita por Milton 

Santos no parágrafo anterior.  

Com a intensificação da industrialização, afirma Kowarick (1993), cresce rapidamente 

o número de trabalhadores nas cidades, aumentando a pressão sobre a oferta de habitações 

populares. Tais fenômenos ocorreram paralelamente à valorização dos terrenos fabris e 

residenciais, o que tornou, do ponto de vista da empresa, antieconômica a prática que era 

comum até a década de 1930: a construção de vilas operárias próximas às fábricas. 

 Os trabalhadores, prossegue Kowarick, passaram a ter que arcar com os custos de 

moradia e transporte, enquanto ao Estado coube a função de fornecer os serviços de infra-
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estrutura urbana. Desse momento em diante, a questão da moradia passou a ser resolvida pelas 

relações econômicas no mercado imobiliário. Para o autor: 

 

 “A partir de então surge no cenário urbano o que passou a ser designado de periferia: 

aglomerados distantes dos centros, clandestinos ou não, carentes de infra-estrutura, onde 

passou a residir a mão-de-obra necessária para fazer girar a maquinaria econômica.” (p. 35) 

 

Segundo Grostein (1987), o crescimento urbano das periferias metropolitanas 

brasileiras, principalmente em São Paulo, teve como unidades indutoras de expansão os 

loteamentos periféricos, resultado do parcelamento de glebas de terra em pequenos lotes, 

comercializados pelo próprio loteador ou incorporador, fora dos sistemas oficiais de 

financiamentos e com prazos curtos. Caracterizam-se, principalmente, por resultarem em 

empreendimentos realizados em desacordo com as normas urbanísticas vigentes. 

Para Bonduki e Rolnik (1982), os loteamentos periféricos geram uma cidade 

horizontal, excessivamente desconcentrada, que se estende desmesuradamente, configurando 

um padrão de crescimento urbano que não atende aos interesses do morador de baixa renda, 

que se vê obrigado a percorrer diariamente longas distâncias no trajeto casa-trabalho e a residir 

em locais sem infra-estrutura adequada, piorando o nível de vida dessa população. 

Para os especuladores, afirmam os autores, no entanto, essa forma de crescimento da 

cidade é extremamente lucrativa, uma vez que ocorre um aumento da demanda de terrenos 

vazios e uma intensa transformação de glebas rurais em urbanas, elevando 

extraordinariamente os preços dessas glebas. 

Bolaffi (1982) coloca que o padrão periférico de crescimento decorre da existência, não 

só de grandes contingentes de população de baixa renda, mas, também da existência de 

mecanismos econômicos que conferem ao solo urbano funções econômicas alheias à sua 

utilidade intrínseca: ser a base para as diversas atividades públicas ou privadas da população. 

O autor levanta a hipótese de que fatores como o permanente estado inflacionário da 

economia; a ausência de um mercado de capitais estável; e, principalmente, a ausência de 

impostos significativos sobre a propriedade imobiliária, tenham transformado essa forma de 
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investimento como praticamente única alternativa para a constituição e preservação de um 

patrimônio. 

Kowarick (1993) ressalta que, muitas vezes, a atuação do Estado, tanto agora como no 

passado, esteve restrita a seguir os núcleos de ocupação criados pelo setor privado, colocando-

se, muitas vezes, a serviço da dinâmica de valorização-especulação do sistema imobiliário-

construtor. 

 Segundo Singer (1982),  

 

“O Estado, como responsável pelo provimento de boa parte dos serviços urbanos, 

essenciais tanto às empresas como aos moradores, desempenha um importante papel na 

determinação das demandas pelo uso de cada área específica do solo urbano e, portanto, do 

seu preço.” (p. 34) 

 

 Nesse sentido, Sposito (2001) questiona a suposta “neutralidade” do poder público ao 

planejar seus investimentos. Para a autora, os lugares onde estão os segmentos populacionais 

de maior poder aquisitivo, ou aqueles locais que poderão ser vendidos e ocupados por esses 

segmentos, são os locais escolhidos pelo poder público para investir em bens e serviços 

coletivos. Os lugares da pobreza, por sua vez, os mais afastados, os mais densamente 

ocupados, seguem no abandono. 

 

2.6 Vazios Urbanos e Especulação Imobiliária 
Para Villaça (1986),  

 

“O capitalismo reforçou a propriedade privada da terra e transformou-a em 

mercadoria. Por isso, a terra tem um preço, coisa que praticamente não tinha nas cidades de 

duzentos anos atrás.” (p.115) 

 

Segundo Rolnik (1999), no Brasil, ao longo do século XIX, a terra foi substituindo o 

escravo na composição da riqueza. A partir dessa época, a propriedade imobiliária foi se 

valorizando e o investimento em imóveis considerado o mais seguro, resistindo a crises ou 
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mudanças de planos econômicos, sem oferecer riscos ao seu empreendedor. Essa é uma crença 

que tem atravessado a história e as classes sociais. 

Para Groestein (1987), a forma assumida pelo processo de transformação da terra rural 

em urbana, está ligada, desde de sua origem, aos procedimentos de estocar terras, isto é, à 

produção e estocagem de uma mercadoria especial geradora de lucros.  

De acordo com Campos Filho (2001),  

 

“No capitalismo periférico brasileiro, o quadro especulativo com a terra, analisado 

como fenômeno do capitalismo em geral, agrava-se mais ainda diante de um fator novo: o 

papel do Estado como mentor e motor da economia, privilegiando setores e grupos 

econômicos para gerar o capitalismo da grande empresa.” (p. 47) 

 

Nesse contexto, segundo o autor, as cidades brasileiras foram crescendo apoiadas em 

fatores como a rápida industrialização, provocadora de escassez de recursos a serem investidos 

nas cidades e concentração de renda social, que acaba sendo também espacial, propiciando, 

com isso, a elevação dos preços dos terrenos. 

Para Campos Filho,  

 

“(...) a elevação do preço da terra urbana, decorrente desses fatores, transforma o 

investimento em terrenos em destinação altamente atraente, que só é superada, 

episodicamente, pelo mercado de capitais ou por títulos de renda fixa, ou pelos mercados de 

arte, ouro e moedas internacionais fortes. “ (p. 50) 

  

Villaça (1986) acredita que a retenção de terra ociosa para fins especulativos representa 

um pesado ônus para o governo na oferta de serviços públicos à população. Dessa forma, a 

extensão de rede de água, de esgotos, de iluminação pública ou de pavimentação, assim como 

o percurso dos transportes coletivos ou dos caminhões de coleta de lixo, serão muito maiores 

para atender a uma mesma população, quanto mais esparsamente distribuída ela estiver. 

 Segundo Kowarick (1993), na Cidade de São Paulo, a terra tem sido fonte de 

volumosos e rentáveis negócios. Nos últimos tempos, a rentabilidade real dos terrenos urbanos 
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cresceu a uma média de 30% ao ano, praticamente o dobro da verificada no mercado de ações 

e muitas vezes superior às das cadernetas de poupança. Na base dessa dinâmica, encontra-se a 

retenção especulativa de terrenos. 

Ainda em relação a São Paulo, o autor faz a seguinte consideração: 

 

“(...) 45% da área urbana líquida da cidade continua constituída por terrenos baldios 

e esses vazios urbanos em 40% dos casos são compostos por glebas de razoáveis dimensões, 

superiores a 16 mil metros quadrados.” (p. 83) 

 

Na mesma obra, Kowarick acrescenta que ao longo do processo desordenado de 

expansão urbana, o setor imobiliário tem levado adiante a ocupação espacial, guardando 

imensas áreas mais próximas aos núcleos centrais à espera de valorização, enquanto zonas 

mais longínquas, sem qualquer infra-estrutura tem sido abertas para a aquisição das classes 

pobres. Historicamente, a ocupação de novas áreas baseou-se na retenção especulativa de 

terrenos – fenômeno ainda freqüente nas cidades brasileiras. 

 O autor descreve da seguinte forma a dinâmica especulativa: 

 

 “O novo loteamento nunca era feito em continuidade imediata ao anterior, já provido 

de serviços públicos. Ao contrário, entre o novo loteamento e o último já equipado, deixava-se 

uma área de terra vazia, sem lotear. Completado o novo loteamento, a linha de ônibus que o 

serviria seria, necessariamente, um prolongamento a partir do último centro ocupado. 

Quando estendida, a linha de ônibus passa pela área não loteada, trazendo-lhe imediata 

valorização. O mesmo ocorreria (e ocorre) com os demais serviços públicos: para servir o 

ponto extremo loteado, passariam por áreas vazias, beneficiárias imediatas de melhoramento 

público. Dessa forma, transferia-se para o valor da terra, de modo direto e geralmente 

antecipado, a benfeitoria pública.” (p. 37) 

 

 Segundo Singer (1982), os especuladores procuram influir sobre as decisões do poder 

público quanto às áreas a serem beneficiadas com a expansão de serviços. Uma das formas de 

fazer isso é adquirir a preço baixo, glebas adjacentes ao perímetro urbano, desprovidas de 
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qualquer tipo de serviço e promover seu loteamento, mas de modo que a parte mais distante da 

área já urbanizada seja ocupada. Passa, então, a ocorrer uma pressão da população residente 

nesses loteamentos periféricos para que o poder público local forneça os serviços urbanos, os 

quais passarão pela parte não ocupada da gleba, que assim se valoriza. 

Para Campos Filho (2001), deixar de vender uma área, à espera de um infra-estrutura 

que será produzida publicamente, pode passar a ser norma de comportamento entre os 

proprietários  de terra e imóveis em geral, seja no interior do espaço urbano ou na sua periferia 

rural imediata. Esse fenômeno de ganho privado pelo proprietário de imóveis à custa de um 

investimento da comunidade, através, inclusive, da ação estatal, é descrito pelo autor como 

especulação imobiliária. 

Assim, de acordo com o autor, a especulação imobiliária, com terrenos urbanos ou 

quase urbanos, avoluma-se cada vez mais. Atualmente, nas cidades brasileiras de médio e 

grande portes, cerca da metade do espaço, potencialmente utilizável para fins de edificação, 

está vazio. Aos proprietários de terrenos vazios, basta apenas aguardar a cidade crescer, o 

governo investir e os demais proprietários construírem edificações para que seus terrenos 

sejam valorizados. 

Na mesma obra, Campos Filho descreve as diferentes formas de manifestação da 

especulação imobiliária presentes nas cidades brasileiras. São elas: 

 

• a especulação derivada de investimentos públicos, valorizadores de bens 

imóveis; 

• a especulação derivada de alterações no zoneamento ou nos gabaritos das 

edificações, permitindo-lhes maior verticalização; 

• a especulação derivada da retenção de imóveis vazios, especialmente terrenos, 

que reduz artificialmente a oferta de espaço para uso urbano; 

• a especulação derivada da não-obediência à legislação urbanística, dando 

vantagens indevidas ao loteador e empreendedor imobiliário ilegal, sobre aquele que obedece 

às leis; 
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• a especulação derivada das leis fiscais imobiliárias, que, no Brasil, são os 

impostos territorial e predial, que beneficiam algumas áreas da cidade, com a ausência de 

lançamentos ou avaliações do valor venal, intencionalmente ou não, reduzidos. 

 

Segundo Santos (1994), a especulação imobiliária deriva, em última análise, da disputa 

entre atividades ou pessoas por dada localização. Assim, um primeiro momento do processo 

especulativo vem com a extensão da cidade e a implantação diferencial dos serviços coletivos. 

O capitalismo monopolista agrava a diferenciação quanto à dotação de recursos, uma vez que 

parcelas cada vez maiores da receita pública se dirigem à cidade econômica em detrimento da 

cidade social. A lei da escassez se afirma, então, com mais força e se ampliam as diferenças já 

existentes entre lugares urbanos do ponto de vista das amenidades. 

Para esse autor, a organização interna das cidades brasileiras (grandes, pequenas e 

médias) revela um problema estrutural, cuja análise sistêmica permite verificar como todos os 

fatores se inter-relacionam, perpetuando a problemática. 

 

2.7 O Planejamento Urbano no Brasil e os Planos Diretores  

Para Villaça (1986), uma política pública quase sempre visa vários objetivos, 

freqüentemente contraditórios e, às vezes, tem conseqüências não pretendidas. A investigação 

dos meios utilizados para implementar uma política pode ser um caminho fecundo para se 

descobrir seus reais objetivos.  

Souza (1988) conceitua como planejamento urbano o processo político de tomada de 

decisão sobre a urbanização, manifestada por políticas urbanas, as quais trazem explícitas 

prioridades, envolvendo escolhas, compromissos e pactos.  

Segundo Rezende (1982), a tarefa essencial do planejamento urbano é tida como a 

apropriação equilibrada do espaço urbano, organizando o desenvolvimento e a reprodução 

desse espaço, ou seja, tentando resolver o problema do consumo coletivo. Para isso, são 

elaborados planos, políticas explícitas, cujo objetivo é resolver a crise urbana que se apresenta.  

Para Ribeiro e Cardoso (1994), no Brasil, a história do planejamento urbano teve início 

durante a República Velha, cujo padrão de intervenção na cidade se deu através dos chamados 
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“planos de melhoramentos, embelezamento e expansão”. Sobre os objetivos desse tipo de 

intervenção, os autores fazem o seguinte comentário:  

 

 “Nesse contexto, as intervenções urbanas visaram principalmente criar uma nova 

imagem da cidade em conformidade com os modelos estéticos europeus, permitindo às elites 

dar materialidade aos símbolos de dominação relativos a sua nova condição; A modernização 

se torna então o princípio organizador das intervenções.”(p.81) 

 

Segundo Villaça (1999), as obras de remodelação do Rio de Janeiro, são um exemplo 

desse tipo de prática que, na verdade, pretendia erradicar a população trabalhadora das áreas 

centrais para atender a interesses especulativos e às exigências dos capitais comercial e 

financeiro. 

Esse tipo de plano, prossegue Villaça, iria vigorar até 1930, quando se inicia um novo 

período em que o planejamento urbano passa a ser encarado como base científica 

indispensável à solução de problemas urbanos como: habitação, loteamentos clandestinos, 

saneamento e transporte. No entanto, as possíveis soluções dessa crise social não saíram do 

papel. 

 Entre 1930 a 1950, a maioria da população brasileira ainda vivia no campo e o cenário 

político era dominado pelas oligarquias regionais. No entanto, com a expansão do processo 

industrial, torna-se necessária uma intervenção estatal nas áreas urbanas, tidas por muitos 

como geradoras de problemas (antiurbanismo). 

 Nesse contexto, o planejamento urbano no "Período Vargas" reproduz o padrão 

europeu, o “padrão higiênico - funcional” na tentativa de se construir a cidade ideal, moderna. 

Apesar da aparente preocupação com a questão social, a principal preocupação dos 

planejadores era com as áreas centrais das cidades. Quanto ao padrão dos planos dessa época, 

Ribeiro e Cardoso (1994) possuem a seguinte visão: 

 

“Os planos produzem normas destinadas a não serem cumpridos, criando assim um 

abismo entre a cidade "real” e a cidade “legal”. Podemos afirmar que isto é uma 

característica do padrão, produzindo-se planos que criam espaços normatizados, mas que 
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“aceitam”, totalmente, uma convivência com espaços exteriores ao seu âmbito de 

regulação.”(p. 84) 

 

A partir da década de 1950, a sociedade brasileira tornou-se predominantemente 

urbana. As grandes cidades passaram a ser, então, o palco de intensas transformações sócio-

econômicas, abrigando as desigualdades inerentes a um capitalismo industrial periférico e 

dependente. 

 O planejamento se propunha, então, a organizar o já caótico espaço urbano. Seu 

principal instrumento, o plano diretor, foi amplamente defendido como forma de se 

diagnosticar e apontar possíveis soluções para os inúmeros problemas sócio-espaciais.  

 No entanto, a eficácia desses planos tem sido questionada por diversos estudiosos, por 

considerá-los meros instrumentos ideológicos das classes hegemônicas, cuja verdadeira 

finalidade é a defesa de seus interesses. 

 Sobre a eficácia do plano diretor, Villaça (1999) faz a seguinte colocação: 

 

 “Pelo menos durante cinqüenta anos – entre 1940 e 1990 – o planejamento urbano 

brasileiro encarnado na idéia do plano diretor não atingiu minimamente os objetivos a que se 

propôs. A absoluta maioria dos planos foi parar nas gavetas e nas prateleiras de obras de 

referência”. (p. 224). 

 

Santos (1994) afirma que um plano diretor não pode contentar-se em ser apenas uma 

disciplina do crescimento físico ou da dotação de serviços, mas deve incluir uma clara 

preocupação com a dinâmica global da cidade, buscando orientá-la no interesse das maiorias. 

Para o autor, é um equívoco pensar que problemas urbanos podem ser resolvidos sem 

solução da problemática social, por intermédio de uma planificação técnica mais voltada para 

o chamado desenvolvimento econômico, quando o que se necessita, é de uma planificação 

sócio-política, capaz de assegurar a cidadania plena. 

Segundo Maricato (2001), o grande número de planos que ficaram no papel e a enorme 

quantidade de leis que não são seguidas exigem um nova atitude em relação ao planejamento 

urbano.  
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Independentemente dos planos diretores, afirma Villaça (1999), o planejamento urbano 

precisa buscar uma melhor qualidade de vida para toda a população, e não somente para uma 

parcela privilegiada. Para o autor, organização política das classes populares é um fator 

decisivo nesse processo de transformação social. 

 A partir da Constituição de 1988, os municípios com mais de vinte mil habitantes 

passaram a ser obrigados a elaborar um plano diretor. A terra urbana passou a ser o grande 

objetivo desses planos inovadores, que propunham a criação de Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS), IPTU progressivo no tempo, o solo criado e o Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. 

No entanto, todos esses dispositivos, apesar de previstos na Constituição, necessitavam 

de regulamentação federal, o que só veio a ocorrer em 2001, com a aprovação do Estatuto da 

Cidade. 

Para Villaça (1999),  

 

“É muito significativo que tenham sido exatamente aspectos urbanísticos – referentes 

ao uso e ocupação do solo – os que mais geraram polêmicas, mobilizaram as forças do 

atraso, impediram a aprovação de vários planos diretores ou esterilizaram a ação dos que 

foram aprovados. Isso revela que, finalmente, veio à luz aquele aspecto que vinha sendo 

ocultado pela ideologia do plano diretor: os interesses vinculados ao espaço urbano.”(p.219) 

 

2.8  Os Mecanismos para uma Reforma Urbana 

 Souza (2003), afirma que, diferentemente de uma reforma urbanística, uma reforma 

urbana: 
 

 “(...) não se circunscreve a uma remodelação do espaço físico. Ela é uma reforma 

social estrutural, com uma muito forte e evidente dimensão espacial, tendo por objetivo de 

melhorar a qualidade de vida da população, especialmente de sua parcela mais pobre, e 

elevar a nível de justiça social.”(p.112) 

 

 O autor destaca o que considera os principais objetivos específicos da reforma urbana: 
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1. coibir a especulação imobiliária; 

2. reduzir o nível de disparidade sócio-econômico-espacial intra-urbana;  

3. democratizar o planejamento e a gestão urbana. 

 

Sem dúvida, são objetivos ambiciosos, pois como se sabe, a complexidade dos agentes 

modeladores do espaço urbano e, conseqüentemente, de interesses relacionados a sua 

produção e apropriação, acabam dificultando a implantação de medidas que, apesar de 

previstas em lei, acabam não sendo implantadas pelos governos municipais. 

Nesse contexto, após um longo período de discussões, a nova Constituição Federal, 

promulgada em 1988, contemplou a questão da política urbana com apenas dois artigos - o 

artigo 182 e o 183), os quais, no entanto, necessitavam de regulamentação federal, o que só 

veio a ocorrer em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade. 

A seguir, encontram-se transcritos esses dois artigos. 

 

 Art. 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1º - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressa no Plano Diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para áreas 

incluídas no Plano Diretor, exigir nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob 

pena, sucessivamente, de: 

• I - Parcelamento ou edificação compulsórios; 
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• II - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 

• III - Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 

em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real, para indenização e os juros 

legais. 

 

Art. 183 -  Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro 

imóvel urbano ou rural. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez. 

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usocapião. 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988) 

 

Contudo, será que os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade 

poderão mudar o rumo preocupante que o crescimento urbano tem assumido? Após tanta 

espera, a lei corresponderá às expectativas que muitos têm sobre ela? 

Estes são questionamentos feitos por Ermínia Maricato (2001), estudiosa do espaço 

urbano brasileiro, sobre os quais a própria autora faz algumas reflexões. 

A nova lei dá condições para a uma mudança histórica do direito de propriedade urbana 

e, portanto, para mudar o rumo do crescimento das cidades marcado pela desigualdade social. 

Para que isso ocorra, entretanto, será necessária a aprovação, pelas Câmaras Municipais, de 

um Plano Diretor que vá contra os interesses dos proprietários fundiários e daqueles que 

lucram com a atividade especulativa imobiliária, que são, em geral, integrantes dos grupos que 

controlam o poder local.  

Dessa forma, dependendo da correlação entre as forças locais, o Plano Diretor poderá 

ficar muito aquém do que permitem os instrumentos fixados no Estatuto da Cidade. 
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O Estatuto da Cidade reforça o plano diretor como a figura central e decisiva da 

política urbana. Segundo Maricato (2001): 

 

“Há um travejamento em torno dele da aplicação dos principais instrumentos 

urbanísticos, especialmente aqueles relacionados à função social da propriedade. Ele deve 

registrar as áreas que estarão submetidas ao parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, ao IPTU progressivo no tempo e à desapropriação com títulos da dívida 

pública, sucessivamente. O direito de preempção também dependerá de lei municipal, 

baseada no PD. O mesmo se aplica à outorga onerosa do direito de construir, às operações 

consorciadas e à transferência do direito de construir.” (p. 111) 

 

Contudo, a autora ressalta que, mesmo antes da aprovação do Estatuto da Cidade, havia 

instrumentos para cumprir a promessa de todo plano diretor de garantir um desenvolvimento 

urbano “equilibrado”, “harmônico”, “sustentável”, e outros adjetivos semelhantes sempre 

presentes nas introduções desse tipo de documento. 

Nas palavras de Maricato: 

 

“Nenhum instrumento é adequado em si, mas depende de sua finalidade e operação. 

Nenhuma virtualidade técnica substitui o controle social sobre essa prática.”(p. 96) 

 

Para Campos Filho (2001), é importante que se institua, gradualmente, como eixo de 

convergência dos movimentos sociais urbanos, o combate à especulação imobiliária nas 

cidades brasileiras. Assim: 

 

“À medida que se for conseguindo reduzir sua ação nefasta, ampliar-se-ão as 

possibilidades concretas de se obter melhorias urbanas globais para todos e não apenas as 

pontuais, ou seja, em pontos isolados no interior das cidades, para alguns trabalhadores e 

parte das classes médias, alimentadoras do paternalismo do Estado e do arraigado 

clientelismo político dele decorrente.” (p.74) 
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Ao contrário do que acontece com outros autores, Campos Filho acredita na eficácia do 

plano diretor como norteador de investimentos em infra-estrutura urbana, dos eixos de 

expansão urbana, bem como da ocupação dos vazios urbanos que, segundo ele, 

possibilitariam, em geral, duplicar-se a população de uma cidade, sem que seja necessário 

recorrer à expansão horizontal. 

 

“No entanto, restrições à expansão horizontal devem ser acompanhadas de pressões 

fiscais sobre os proprietários dos vazios urbanos para que os utilizem, pois, caso contrário, o 

privilégio de poderem absorver o crescimento urbano aumentará o preço de seus terrenos, 

isto é, ampliará a especulação imobiliária.” (p. 103) 

 

Para concluir, transcreveu-se de Villaça (1986), um trecho da Declaração do Fórum 

Habitat, nome que recebeu a conferência da ONU sobre Assentamentos Humanos, realizada 

em Vancouver, Canadá, em 1976. Diz o trecho: 

 

“ A terra, por sua natureza única e pelo papel crucial que desempenha nos 

assentamentos humanos, não pode ser tratada como um patrimônio qualquer, controlado 

pelos indivíduos e sujeito às ineficiências e pressões do mercado. A propriedade privada da 

terra é também um dos principais instrumentos de acumulação e concentração de riqueza, 

contribuindo portanto para a injustiça social; sem controle, ela pode tornar-se um obstáculo 

sério ao planejamento e à implantação de programas de urbanização. A justiça social, a 

renovação e o desenvolvimento urbanos, a habitação decente e boas condições de saúde para 

o povo só podem ser conseguidos se a terra for usada segundo interesses da sociedade como 

um todo.” (p.120) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 
 

3.1 Descrição da Metodologia Adotada 

 A seguir, encontram-se descritas as etapas que compõem a metodologia proposta para 

o desenvolvimento deste projeto, representadas na figura 3.1: 

 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma da metodologia adotada. 
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3.1.1 Definição da Área de Estudo 

Para que fosse definida a área de estudo desta pesquisa, foi preciso levar em 

consideração que na Cidade de São José dos Campos, a exemplo do que ocorre em outras 

cidades brasileiras, coexistem duas cidades: a cidade oficial, composta por loteamentos 

regularizados, presentes nos mapas oficiais, e a cidade clandestina, constituída por 

loteamentos irregulares e clandestinos.  

Segundo Souza (2003), um loteamento é considerado irregular quando não obedece ao 

que prevê a legislação que dispõe sobre o parcelamento do solo, isto é, quando o loteador 

deixa de cumprir com sua parte no que se refere a implantação de certas obras de infra-

estrutura. Quando, além disso, o loteador nem sequer apresenta um projeto junto à Prefeitura, 

o loteamento é denominado clandestino. 

Segundo Villaça (1996), 

 

“(...) nossas cidades, cada vez mais, se dividem em duas. De um lado, a cidade dos que 

comandam e participam da sociedade, e de outro a cidade dos comandados, dos 

marginalizados, dos que estão de fora”. (p.94) 

 

No entanto, acredita-se que as diferentes dinâmicas envolvidas na manutenção e 

reprodução dessas duas porções tão distintas do espaço urbano encontram-se inter-

relacionadas e, ao mesmo tempo que se excluem, se completam.  

No que se refere aos vazios urbanos, a existência de áreas ociosas dentro da chamada 

“cidade legal”, sejam lotes ou glebas, diminui a oferta de terra urbanizável, elevando 

artificialmente o seu valor, empurrando os mais pobres para áreas periféricas, na maioria das 

vezes, constituída de loteamentos clandestinos, tornando a cidade cada vez mais espraiada, 

dificultando a implantação de infra-esturuta urbana e de equipamentos coletivos nessas áreas, 

reforçando, com isso, a segregação sócio-espacial. 

 Nesse contexto, para efeito desta pesquisa, considerou-se como “cidade legal”, a área 

constituída pelo perímetro urbano oficial, estabelecido por lei, cuja maioria dos loteamentos 

foi implantada de acordo com as normas urbanísticas, então, vigentes. 
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 Com isso, ficou definido que, para o mapeamento dos tipos de ocupação em 2000, bem 

como dos vazios urbanos, seria considerado o limite da Macrozona Urbana (figura 3.2) 

estabelecida pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), aprovado, em 1995, 

por intermédio da Lei Complementar nº 121/95. 

 

 

Figura 3.2 – Representação da área de estudo. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

 De acordo com esse mesmo documento, a Macrozona Urbana corresponde à porção do 

território do município apropriada predominantemente às funções urbanas, tendo sido definida 

a partir das áreas já urbanizadas e dos vetores de expansão urbana Leste e Sul. 

Após se estabelecer a Macrozona Urbana como área a ser mapeada em 2000, deixaram 

de ser considerados os tipos de uso presentes nas Macrozonas de Expansão Urbana I e II em 

sua maioria, loteamentos clandestinos, sítios e chácaras. 

De acordo com o PDDI (1995), essas duas macrozonas, contíguas à Macrozona 

Urbana, foram criadas visando aumentar a oferta de terras urbanizáveis, estimulando a 
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diminuição dos preços fundiários, e também possibilitando a regularização de diversos 

assentamentos clandestinos. 

Contudo, em seu estudo, referente aos loteamentos clandestinos em São José dos 

Campos, Gouvêa (2003) constatou que, no período de 1977 a 1997, houve expansão e 

adensamento desse tipo de loteamento, em sua maioria, concentrados nas regiões Norte e 

Leste. 

Para fins administrativos, as Macrozonas Urbana e de Expansão Urbana foram 

subdividas em seis regiões geográficas: Norte, Leste, Centro, Oeste, Sul e Sudeste (figura 3.3), 

as quais foram recentemente redefinidas através da Lei Municipal nº 6378/03 (Anexo I). 

 

Figura 3.3 – Regiões Geográficas. 

Fonte: PMSJC (2003). 
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Essa mesma divisão foi utilizada nesta pesquisa no processo de mapeamento da 

ocupação urbana em 2000, como também, dos vazios urbanos. Cabe ressaltar que, em cada 

região, foi considerada somente a área que constitui a Macrozona Urbana. 

Com relação ao estudo de caso multetmporal, um dos objetivos deste trabalho, a 

definição de sua área de abrangência ocorreu a partir de resultados preliminares da 

interpretação do mosaico digital de 2000. Assim, ficou estabelecido que, por intermédio de 

fotografias aéreas de 1977 e 1988, seria mapeado o uso da terra na Região Oeste da cidade 

(figura 3.4), assim como as áreas vazias. 

 

Figura 3.4 - Área do estudo de caso. 

Fonte: PMSJC (2003). 
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 Cabe ressaltar que, a partir da década de 1990, essa região da cidade passou a 

experimentar um intenso crescimento horizontal e vertical, marcado pela implantação de 

condomínios fechados de alto padrão, de um shopping center e de diversos estabelecimentos 

comerciais. Todo esse crescimento tem sido acompanhado de perto pelo poder público local, 

seja através de modificações na Lei de Zoneamento, seja através da implantação de obras de 

infra-estrutura, principalmente no entorno do Shopping Colinas. 

Nesse contexto, segundo matéria publicada no Jornal Valeparaibano, um terreno de 360 

m², localizado no Condomínio Jardim das Colinas, que em 1996 podia ser comprado por cerca 

de R$ 40.000, em 2003, passou a custar entre R$ 160.000 e R$ 180.000. Sem dúvida, uma 

valorização difícil de se conseguir em qualquer tipo de “investimento”. 

 

3.1.2 Levantamento de Dados 

Após a definição da área de estudo, teve seqüência o processo de levantamento dos 

materiais a serem utilizados neste trabalho. Primeiramente, foram selecionados os materiais 

disponíveis no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D – UNIVAP), local em que foi 

desenvolvida esta pesquisa. 

Posteriormente, buscou-se na Prefeitura Municipal de São José dos Campos, mais 

especificamente, na Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e na Secretaria de 

Fazenda, materiais complementares. 

 

3.1.2 1 Dados Disponíveis na UNIVAP  

 As etapas de fotointerpretação e de mapeamento foram desenvolvidas integralmente no 

Laboratório de Geoprocessamento do IP&D. Para isso, utilizou-se os materiais descritos nos 

itens a seguir. 

 

3.1.2.1.1 Mapeamento da Macrozona Urbana 

 Para realização dessa etapa, foram utilizados os seguintes materiais: 

 

• CD-ROM interativo “Cidade Viva”, disponibilizado pela Secretaria Municipal de 

Planejamento e Meio Ambiente em 2003, contendo um banco de dados geográficos com 
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diversas informações referentes ao Município de São José dos Campos, entre elas, um 

mosaico controlado digital; 

 

• microcomputador Pentium 4, 1,5 GHz, 128 MB, 20 Giga de HD, utilizado para instalar o 

banco de dados “Cidade Viva”, juntamente com a versão 4.0 do Programa SPRING; 

 

3.1.2.1.2 Mapeamento da Região Oeste 

 Nessa etapa, foram utilizados os seguintes materiais: 

 

• fotografias aéreas verticais de 1977, na escala 1:8000, provenientes do levantamento 

aerofotogramétrico realizado pela empresa Terrafoto S.A. Atividades de 

Aerolevantamentos, e que recobrem a área urbana de São José dos Campos; 

 

• fotografias aéreas verticais de 1988, na escala 1:10.000, provenientes do levantamento 

aerofotogramétrico realizado pela empresa Base Aerofotogrametria e Projetos S.A., e que 

recobrem a área urbana de São José dos Campos. 

 

Na tabela 3.1, encontram-se relacionadas todas as fotografias aéreas interpretadas, com 

o auxílio de uma mesa de luz, e suas respectivas faixas de vôo. 

 

Tabela 3.1 – Relação de fotografias interpretadas. 

Ano Faixa Fotografia Ano Faixa Fotografia 

 7 206-212  43 4-8 

 8 213-220  44 7-17 

 9 266-272  45 9-18 

1977 10 273-281 1988 46 10-20 

 11 325-334  47 22-28 

 12 361-398  48 24-28 

 13 371-379  49 16-28 
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Foram utilizadas também: 

• seis cartas topográficas na escala 1:10.000, elaboradas pela Secretaria de Economia e 

Planejamento do Estado de São Paulo em 1978. 

 

 A partir dessas cartas topográficas, foram geradas seis bases cartográficas, em papel 

transparente, as quais serviram de base para o mapeamento das categorias de análise 

identificadas nas fotografias aéreas de 1977 e 1988. Na figura 3.5, encontra-se representada a 

articulação dessas cartas. 

Figura 3.5 – Articulação da cartas topográficas. 
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3.1.2.2 Dados Disponíveis na PMSJC 

Simultaneamente aos processos de fotointerpretação e mapeamento, outros materiais 

foram sendo levantados, principalmente na Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

 

3.1.2.2.1 Secretaria Municipal de Fazenda 

No Setor de Cadastro Imobiliário, vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda, foram 

obtidos os seguintes materiais: 

 

• Plantas de Referência Cadastral (folhas 1 a 5), na escala 1:10.000, com a delimitação dos 

setores fiscais; 

 

• Planta Genérica de Valores de 2000, utilizada pela Secretaria de Fazenda como base para o 

cálculo do IPTU; 

 

• Relação dos bairros que compõem cada um dos sessenta e sete setores fiscais; 

 

• Estatística, por setor fiscal, de terrenos ocupados e vagos em 2003, elaborada pelo Setor de 

Informática. 

 

3.1.2.2.2 Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

Na Biblioteca Setorial da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, 

foram consultados os seguintes materiais: 

 

• Mapa com nome e a delimitação dos loteamentos regulares de São José dos Campos, bem 

como a identificação das áreas públicas existentes em cada um deles; 

 

• Rol de Loteamentos, do qual foram extraídas informações como: nome e área total do 

loteamento, data de aprovação na Prefeitura Municipal, data do registro em cartório e 

nome do loteador; 
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Convém ressaltar, que essas informações, foram complementadas e atualizadas por 

intermédio de dados solicitados junto à Secretaria Municipal de Obras e Habitação 

(Departamento de Habitação), a qual forneceu a listagem do loteamentos aprovados em São 

José dos Campos no  período de 1990 a 2003. 

 

3.1.2.2.3 Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

Na Divisão de Formalização e Atos, vinculada à Secretaria Municipal de Assuntos 

Jurídicos, foram feitas cópias das seguintes leis: 

 

• Lei nº 281 de 11 de janeiro de 1954 que instituiu o Código de Obras da, então, Estância de 

São José dos Campos, regulamentando todas as disposições sobre construções, 

demolições, aberturas de ruas e loteamentos; 

 

• Lei nº 1606/71 de 13 de setembro de 1971 que dispõe sobre o parcelamento, uso e 

ocupação do solo no Município de São José dos Campos e dá outras providências; 

 

• Lei nº 2263/80 de 04 de janeiro de 1980 que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação 

do solo no Município de São José dos Campos e dá outras providências; 

 

• Lei nº 3721/90 de 25 de janeiro de 1990 que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação 

do solo no Município de São José dos Campos e dá outras providências; 

 

• Lei nº 165/97 de 15 de dezembro de 1997 que dispõe sobre a ordenação do território 

mediante controle do parcelamento, do uso e da ocupação do solo no Município de São 

José dos Campos. 

 

3.1.3 Revisão de Literatura 

 Essa etapa, realizada ao longo de toda a pesquisa, forneceu o embasamento teórico-

metodológico necessário ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, foram revistos os seguintes 

temas: 
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• espaço urbano e seus agentes modeladores; 

• a valorização da terra urbana; 

• padrão de crescimento das cidades brasileiras; 

• os vazios urbanos e especulação imobiliária; 

• planejamento urbano no Brasil. 

 

3.1.4 Geração de Banco de Dados Geográficos 

Para Moreira (2003), um banco de dados convencional pode ser descrito como um 

conjunto de arquivos estruturados, de forma a facilitar o acesso a algumas informações que 

descrevem determinadas entidades do mundo real. 

O mesmo autor, ressalta que o banco de dados geográficos (BDG) difere do 

convencional por armazenar, além de dados alfanuméricos, dados sobre a localização das 

entidades, introduzidas a partir de pares de coordenadas geográficas (latitude e longitude).É 

estruturado na forma de projetos, os quais contêm informações espaciais e não-espaciais 

(alfanuméricas) armazenadas, segundo sua categoria, em planos de informações (PIs), 

conforme esquematizado na figura 3.6: 

 

Figura 3.6 – Estrutura e organização de um BDG 

Fonte: Adaptado de Moreira (2003). 
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No caso desta pesquisa, foi utilizado o SPRING (Sistema para Processamento de 

Informações Georeferenciadas), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), para a geração do banco de dados geográficos. Esse programa, possui duas 

qualidades: é um programa eficaz e de fácil aquisição, podendo ser adquirido gratuitamente 

via Internet. 

Assim, foi gerado um banco de dados geográficos, cujas informações poderão ser 

atualizadas periodicamente. Também foi possível efetivar-se, de forma rápida e precisa, o 

cálculo da área de cada tipo de classe, o que agilizou o processo de interpretação dos dados.  

Por último, foram geradas cartas temáticas, através do módulo SCARTA, que nada 

mais é do que um gerador de cartas que faz interligação com o módulo principal SPRING.  

 

3.1.5 Fotointerpretação  

Segundo Anderson (1982), a interpretação de fotografias aéreas é uma técnica que tem 

sido utilizada por um número maior de ciências a cada ano, e que possibilita a identificação 

das características importantes de áreas e objetos, determinando seu significado, através das 

imagens representadas nas fotografias aéreas. 

Nesse sentido, buscou-se extrair tanto do mosaico fotográfico digital de 2000, como 

das fotografias aéreas de 1977 e 1988, informações pertinentes aos objetivos desta pesquisa. 

Uma das primeiras etapas desse processo, foi a definição das chamadas “categorias de 

análise”, as quais encontram-se descritas no item seguinte.  

 

3.1.5.1 Definição das Categorias de Análise 

Para facilitar o processo de fotointerpretação, foram definidas algumas categorias de 

análise. Para isso, foram utilizados critérios convencionais de fotointerpretação como, 

tonalidade, textura, forma e tamanho, descritos por autores como Anderson (1982) e Marchetti 

(1986). 

Para efeito desta pesquisa, foram identificadas quinze categorias de análise, as quais 

encontram-se descritas na tabela 3.2.  
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Tabela 3.2 – Descrição das Categorias de Análise 

 

Categorias 
1. Loteamento Densamente Ocupados 9. Recreacional 

2. Loteamento Parcialmente Ocupados 10. Cultura/Pastagem 

3. Loteamento em Implantação 11. Reflorestamento 

4. Loteamento Clandestino 12. Extração de Areia 

5. Sítio/Chácara de Recreio 13. Mata /Capoeira 

6. Indústria 14. Campo Antrópico 

7. Shopping/Hipermercado 15. Área Vazia 

8. Institucional  

 

Foram diferenciados os loteamentos com uma ocupação adensada, daqueles com uma 

ocupação rarefeita. Para isso, criou-se as categorias loteamento densamente ocupado, com 

mais de 50% de suas quadras totalmente ocupadas, e loteamento parcialmente ocupado, com 

mais de 50% de suas quadras vazias ou parcialmente ocupadas. 

Foi preciso criar também a categoria loteamento em implantação, da qual fazem parte 

loteamentos aprovados na Prefeitura Municipal, alguns já com o arruamento definido, mas que 

não possuíam nenhum tipo de ocupação. Para isso, foram utilizados dados cadastrais, obtidos 

na Secretaria Municipal de Obras, e a delimitação dos loteamentos regulares existentes em São 

José dos Campos, extraída do CD “Cidade Viva”. 

Na figura 3.7, área periférica da Região Sul da cidade, podem ser visualizadas as três 

categorias de loteamentos mapeadas. 

 

 



 

 

44

44

 

Figura 3.7 – A- Loteamento Densamente Ocupado; B – Loteamento Parcialmente Ocupado; C – 

Loteamento em Implantação. 

 

Já a categoria loteamento clandestino foi criada para identificar os loteamentos 

irregulares e clandestinos existentes dentro da Macrozona Urbana. Para auxiliar a identificação 

desse tipo de ocupação, foram utilizados dados cartográficos (figura 3.8) e cadastrais presentes 

no trabalho de Gouvêa (2003). 

 

 

A 

B 
C 
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Figura 3.8 – Loteamentos clandestinos em São José dos Campos em 1997. 

Fonte: Gouvêa (2003). 

 

Devido à grande importância da implantação de grandes indústrias para o processo de 

crescimento horizontal descontínuo da cidade, optou-se por criar a categoria indústria. Dados 

complementares das principais indústrias localizadas na área de estudo foram obtidos com o 

auxílio do cadastro industrial de 2000, também disponível no site oficial da Prefeitura 

Municipal. 

A categoria institucional, por sua vez, é composta por áreas ocupadas por praças, 

instituições de ensino e unidades básicas de saúde. O Centro Técnico Aeroespacial (CTA), 

localizado na Região Sudeste da cidade, o aterro sanitário (Região Sul) e o Parque da Cidade 

(Região Norte), também fazem parte dessa categoria.  



 

 

46

46

 Para a delimitação das áreas destinadas a atividades agropecuárias, foi criada a 

categoria cultura/pastagem, em sua maioria, concentradas na várzea do Rio Paraíba do Sul, 

conhecida como Banhado - extensa área que corta todo o município no sentido Leste-Oeste. 

Foi preciso criar a categoria sítio/chácara de recreio para um tipo de uso identificado 

nas áreas periféricas (figura 3.9). Tais áreas são descritas por Souza (2003) como franjas rural-

urbanas. Para o autor, esses espaços anteriormente rurais, ao poucos, vêm sendo tomados por 

uma lógica urbana de uso da terra – especulação fundiária, residências de fim-de-semana, 

atividades de lazer etc. - sendo a agricultura algo puramente residual. 

 

Figura 3.9 – Chácaras de Recreio – Região Sul. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

Foi considerada área vazia toda a área não-ocupada existente dentro da Macrozona 

Urbana, mais especificamente, dentro dos loteamentos ou entre eles, com área igual ou 

superior a 5.000 m2, excluídas as áreas que possuíam vegetação arbórea natural (mata ou 

capoeira) e as áreas institucionais. 

 

3.1.6 Mapeamento e Digitalização 
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Segundo o Manual Noção Básicas de Cartografia (IBGE, 2004), um mosaico pode ser 

definido como um conjunto de fotos de uma determinada área, recortadas e montadas técnica e 

artisticamente, de forma a dar a impressão de que todo o conjunto é uma única fotografia. 

Já um mosaico controlado é obtido a partir de fotografias aéreas submetidas a 

processos específicos de correção, de tal forma que, a imagem resultante corresponda 

exatamente a imagem no instante da tomada da foto. 

No caso desta pesquisa, foi utilizado um mosaico controlado digital, elaborado a partir 

de fotografias aéreas de 2000, na escala 1:10.000, importado do CD “Cidade Viva” para o 

banco de dados geográficos criado anteriormente. 

 Do CD “Cidade Viva” também foram extraídas outras informações, como: limite do 

Município; perímetro das Macrozonas Urbana e de Expansão Urbana; planta da cidade com 

informações de vias, loteamentos e quadras; planta de zoneamento. 

Todos esses dados foram migrados para o banco de dados geográficos, criado 

anteriormente, tendo início o processo de digitalização. 

Segundo o manual contido no SPRING, o processo de digitalização consiste em 

converter dados espaciais do meio analógico para o digital. Digitalmente, estes dados são 

estruturados de forma a permitir a realização das operações típicas de análise espacial. A 

digitalização pode ser realizada através de diferentes instrumentos, como por exemplo mesa 

digitalizadora (o mais usual), ou monitor de vídeo (tela). 

Nesta pesquisa, foram utilizados os dois métodos para a transposição das informações 

extraídas no processo de fotointerpretação. A digitalização via tela do computador foi 

realizada sobre o mosaico fotográfico digital de 2000. Dessa forma, passo a passo, foram 

sendo digitalizados os polígonos, aos quais associavam-se as classes referentes às categorias 

de análise estabelecidas anteriormente (figura 3.10). 
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Figura 3.10 – Tela do SPRING com o mosaico de 2000 e as classes de uso identificadas. 

 

.Já no caso das fotografias aéreas de 1977 (1:8.000) e de 1988 (1:10.000), as 

informações foram introduzidas no banco de dados geográficos por intermédio de uma mesa 

digitalizadora. Para isso, foram utilizadas bases cartográficas elaboradas em papel 

transparente, para as quais foram transpostas, com o auxílio de uma mesa de luz, as 

informações extraídas na interpretação das fotografias aéreas. 

É importante salientar que foram feitas cópias a laser das fotografias de 1977, com 

redução de 20%, para que as mesmas ficassem compatíveis com a escala das fotografias 

aéreas de 1988 (1:10.000). 

 As informações extraídas do mosaico digital e das fotografias aéreas passaram a fazer 

parte do banco de dados geográficos criado anteriormente. Posteriormente, por intermédio da 

função do SPRING “Medida de Classe”, foi calculada automaticamente a área total ocupada 

por cada uma das categorias de análise identificadas nos mapeamentos de 2000, 1988 e 1977. 
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3.1.7 Trabalhos de Campo 

 Durante a elaboração desta pesquisa, foram realizados trabalhos de campo com os 

seguintes objetivos: 

• esclarecimento das dúvidas surgidas nos processos de interpretação e mapeamento; 

 

• obtenção de material fotográfico relativo aos vazios urbanos e seu entorno. 

 

3.1.8 Geração de Material Cartográfico 

Utilizando-se um dos módulos do SPRING, o SCARTA, foi gerado o seguinte material 

cartográfico: 

 

• seis cartas de uso e cobertura vegetal natural da terra em 2000, uma para cada região 

geográfica; 

 

• seis cartas com as áreas vazias existentes em 2000, uma para cada região geográfica; 

 

• duas cartas de uso e cobertura vegetal natural da terra na Região Oeste, uma para o ano de 

1977 e outra para 1988; 

 

3.1.9 Resultados e Discussões 

Com base em todo material pesquisado e produzido, teve início, então, o processo de 

análise integrada dos resultados (Capítulo V). Nesse sentido, foram feitas algumas reflexões 

sobre ao tipo de ocupação verificado em cada uma das regiões geográficas em 2000, 

ressaltando suas singularidades e ,ao mesmo tempo, sua inserção no contexto geral da cidade. 

Para a caracterização do meio físico de cada região geográfica, bem como, das 

potencialidades e limitações para ocupação e uso da terra, foi utilizada a “Carta das Unidades 

Territoriais de Características Físicas e Antrópicas Homogêneas” (figura 3.11), presente no 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), utilizada como base para a definição das 

Macrozonas Rural, Urbana e de Expansão Urbana. 
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Figura 3.11 – Representação das Unidades Territoriais. 

Fonte: Adaptado Plano Diretor – PMSJC (1995). 



 

 

52

52

Os dados provenientes do mapeamento, por sua vez, foram confrontados com as 

zonas de uso estabelecidas pela atual Lei de Zoneamento (Lei Complementar nº 165/97), 

para que se pudesse verificar possíveis contradições existentes entre o uso efetivo da terra e 

aquele previsto por esse instrumento legal, que tem como primeiro objetivo, Capítulo I, 

Artigo 1º: 

“I - Promover a prevalência do interesse coletivo sobre o particular em benefício de 

todos;” 

Foram também calculadas, por região geográfica, as áreas ocupadas por cada uma 

dessas zonas de uso. Para isso, foi importada para o banco de dados, gerado anteriormente, 

a planta de zoneamento presente no CD “Cidade Viva”, a qual deu origem a novas plantas, 

uma para cada região (figura 3.12). 

 

Figura 3.12 - Zonas de uso por região geográfica. 

Fonte: PMSJC (2003). 
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O mesmo procedimento foi adotado com relação aos vazios urbanos mapeados em 

cada região. Para o estudo de caso multitemporal, contou-se com o respaldo da legislação 

urbanística, mais especificamente, das leis de zoneamento elaboradas no período de 1970 a 

2000. 
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CAPITULO IV 

CARACTERIZAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

Neste capítulo, pretende-se abordar alguns aspectos relacionados ao Município de 

São José dos Campos, na tentativa de melhor apreender as especificidades de seu processo 

de industrialização/urbanização, que, ao longo dos últimos cinqüenta anos, tem promovido 

intensas transformações sócio-espaciais em seu território. 

Nesse contexto, buscou-se fazer uma revisão bibliográfica cuidadosa, tentando 

identificar, algumas vezes, nas “entrelinhas” da literatura consultada, elementos que 

ajudassem a encontrar as raízes de uma série de problemas sócio-urbanos existentes em São 

José dos Campos, em especial, o da especulação imobiliária.  

Sabe-se que a cidade cresceu de forma rápida e desordenada, impulsionada pela 

atividade industrial e que sucessivos governos locais, amparados por mecanismos legais, 

adotaram certas medidas que acabaram, muitas vezes, agravando tais problemas. 

Assim, compõem este capítulo, algumas reflexões sobre a recente história do 

município que, na segunda metade do século XX, passou a se destacar como importante 

pólo de desenvolvimento do Vale do Paraíba. 

 

4.1 Localização e Caracterização do Município 

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), instituído 

em 1995 pela Lei Complementar nº 121/95, o Município de São José dos Campos, situado 

a leste do Estado de São Paulo, no Médio Vale do Paraíba (figura 4.1), é formado por dois 

subdistritos (o subdistrito sede e o de Santana do Paraíba) e dois distritos (o distrito de São 

Francisco Xavier e o de Eugênio de Melo). 

Duas rodovias cortam o município no sentido Leste-Oeste: a Rodovia Federal 

Presidente Dutra, eixo de ligação entre as duas maiores metrópoles brasileiras (Rio de 

Janeiro e São Paulo) e a Rodovia Estadual Carvalho Pinto, que liga o Vale do Paraíba à 

Região Metropolitana de São Paulo. Já no sentido Norte-Sul, cortam o município as 

Rodovias Estaduais SP-90 (Rodovia dos Tamoios) e a Rodovia SP- 50. A primeira liga o 
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município ao litoral norte do estado, e a segunda, aos municípios do sul de Minas Gerais e a 

Campos do Jordão. 

 

Figura 4.1 - Localização de São José dos Campos 

 

Município de São José dos Campos 

Macrozona Urbana

Legenda 
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Como pode ser visualizado na tabela 4.1, o município possui uma área total de 

1.102,20 km², sendo que a maior parte dessa área é ocupada pela Macrozona Rural. 

 

Tabela 4.1 – Área do Município de São José dos Campos. 

Macrozona Área (km2) (%) 

Urbana 294,13 26,69 

Expansão Urbana 126,24 11,46 

Rural 681,66 61,85 

Total 1.102,20 100,00 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

A Cidade de São José dos Campos, situada na parte sul do município, é constituída 

por uma série de platôs, entrecortados por planícies aluviais transversais à várzea do Rio 

Paraíba do Sul e à Rodovia Presidente Dutra. 

Verifica-se, em seu sítio urbano, a existência de barreiras, naturais e artificiais, as 

quais contribuíram para que a mancha urbana apresentasse um aspecto descontínuo, 

dificultando a interligação entre os diferentes setores da cidade. Entre essas barreiras estão: 

a várzea do Rio Paraíba do Sul e os pequenos vales que cortam o município no sentido 

Norte-Sul, a Rodovia Presidente Dutra, a faixa de alta tensão, o Centro Técnico 

Aeroespacial (CTA), e grandes indústrias, como a Petrobras e a General Motors. 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano (2004), no período de 1991 a 

2000, a população de São José dos Campos teve uma taxa média de crescimento anual de 

2,31%, passando de 442.370 habitantes, em 1991, para 539.313, em 2000. Nesse mesmo 

período, a taxa de urbanização cresceu 2,69, passando de 96,19% para 98,78%. Em 2000, a 

população do município representava 1,46% da população do Estado, e 0,32% da 

população do País. 

Em 2000, o município ocupava o segundo lugar na arrecadação de ICMS no Estado 

de São Paulo, superado apenas pela capital. A indústria continuava sendo a principal 

atividade econômica do município, sendo responsável por mais de 65% de sua arrecadação 

Contudo, nesse mesmo ano, o setor de serviços e comércio era responsável por 51% da 
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mão-de-obra ocupada, contra 24% do setor industrial, o inverso do que havia na década de 

1980 (PMSJC, 2001). 

Contudo, verifica-se que as riquezas geradas em seu território não impediram a 

existência de déficits na oferta de infra-estrutura e de serviços urbanos, comprometendo, 

com isso, a qualidade de vida de sua população, principalmente, a de menor poder 

aquisitivo.  

Em 2000, segundo Rosa Filho (2002), existiam 22 favelas na Cidade de São José 

dos Campos, espalhadas por todas as regiões da cidade, totalizando 2.084 barracos e uma 

população residente de 9.130 habitantes. 

Dados contidos no Atlas de Desenvolvimento Humano (2004), atestam que, entre 

1991 e 2000, a renda per capita do município cresceu 24,45%, passando de R$ 377,69, em 

1991, para R$ 470,02, em 2000. No entanto, nesse mesmo período, a pobreza e 

desigualdade também cresceram no município. Dessa forma, a pobreza (medida pela 

proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à 

metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000), cresceu 12,72%, passando de 11,5% 

para 12,9%; a desigualdade, por sua vez, medida pelo Índice de Gini, passou de 0,53 para 

0,58. 

 

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI): 

 

“ O modelo de desenvolvimento centrado na grande indústria de capital 

monopolista precisa ser repensado, redirecionado e complementado, priorizando-se a 

geração de empregos, uma melhor distribuição de renda, a diversificação da base 

econômica e a fixação de excedentes no território. Cabe ao poder público envidar esforços 

na captação de investimentos para consecução destas diretrizes”. (PDDI, 1995) 

 

4.2 Histórico do Município: Os Ciclos Econômicos 

 Em 1767, São José dos Campos tornou-se vila e, em 1864, foi elevada à categoria 

de cidade. Cresceu lentamente até o século XIX, passando por dois ciclos econômicos: o 

ciclo do algodão e o ciclo do café. No século seguinte, principalmente a partir de 1950, o 
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município seria alvo de intensos fluxos migratórios. Inicialmente, devido aos atrativos 

climaterápicos da, então, Estância Hidromineral e Climática de São José dos Campos e, 

mais tarde, devido à implantação de um moderno pólo técnico-científico-industrial. 

 De acordo com Penedo (1997), entre 1867 e 1869, o município se destacou como o 

maior produtor de algodão do Vale do Paraíba, concorrendo até mesmo com a produção de 

café do município, cujo auge ocorreu em 1886, período em que este produto já apresentava 

sinais de declínio na região. 

 Segundo o autor, 

 

“Grande ânimo foi dado ao progresso da cidade com a chegada, em 1876, da 

Estrada de Ferro Central do Brasil, que cortava o centro urbano”. (p.23) 

 

Já o primeiro quartel do século XX foi marcado pela chamada Fase Sanatorial que, 

segundo Bittencourt (1998), compreendeu o início, o auge e o declínio das atividades 

voltadas para o tratamento da tuberculose no município.  

A autora destaca alguns aspectos positivos relacionados a esse período, marcado por 

inúmeros problemas sócio-urbanos provenientes da intensa migração de doentes para São 

José dos Campos. Segundo ela: 

 

“Parece contraditório, mas é interessante perceber que, ao lado do caráter 

negativo que a doença trouxe ao município, verificou-se um crescimento urbano acelerado 

nesse período, em decorrência da construção de equipamentos  públicos e edificações 

particulares, apropriadas ao tratamento da tuberculose pulmonar”. (p. 28) 

 

Nesse contexto, segundo Souza e Soares (2002), indo ao encontro das aspirações da 

elite médica joseense, São José dos Campos passou à condição de Estância Climática pelo 

Decreto Estadual n.º 7.007 de 12 de março de 1935. Ao final desse mesmo ano, em 16 de 

dezembro, torna-se uma Estância Hidromineral. 

De acordo com os mesmos autores, as receitas da Estância, oriundas da arrecadação 

estadual, seriam aplicadas em serviços públicos. Assim: 
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“Com a dotação de verbas especiais para execução de projetos de saneamento e 

abastecimento de água, São José dos Campos poderia realizar as obras necessárias para 

se firmar como uma “Estância Sanitária Moderna”, no cenário estadual e nacional”. 

(p.54) 

 

A década de 1930, foi marcada por profundas transformações no espaço urbano da 

Estância. Assim, uma série de intervenções urbanísticas passaram a “remodelar” a cidade, 

nos moldes das ações autoritárias executadas no início do século, no Rio de Janeiro, pelo 

Engenheiro Pereira Passos e pelo Sanitarista Oswaldo Cruz. 

Nesse contexto, segundo Chuster (1999), em 10 de março de 1932, por intermédio 

do Ato nº 110, a Zona Urbana de São José dos Campos foi dividida em três zonas de uso: 

Comercial, Sanatorial e Residencial. Em 1933, foi estabelecida a Zona Industrial (figura 

4.2). 

 
Figura 4.2 – Zoneamento Urbano na década de 1930. 

Fonte: Souza e Soares (2002). 

 

Com isso, o poder público local buscou, nas palavras de Souza e Soares (2002): 
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“Resguardar a estética da cidade, evitar a promiscuidade entre tuberculosos e 

sadios e também destinar um espaço específico da cidade para a instalação de pensões 

sanatoriais e sanatórios”. (p.54) 

 

 De acordo com Chuster (1999), em 11 de outubro de 1938, por intermédio do Ato nº 

14, o Prefeito Sanitário Francisco José Longo fixou novos limites para os perímetros 

urbano e rural e, para as quatro zonas de uso descritas anteriormente. 

 Nessa medida, segundo Soares e Souza (2002), a Zona Sanatorial foi ampliada, 

passando a ocupar uma área que, posteriormente foi doada ao Ministério da Aeronáutica 

para a implantação do Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA). 

Segundo Bittencourt (1998), simultaneamente à Fase Sanatorial, ocorreu à Primeira 

Fase Industrial, com a implantação de pequenas indústrias como: cerâmicas, olarias e 

tecelagens. 

Para Penedo (1997),  

 

“As primeiras indústrias começaram a surgir em 1920, em decorrência de 

investimentos de pequenos empresários locais e até mesmo comerciantes interessados em 

ampliar seus negócios”. (p.24) 

 

O poder público local, já nessa época, passou a adotar medidas de incentivo à 

instalação de indústrias no município. De acordo com Souza e Soares (2002),  

 

“Em 1920, o então Prefeito Municipal, João Cursino, concedeu favores às 

indústrias que se instalassem em São José dos Campos. O objetivo dessa resolução era 

atrair capital fabril e geração de empregos, principalmente para mulheres. As concessões 

traduziam-se em isenção de impostos, doação de terrenos e cessão de habitações aos 

empregados”. (p.47) 

 

A primeira indústria a se beneficiar com tal medida foi a Fábrica de Louças Santo 

Eugênio, inaugurada em 1924. No ano seguinte, foi a vez da Tecelagem Parahyba, 
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inicialmente produzindo brim, depois se transformando em fábrica de cobertores. Já 

primeira indústria de capital estrangeiro a se instalar em são José dos Campos foi a fábrica 

de fios têxteis artificiais da Rhodia (Cia. Rhodosá de Rayon), figura 4.3, no Bairro de 

Santana, em 1946 (PDDI, 1995). 

 

Figura 4.3 – Fábrica da Rhodia às margens do Rio Paraíba. 

Fonte: Acervo IP&D. 

 

Na tabela 4.2, encontram-se relacionadas as primeiras indústrias de grande porte 

(com 500 empregados ou mais) instaladas em São José dos Campos. 

 

Tabela 4.2 – Indústrias de grande porte instaladas na cidade de 1920 a 1950. 

Ano Nome da Indústria 

1925 Tecelagem Parayba S. A. 

1927 Eugênio Bonádio 

1935 Cooperativa de Laticínios de S. J. dos Campos Ltda. 

1944 Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor 

1946 Rhodia S. A. 

Fonte: Cadastro de Indústrias – PMSJC (2000). 
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Em 1950, a população do município já era predominante no município, 

representando 60% da população total, que era de 44.804 habitantes (figura 4.4). Nas duas 

décadas seguintes o crescimento demográfico acelerou-se, atingindo o percentual médio 

anual de 6,8% entre 1970 e 1980, superior à taxa registrada no Estado de São Paulo no 

mesmo período. 

 

Figura 4.4 – Crescimento da população urbana. 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1940 a 2000. 

 

Essas altas de crescimento populacional resultaram de intensos fluxos migratórios, 

com origem principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em 

função da chegada de grandes indústrias multinacionais e, com elas, novas oportunidades 

de trabalho (PDDI, 1995). 

Botelho (1997) chama de Segunda Fase Industrial o período iniciado em 1950. Uma 

industrialização decorrente, segundo ele, da inauguração da Rodovia Presidente Dutra, 

ocorrida nesse mesmo ano, da concessão de incentivos fiscais e pela doação de terrenos 

pelo poder público local às indústrias interessadas em se instalarem no município e, por 

último, devido a sua localização estratégica entre os dois grandes pólos (São Paulo e Rio de 

Janeiro). 
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Chuster (1999) ressalta o impacto causado pela Rodovia Presidente Dutra, 

comparado ao proporcionado pela abertura, em 1928, da Rodovia Washington Luiz, 

também ligando São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o autor, 

 

“Essa rodovia causa um impacto muito diferente da antiga ligação de terra batida, 

até então existente, pois com um traçado mais suave e menos sinuoso, mais curto e 

asfaltado, fez diminuir sensivelmente o tempo de ligação entre as duas maiores metrópoles 

do país.” (p. 2) 

 

Assim, a partir da década de 1950, a exemplo do que ocorreu em outras cidades 

brasileiras, foi a vez das grandes indústrias de capital estrangeiro se beneficiarem dos 

incentivos oferecidos pelo poder público local. 

Segundo Souza e Soares (2002), a Lei municipal nº 155, de 14 de abril de 1952, 

estabelecia isenção de impostos municipais paras as indústrias que se instalassem em São 

José dos Campos. O período de isenção, que variava de 5 a 15 anos, estava relacionado 

com o número de operários empregados pela indústria. 

Com isso, empresas como a Johnson & Johnson (1953), a Eaton (1957) e a General 

Motors (1959), passaram a ocupar grandes espaços e a promover o surgimento de novos 

loteamentos residenciais em áreas próximas a suas instalações, em sua maioria, destinados 

às classes operárias. 

Na década seguinte, as grandes indústrias continuaram a se instalar no município, 

entre elas: Alpargatas (1960), Matarazo e Amplimatic (1964), Avibras (1965) e Embraer 

(1969). 

De acordo com Bologna (2000), do ponto de vista da ocupação do solo, enquanto as 

pequenas indústrias vinham se inserindo na trama urbana, a implantação das grandes 

indústrias, que continuou nas décadas seguintes, foi responsável pela formação de grandes 

vazios urbanos, interrompendo estruturas viárias e acentuando a descontinuidade da 

ocupação do solo. 

A partir de 1980, no entanto, a cidade passou a apresentar uma redução nas taxas de 

crescimento populacional (figura 4.5). 
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Figura 4.5 – Evolução das taxas de crescimento populacional. 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1940 a 2000. 

 

Esse foi um período recessivo, marcado pelo fechamento de várias unidades 

industriais, privadas e estatais, com conseqüente aumento das taxas de desemprego. Outro 

fator importante que contribuiu para a diminuição dos postos de trabalho foi o processo de 

automação por que passaram as grandes indústrias multinacionais estabelecidas no 

município. 

Atualmente, verifica-se o surgimento de centenas de micro e pequenas empresas, 

formadas por profissionais oriundos de empresas como Embraer, Avibras e Engesa. De 

acordo com a Divisão de Pesquisa e Teoria, da Secretaria de Planejamento e Meio 

Ambiente, nas últimas duas décadas, as micro e pequenas empresas cresceram 120%, 

saltando de 349, em 1980, para 768, em 2000 (figura 4.6). 
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Figura 4.6 – Evolução das indústrias. 

Fonte: PMSJC (2000). 

 

Nesse período, houve também um incremento do setor terciário, particularmente no 

que diz respeito à geração de empregos. Assim, beneficiando-se da infra-estrutura já 

existente e da mão-de-obra liberada pelo setor industrial, o setor terciário vem se 

expandindo. A partir de 1980, foram inaugurados três shoppings centers (Center Vale 

Shopping, Shopping Colinas e Vale Sul Shopping), além dos hipermercados: Carrefour, 

Apoio e WalMart. 

Para Villaça (2001), os shoppings e os hipermercados – como os novos condomínios 

fechados - são manifestações da alta concentração de capital no setor imobiliário, e 

representam uma grande força de concentração e de rentabilidade espacial. 

Nesse contexto, verifica-se um aumento no número de condomínios fechados 

implantados na cidade. De acordo com Buen (2003), entre 1977 e 1988, a área total 

ocupada pelos condomínios fechados na cidade saltou de 0,606 km² para 2,640 km², o que 

representou um crescimento de 77% (figura 4.7). 
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Figura 4.7 – Área ocupada pelos condomínios. 

Fonte: Buen (2003). 

 

Segundo a mesma autora, entre 1988 e 2000, a área total ocupada pelos condomínios 

fechados era de 3,340 km², o que representou um crescimento de 21%. Esse período, foi 

marcado pelo adensamento da ocupação nos condomínios já existentes. Paralelamente à 

implantação de condomínios fechados, concentrados na Região Oeste da cidade, foram 

surgindo vários loteamentos populares, muitos deles, clandestinos, em outros setores da 

cidade. 

De acordo com matéria publicada no Jornal Valeparaibano em 09 de maio de 2004, 

nos últimos 3 anos, foram implantados 36 novos loteamentos na cidade, localizados, em 

sua maioria, na Zona Leste (figura 4.8).  
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Figura 4.8 – Crescimento urbano em São José dos Campos. 

Fonte: Jornal Valeparaibano, 09/mai./2004. 

 

Desse total, 80% são loteamentos populares. De acordo com a Lei Complementar nº 

165/97, para serem aprovados, tais empreendimentos não precisam apresentar projeto e 

execução de guias, sarjetas e pavimentação. Na mesma página, outra matéria divulgava a 

existência de noventa e dois loteamentos ilegais na cidade (figura 4.9). 

 

Figura 4.9 – Loteamentos clandestinos. 

Fonte: Jornal Valeparaibano, 09/mai./2004. 
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Esses loteamentos, juntamente com as favelas, formam a chamada “cidade ilegal”, 

na qual o poder público encontra dificuldades em atuar. No primeiro caso, pelo fato de 

muitos loteamentos clandestinos não estarem localizados dentro do perímetro urbano legal 

e, por isso, não poderem ser beneficiados com nenhum tipo de infra-estrutura; no segundo 

caso, devido ao “poder paralelo” instituído nesses locais, o qual acaba impondo suas 

próprias regras. 

Para Oliveira (1982), o urbano hoje no Brasil são as classes médias, ou seja, as 

cidades são a expressão urbana dessa classe. A ação do Estado no urbano é voltada, 

principalmente, para atender as demandas da classe média, deixando de lados as demandas 

das classes mais baixas na estrutura de classes. 

Nesse contexto, a concentração de investimentos privados em alguns setores da 

cidade acaba desviando, para esses locais, grande parte dos escassos recursos públicos 

destinados à implantação ou ampliação da infra-estrutura urbana. Com isso, reforça-se a 

segregação espacial e por conseqüência, a apropriação desequilibrada do espaço urbano. 

 

4.3 Crescimento Urbano: Desequilíbrio e Planificação 

Como se viu, o Município de São José dos Campos passou por diferentes ciclos 

econômicos ao longo de sua história, os quais geraram, além de riquezas, uma série de 

problemas sócio-espaciais. 

No que se refere à ocupação do espaço urbano, verifica-se que alguns desses 

problemas têm suas origens em períodos anteriores ao do chamado “boom” industrial, 

ocorrido a partir da década de 1950. 

Segundo Souza e Soares (2002), nas primeiras décadas do século XX, a cidade 

apresentava um cenário caótico, sendo que o abastecimento de água, a coleta de esgotos, a 

limpeza urbana e o calçamento das ruas figuravam entre os sérios problemas enfrentados 

pelas autoridades joseenses. De acordo com esses autores, 

 

“Além da precariedade dos serviços públicos, São José dos Campos não oferecia 

instalações sanatoriais adequadas para atender o grande número de infectados pela 

tuberculose”. (p. 44) 
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De acordo com Souza e Soares (2002), este quadro caótico contrastava com as 

propagandas de loteadores imobiliários. Em 1926, por exemplo, era anunciada, no jornal 

local, a venda de terrenos no loteamento Vila Progresso, sendo garantido o fornecimento de 

água e luz aos futuros moradores. No entanto, como ressaltam os autores: 

 

“Somente três décadas depois do lançamento do loteamento, foi instalada a 

tubulação para o fornecimento de água na Vila Progresso”. (p. 48) 

 

Nesse período, a maioria da população vivia na zona rural do município e a 

ocupação urbana restringia-se às áreas centrais da cidade, com seus sanatórios e pensões, e 

à parte norte, próxima às recém instaladas Fábricas da Tecelagem Parahyba e da Rhodia 

(PDDI, 1995). 

Entre 1935 e 1958, período em que o município foi governado pelos chamados 

Prefeitos Sanitários, em sua maioria, médicos ou engenheiros santitários, a cidade foi sendo 

“remodelada”, passando por uma série de reformas urbanísticas, marcadas por demolições 

de antigas construções e desapropriações de diversos imóveis para alargamento e 

retificação do traçado urbano. No entanto, o surgimento de medicamentos eficazes ao 

combate e prevenção da chamada “peste branca” afetou os “negócios” gerados pela 

estrutura sanatorial em São José dos Campos.  

Souza e Soares (2002) comentam que: 

 

“A topografia privilegiada da Zona Sanatorial, delimitada em 1933, e sua 

proximidade do núcleo urbano fez com que a especulação imobiliária chegasse à área 

rapidamente”. (p. 84) 

 

Nesse contexto, de acordo com os autores, no início da década de 1950, parte da 

Zona Sanatorial foi transformada em Zona Residencial. 

Segundo Chuster (1999), na tentativa de regular e disciplinar o crescimento da 

cidade, a Prefeitura tomou duas medidas: a elaboração do Código de Obras, em 1954, e do 

Plano Diretor, em 1958. 
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A Lei Municipal nº 281/54 instituiu o Código de Obras e dividiu o município em 

zonas urbanas, suburbana e rural. As zonas urbanas e suburbana subdividiram-se, por sua 

vez, em zonas comercial, industrial, sanatorial e aeronaútica. 

De acordo com Bologna (2000), a elaboração do Plano Diretor estava vinculada não 

em função do desenvolvimento acelerado e desordenado que o município vinha 

experimentando na última década. Para a autora, tal medida estava relacionada ao conteúdo 

do Decreto Estadual nº 28.399/57, o qual passou a vincular as dotações orçamentárias para 

os municípios considerados Estâncias Hidrominerais, à existência de um Plano Diretor. 

Nesse período, segundo Souza e Soares (2000), a precariedade do espaço urbano era 

refletida nas inúmeras reclamações de moradores desassistidos pela Prefeitura Municipal. 

Assim,  

 

“O acúmulo de lixo na área urbanizada, a falta de energia elétrica, as ruas sem 

calçamento, a falta de fornecimento de água e coleta de esgoto formavam o pleito das 

comunidades joseenses”. (p. 110) 

 

Em 1960, devido ao grande número de loteamentos implantados sem infra-estrutura, 

o poder público local, por intermédio da Lei Municipal nº 657/60, passou a exigir dos 

loteadores a execução no mínimo da rede de água e de distribuição elétrica. Nessa década e 

na seguinte, com a consolidação do chamado "complexo tecnológico industrial 

aeroespacial", houve um incremento no crescimento populacional, intensificando a 

urbanização do município, que passou a ter um caráter disperso, atravessando a Via Dutra e 

tomando espaços rurais (PDDI, 1995). 

Segundo Penedo (1997), na década de 1970, a cidade era considerada Estância de 

Proteção Nacional, em decorrência do CTA, sendo governada por administradores 

indicados por militares – condição que se manteve até 1978. 

Para Bologna (1999), nesse período, a cidade enfrentava graves problemas, tais 

como: carência de infra-estrutura, baixa densidade da ocupação e descontinuidade da 

mancha urbana, cortada pela Rodovia Presidente Dutra, cujo tráfego tendia a crescer.  
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Nesse contexto, no governo do Prefeito Sérgio Sobral de Oliveira (1970-1975) 

foram instituídos dois importantes instrumentos legais: A lei de Zoneamento nº 1.606, de 

13 de setembro de 1971) e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, por intemédio 

da Lei nº 1.623, de 30 de novembro de 1971. 

Segundo Bologna (2000), o poder local adotou uma política destinada a conter a 

expansão horizontal, com exceção dos vazios urbanos entre as áreas já urbanizadas, e 

incentivar o adensamento das áreas dotadas de infra-estrtutura. 

No entanto, nas décadas seguintes, esse padrão descontínuo de crescimento urbano 

se manteve. De acordo com Costa (2001), durante o período de 1973 a 1985, a taxa de 

crescimento urbano foi mais significativa em direção à Zona Sul da cidade. Entre 1985 a 

1997, os principais eixos de crescimento urbano foram em direção à Zona Leste, onde 

muitos assentamentos ilegais surgiram (figura 4.10). 

Fatores como a perda do poder aquisitivo da população, valorização imobiliária de 

alguns setores da cidade e alterações no zoneamento são apontados, pela autora, como 

responsáveis por essa dinâmica sócio-espacial. 
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Figura 4.10 – Evolução da mancha urbana. 

Fonte: Costa (2001). 

 

Os anos de 1980 e 1982 foram marcados por uma explosão de loteamentos nas 

regiões sudoeste e norte do município, cada vez mais distantes do centro urbanizado e dos 

locais de trabalho, criando um grande número de vazios na malha urbana (PDDI, 1995). 
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Uma das medidas adotadas para tentar solucionar este problema foi alteração do 

perímetro urbano legal. Assim, através da Lei nº 3.110/86, o perímetro urbano foi retraído, 

após ter sido ampliado, através da Lei 2.313/80, e a zona de expansão urbana foi extinta 

com o objetivo de induzir a ocupação urbana para os vazios existentes na malha 

urbanizada, otimizando a utilização da infra-estrutura existente (PDDI, 1995).  

 

Como bem coloca Santos (1994): 

 

 “(...) é um equívoco pensar que problemas urbanos podem ser resolvidos sem 

solução da problemática social. É esta que comanda e não o contrário.” (p. 113) 

 

A Lei Complementar nº 121/95, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado, por sua vez, criou as Macrozonas de Expansão Urbana I e II, com objetivos bem 

definidos: possibilitar um aumento na oferta de terras urbanizáveis, estimulando a 

diminuição dos preços fundiários, como também, regularizar a maior parte dos 

assentamentos clandestinos (PDDI, 1995). 

Para Chuster (1999), a criação das Macrozonas de Expansão I e II talvez tenha 

desconsiderado a existência significativa de vazios urbanos, uma vez que, a Lei nº 3.721/90 

já havia instituído as ZVUs (Zonas de Vazios Urbanos), as quais, nesse mesmo ano, 

somavam 55,295 km2. Contudo, segundo o autor, nem toda a área encontrava-se disponível 

devido a existência de loteamentos clandestinos, principalmente na Região Leste. 

Em seu estudo, referente aos loteamentos clandestinos no Município de São José dos 

Campos, Gouvêa (2003) constatou que, no período de 1977 a 1997, houve expansão e 

adensamento dos loteamentos clandestinos, em sua maioria, concentrados nas Regiões 

Norte e Leste. 

Ao longo de todo esse processo, sob a alegação de “disciplinar” o uso e a ocupação 

do solo urbano, têm sido elaboradas sucessivas leis urbanísticas. No entanto, a exemplo do 

que ocorre em outras cidades do mesmo porte, persistem os desequilíbrios, propiciando 

uma concentração sócio-espacial de equipamentos coletivos e de infra-estruturas urbanas, 

favorecendo, com isso, a especulação imobiliária. 
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Nesse contexto, a partir da década de 1970, passaram a ser promulgadas as 

chamadas Leis de Zoneamento, também conhecidas como “Leis Mães”. Foram sancionadas 

e promulgadas quatro Leis Gerais de Zoenamento, que dispõem sobre a ordenação do 

território, mediante controle do parcelamento, do uso e da ocupação do solo no município. 

Foram elas: Lei nº 1.606/71; Lei nº 2.263/80; Lei nº 3.721/90 e Lei nº 165/97. 

Com relação às duas primeiras leis, Chuster (1999), coloca que ambas foram 

formuladas por empresas de consultoria externa contratadas para esse fim, sendo aprovadas 

sem consulta ou discussão com a sociedade local. O zoneamento, nessa época, representava 

um dos principais instrumentos de planejamento urbano. 

Segundo esse autor, o processo de elaboração da terceira lei de zoneamento foi 

diferenciado das suas antecessoras em dois aspectos. Em primeiro lugar, pelo fato de terem 

sido os técnicos da Prefeitura Municipal os responsáveis por sua elaboração; e em segundo 

lugar a participação de alguns segmentos organizados da sociedade foi mais expressiva. No 

entanto, as três leis de zoneamento enfrentaram problemas para sua aprovação, reflexo dos 

conflitos presentes entre segmentos sociais distintos, principalmente entre os capitais 

industrial, comercial e imobiliário. 

De acordo com Richter (2000), entre uma lei e outra, foram feitas várias alterações 

na classificação de zona de uso de determinadas áreas da cidade, através de leis ou 

decretos, com a intenção de adequar ou respaldar situações não previstas anteriormente 

(tabela 4.3). 

 

Tabela 4.3 – Alterações feitas às Leis de Zoneamento. 

Lei Lei Complementar Decreto Lei Total de Alterações 

1.606/71 6 30 36 

2.263/80 62 32 94 

3.721/90 62 28 90 

Fonte: Adaptado de Chuster (1999). 
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 Com relação à Lei nº 165/97, Bologna (2000) comenta que , a partir de 1995, a 

Secretaria de Planejamento passou a elaborá-la, com base nas diretrizes estabelecidas no 

Plano Diretor, aprovado naquele ano. Em 1996, foram intensos os processos de discussão 

acerca da nova Lei de Zoneamento.  

 Para a autora, a resistência dos agentes privados era notória, quanto à proposta de 

fixação do coeficiente único e a venda, pelo setor público, do índice excedente (solo 

criado), o que inviabilizou a aprovação do projeto. O executivo optou, então, por definir um 

coeficiente de aproveitamento igual a três vezes a área do lote, para quase toda a área 

urbana, com exceção das áreas periféricas sem infra-estrutura. 

Nesse sentido, as Leis de Zoneamento do município promulgadas desde a década de 

1970, sofreram modificações para atender às novas necessidades dos diversos setores do 

capital, seja ele industrial, comercial ou imobiliário 

Um exemplo dessa dinâmica, foi a implantação do Loteamento Floradas de São 

José, em 1992, e a inauguração do Vale Desconto Shopping - atual Vale Sul - em 1994, no 

local onde anteriormente funcionava a São Paulo Alpargatas (figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11 - Vale Desconto Shopping (1) e Loteamento Floradas de São José (2) em 2000. 

Fonte: Acervo IP&D (2000). 
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Para que isso fosse possível, o Decreto 3.948, de 09 de março de 1982, alterou a 

classificação da área localizada ao fundo da fábrica, também de propriedade da Alpargatas, 

de Zona Industrial Três (ZI-3) para Zona Residencial Dois (ZR-2). Essa mudança, 

possibilitou que a Alpargatas Incorporadora solicitasse a aprovação de um loteamento a ser 

implantado nesse terreno, o que aconteceu em 27 de novembro de 1992. 

Segundo Richter (2000), o fato da fábrica da Alpargatas ter encerrado suas 

atividades em São José dos Campos em 1993, ou seja, pouco tempo depois da liberação 

para a construção do Loteamento Floradas de São José, caracteriza a substituição do capital 

industrial pelo capital imobiliário. Atualmente, esse loteamento é considerado um dos mais 

prósperos da cidade, onde estão localizados prédios residenciais e comercias. 

 

Com relação às leis de zoneamento, Maricato (2001) faz a seguinte colocação: 

 

“As leis de zoneamento, constituem, talvez, a expressão mais forte do urbanismo 

modernista com sua utopia de dirigir ordenadamente o uso e a ocupação do solo, com 

regras universais e genéricas, separando usos, níveis de circulação, tipologias de edifícios, 

padrões de ocupação do solo, etc..” (p.114) 
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CAPÍTULO V 

USO DA TERRA E ZONEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

 

Segundo Santos (1986), a paisagem é o resultado da acumulação desigual de tempos 

e, assim como o espaço, altera-se continuamente para poder acompanhar as transformações 

da sociedade.  

Para Souza (1994), as cidades não crescem apenas porque são “lugares centrais”, 

“lugares do emprego e da indústria” ou do “exército de reserva”. As cidades crescem 

porque existe um multiplicidade e complexidade de interesses nelas envolvidos. Interesses 

enormes e lucrativos não produção específica do espaço urbano, público e privado. 

Corrêa (1995) lembra que os agentes sociais, responsáveis pela produção do espaço 

urbano capitalista, promovem um constante processo de reorganização espacial através da 

incorporação de novas áreas à cidade, da deteriorização e renovação de certas áreas, da 

relocação diferenciada da infra-estrutura e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social 

de determinados setores da cidade. 

A respeito a atuação de um desses agentes sociais, o poder público local, Spósito 

(1994) esclarece que este pode agir como: empreendedor (construindo obras), legislador 

(elaborando leis para a gestão da cidade), tributador (cobrando impostos e taxas dos 

cidadãos) e como polícia (intermediando e reprimindo conflitos sociais). O autor não 

considera neutra essa ação, pois cada atividade leva necessariamente a um resultado, ora 

beneficiando um, ora beneficiando outro grupo interessado. 

Nesse contexto, este capítulo é constituído por uma análise do uso da terra na 

Cidade de São José dos Campos em 2000, tendo como base os resultados do mapeamento 

da cidade, realizado por intermédio de técnicas de geoprocessamento.  

Tais resultados, conforme descrito no item 3.1.9, encontram-se inter-relacionados 

com aspectos do meio físico de cada região analisada, com suas potencialidades e 

limitações no que se refere ao uso e ocupação da terra, bem como às zonas de uso 

estabelecidas pela Lei de Zoneamento nº 167/97. Esse procedimento foi adotado para cada 
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uma das seis regiões geográficas que compõem as Macrozonas Urbana e de Expansão 

Urbana. 

 

5.1 Região Central 

O centro, região geográfica inserida totalmente na Macrozona Urbana, ocupa uma 

área de 18,516 km², sendo constituída por um dos platôs que compõem a paisagem da 

cidade e por uma extensa área de várzea em formato de “concha”, conhecida como 

Banhado (figura 5.1). 

 

Figura 5.1 – Centro de São José dos Campos em 2000. 

Fonte: Acervo IP&D. 

 

Essa área, abrange duas Unidades Territoriais: a Unidade 1 e a Unidade 2. A 

primeira, segundo o PDDI, é imprópria à ocupação urbana e possui as seguintes 

características: 

 

“Correspondente às planícies aluviais (várzea) e terraços fluviais do Rio Paraíba, e 

em menor escala do Rio Jaguari, apresenta terrenos baixos com declividades inferiores a 

5% e escoamento superficial lento. A Unidade 1 é constituída por material inconsolidado, 
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predominantemente areno-argiliso de natureza essencialmente aluvionar, muito permeável, 

com ocorrência de solos aluviais, hidromórficos e orgânicos com baixa capacidade de 

suporte e de carga e lençol freático muito próximo à superfície.” (p. 32) 

 

De acordo com o mesmo documento, a área de várzea do Rio Paraíba do Sul é 

apropriada às atividades agrícolas, sendo admitidas as atividades de lazer que envolvam 

pouca impermeabilização do solo e que sejam dotadas de rigoroso saneamento. 

Com relação à Unidade 2, verifica-se que suas características geomorfológicas são 

propícias à ocupação urbana. Assim, essa unidade compreende: 

 

“ (...) a região de colinas tabuliformes (topo amplo) de relevo ondulado suave e 

declividades entre 3 e 10%, com interfluvios extensos e aplainados, vertentes ravinadas de 

pequena extensão e vales abertos com planícies aluviais restritas situadas ao longo da 

planície aluvial do Rio Paraíba do Sul. É apropriada ao desenvolvimento urbano intensivo 

e à implantação de obras viárias, com restrições à ocupação de fundos de vale”. (p. 33 e 

34) 

 

A Lei de Zoneamento nº 165/97, instituiu as seguintes zonas de uso na Região 

Central: ZR - Zona Residencial; ZM1 - Zona Mista Um; ZM2 - Zona Mista Dois; ZM3 - 

Zona Mista Três; ZM5 –Zona Mista Cinco;ZC - Zona Central; ZEPA2 - Zona Especial de 

Proteção Ambiental Dois; ZEPA3 - Zona Especial de Proteção Ambiental Três; ZEPA 4 – 

Zona Especial de Proteção Ambiental Quatro; ZEPH - Zona Especial  de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural do Município; ZEIS - Zona Especial de 

Interesse Social (figura 5.2). 
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Figura 5.2 – Zonas de uso na Região Central. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

De acordo com essa lei, as Zonas Residenciais são áreas dotadas de infra-estrutura, 

destinadas à ocupação predominantemente residencial unifamiliar. Entre os loteamentos 

localizados nessa área estão: Jardim Esplanada, Jardim Esplanada II, Jardim Nova Europa e 

Jardim Nova América.  

A área que hoje é constituída por esses loteamentos fez parte da fazenda Nova 

América, de propriedade de Sinésio Martins que percebeu a carência de loteamentos que 

abrigassem os altos funcionários das novas empresas que se instalavam em São José como 

a GM, Ericsson, Alpargatas, Rodhia e Johnson. Foi criada, então, a Martins Agro-

Imobiliária, empresa que abrangia não somente o comércio de produtos agrícolas como 

também era responsável por vários loteamentos. 

Nesse contexto, segundo Souza e Soares (2003), em 1948, foi implantado o primeiro 

modelo de “Cidade-Jardim” em São José dos Campos: o Jardim Nova América. Seus 
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idealizadores o projetaram para a classe média, com ruas internas gramadas e arborizadas 

para acesso dos pedestres, enquanto para o trânsito de veículos foram projetados acessos 

próprios, asfaltados, fazendo referência à concepção de “Cidade-Jardim”, de Howard. Em 

16 de novembro de 1947, o Correio Joseense trazia o anuncio apresentado na figura 5.3: 

 

 
Figura 5.3 – Anúncio veiculado no jornal Correio Joseense na década de 40. 

Fonte: Souza e Soares (2003). 

 

Com relação às As Zonas Mistas Um e Cinco, segundo a Lei nº 165/97, devido a sua 

limitada capacidade de infra-estrutura, essas áreas podem apresentar tendências à saturação 

do sistema viário local, tornando-se necessário o controle de adensamento. Entre os 

loteamentos localizados nessas zonas de uso estão: Vila Ema, Jardim Maringá, Jardim 

Renata. 

Já as Zonas Mistas Dois e Três, as quais somam cerca de 7,523 km², são 

consideradas áreas dotadas de infra-estrutura, com tendência à intensificação da 

urbanização na qual se permite maior adensamento, para melhor e maior otimização da 
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infra-estrutura existente e ocupação dos terrenos ociosos, admitindo-se o uso residencial, o 

uso compatível com o uso residencial, uso sujeito a controle e uso industrial compatível 

com o uso residencial.  

A Zona Central, por sua vez, foi criada com o objetivo de se promover a 

revitalização do centro da cidade, estimulando-se as atividades residenciais, de comércio, 

de serviços e uso industrial compatível com o uso residencial. 

Nesse sentido, em 1999, a administração pública em parceria com comerciantes, 

iniciou o projeto de “revitalização do centro”, marcado pela restauração de alguns prédios, 

como Mercado Municipal e Biblioteca Pública, a renovação de algumas praças e a 

padronização estética tanto de lojas como de prédios antigos. 

Em 2003, em entrevista ao Jornal Valeparaibano, o arquiteto Gilberto Alves da 

Cunha, coordenador do Projeto de Revitalização da Prefeitura, explicou que também houve 

grande investimento em segurança, com a instalação de câmeras de vigilância eletrônica e a 

melhoria da iluminação pública. A estética foi o ponto alto do projeto. "Estimulamos os 

lojistas a investirem na pintura de suas fachadas, usando novas cores, orientando para a 

preservação, sem, contudo, influir na individualidade de cada estabelecimento comercial", 

diz Cunha. 

Para Villaça (2001), o processo conhecido como “decadência” ou “deterioração” do 

centro consiste no seu abandono por parte das camadas de alta renda e em sua tomada pelas 

camadas populares. No entanto, segundo o mesmo autor, os centros tradicionais de nossas 

metrópoles, continuam sendo os focos irradiadores da organização espacial urbana, 

apresentando, ainda, a maior concentração de lojas, escritórios, serviços e empregos. 

Em São José dos Campos, a partir da década de 70, os problemas da região central 

começaram a se acentuar devido à desocupação habitacional do centro, à concorrência com 

os comércios de bairros e à questão da segurança. Muitas foram as tentativas de revitalizar 

o centro, mas a maioria não deu certo. 

Já a Área de Proteção Ambiental Quatro (APA IV), que compreende as várzeas dos 

Rios Paraíba do Sul e Jaguari, criada em 1995, foi subdividida em Zonas Especiais de 

Proteção Ambiental pela Lei nº 165/97. Na Região Central, localizam-se as ZEPA’s Dois, 

Três e Quatro. Na primeira, é permitida uma ocupação urbana de baixa intensidade; a 
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segunda, destina-se a atividades agrícola, pecuária e de lazer; e na terceira, é permitido o 

uso residencial unifamiliar e atividades de lazer. 

Com relação ao uso e à ocupação da várzea, verifica-se uma disputa entre três 

grupos sociais distintos: empreendedores imobiliários, agricultores/pecuaristas e areeiros. 

Todos, aparentemente, pouco preocupados com a utilização racional dessa área, cuja 

preservação ambiental vem sendo constantemente ameaçada. 

Em 2000, foram identificados na Região Central oito tipos de uso da terra, os quais 

ocupavam uma área total de 13, 296 km² (tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1 – Uso da Terra na Região Central em 2000. 
 

Tipo de Uso Área Ocupada (km²) 

    Lot. Dens. Ocupado   6,365 

    Condomínio  0,385 

    Favela  0,143 

    Recreacional   0,427 

    Shopping/Hipermercado  0,090 

    Institucional  1,725 

    Sítio/Chácara de Recreio  0,161 

    Cultura/Pastagem   4,000 

    Total 13,296 

 

Como era de se esperar, em 2000, essa região possuía uma ocupação urbana 

consolidada com a existência de poucas áreas vazias. Não foram identificados loteamentos 

parcialmente ocupados e loteamentos em implantação. Quanto aos loteamentos densamente 

ocupados, sua área total era de 6,365 km².  

Essa categoria, bem como as demais identificadas no centro, encontram-se 

representadas no mapa a seguir (figura 5.4): 
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Figura 5.4 – Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da Região Central 

em 2000. 
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Verificou-se que, em 2000, 4 km² eram ocupados por culturas e pastagens. Esses 

tipos de uso ocorriam na várzea do Rio Paraíba do Sul, contígua a área urbanizada, que, de 

acordo com a atual legislação municipal, é considerada uma APA (Área de Preservação 

Ambiental), subdividida em três Zonas Especiais de Proteção Ambiental: ZEPA1,ZEPA2 e 

ZEPA3. 

Também na várzea do Rio Paraíba, em uma área contida na ZEPA3, identificou-se 

um núcleo de favela, conhecido como Jardim Nova Esperança. Trata-se de uma ocupação 

bastante antiga, próxima ao centro histórico da cidade que, em 2002, foi “congelada” 

(figura 5.5) , ouu seja, nenhuma nova habitação pode ser construída no local.  

 

 
Figura 5.5 – Núcleo de favela “congelado”. 
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Localizado também no Banhado, mas às margens do Rio Paraíba do Sul, na ZEPA2, 

encontra-se o Residencial Jardim Esplanada do Sol (figura 5.6). Trata-se de um condomínio 

horizontal, implantado na década de 1980, com uma área de aproximadamente 430.000 m², 

a qual pertencia à empresa Martins Agro Imobiliária S.A. Cabe ressaltar que este 

loteamento foi implantado a despeito das restrições ambientais existentes na época, por se 

tratar de uma área de várzea. 

 

 

Figura 5.6 – Condomínio Esplanada do Sol. 

 

Com relação aos vazios urbanos, seguindo os critérios descritos no capítulo 3, 

verificou-se que, em 2000, 0,761 km² da Região Central não possuía nenhum tipo de uso. 

Esses terrenos, distribuídos em três zonas de uso - ZEPA2, ZM2 e ZM3 - , localizavam-se, 

em sua maioria, em áreas próximas à Região Oeste, em locais mais afastados do centro 
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tradicional, mas que, nos últimos anos, têm sofrido constante valorização. Na figura 5.7, 

encontram-se representados esses vazios. 
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Figura 5.7– Mapa de vazios urbanos existentes na Região Central em 2000. 
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Os vazios, inseridos na Zona Mista Dois, estavam localizados às margens do 

Ribeirão Vidoca, no entorno do Shopping Colinas, inaugurado na década de 1990. 

Atualmente, parte da área que aparece vazia na figura 5.8, encontra-se ocupada por um 

colégio (1), uma concessionária de automóveis (2) e dois prédios de apartamentos (3). 

 

Figura 5.8 - Entorno do Shopping Colinas em 1997. 

Fonte: Adaptado de Richter (2000). 

 

Os vazios mapeados na Zona Especial de Proteção Ambiental Quatro, localizados 

próximo à Av. Linneu de Moura, em direção ao Urbanova, são quadras do Loteamento 

Serimbura, que não chegou a ser implantado. 
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5.2 Região Norte 

A Região Norte, segunda região geográfica em extensão, possui uma área de 

130,912 km², sendo que, apenas 52,533 km² estão inseridos na Macrozona Urbana (figura 

5.9). 

 

Figura 5.9 – Delimitação da Região Norte. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

Nessa área, foram identificadas as seguintes Unidades Territoriais: unidade 1, 2 e 5. 

As características das duas primeiras unidades são as mesmas descritas anteriormente. Com 

relação à Unidade 5, de acordo com o PDDI, possui características geomofológicas 

similares às da Unidade 4, a qual é descrita da seguinte forma nesse documento: 
 

“Compreende áreas de relevo ondulado característico de morros, com topos 

arredondados e baixos, rampas de encostas curtas, vales fechados assimétricos com 
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planícies aluviais e predomínio de declividades entre 20 e 40%”. É uma unidade 

inadequada à ocupação urbana devido à natureza de seus materiais, aos setores de alta 

declividade, às cabeceiras de drenagem e às vertentes de vale fortemente encaixadas, 

acarretarem um alto potencial de riscos geológicos com acentuado grau de erodibilidade e 

sucetibilidade a escorregamentos de terra.” (p. 34) 

 

Ainda segundo o PDDI,  

 

“Em função das características geomorfológicas, os terrenos da Unidade 5 

possuem severas restrições ao desenvolvimento urbano intensivo, devendo ser adotadas 

soluções próprias e adequadas ao meio físico para as ocupações urbanas existentes. Esses 

terrenos são apropriados para as atividades de lazer e turismo, sendo admitidos para esse 

fim, ocupações de baixa densidade tais como chácaras de recreio, clubes esportivos e usos 

similares cuja instalação deve ser precedida de estudos mais detalhados, afim de adequar 

os seus projetos e minimizar as interferências no solo e no ambiente da região.” (p.35) 

 

No entanto, já na década de 1990, o problema da ocupação irregular nessa área já 

era evidenciado. Assim, em um outro trecho do Plano Diretor: 

 

“ A Unidade 5 apresenta ainda setores com ocupação caracteristicamente urbana, 

provenientes de loteamentos clandestinos e de núcleos rurais espontâneos, principalmente 

nas proximidades da Rodovia SP-50 e no entorno do atual perímetro urbano, sendo 

notáveis os Bairros do Costinha, dos Freitas, do Bengalar e do Bonsucesso.” (p. 35) 

 

Com relação ao zoneamento urbano, são permitidos os seguintes tipos de uso na 

área estudada: ZR - Zona Residencial; ZM2 - Zona Mista Dois ; ZM4 - Zona Mista 

Quatro; ZUPI - Zona de Uso Predominantemente Industrial; ZEPA3 - Zona Especial de 

Proteção Ambiental Três; ZEPH - Zona Especial  de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Paisagístico e Cultural do Município; ZEIS - Zona Especial de Interesse Social; ZVU - 

Zona de Vazio Urbano(figura 5.10). 
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Figura 5.10 – Zonas de Uso - Região Norte. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

Percebe-se que a lei de zoneamento reservou uma grande parcela da área estudada 

ao uso misto. Juntas, as categorias ZM2 e ZM4 ocupam uma área total de 16,145 km². 

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS’s) existentes na Região Norte, por sua 

vez, somavam 1,121 km². Esse tipo de categoria foi instituída pela primeira vez através da 

Lei Complementar nº 114/94, na tentativa de promover a regularização jurídica e 

urbanística de loteamentos clandestinos e núcleos de favela. Nesse ano, de acordo com 

anexo presente nesta lei, existiam 106 loteamentos clandestinos e irregulares em São José 

dos Campos (Anexo ) 

Contudo, segundo Chuster (1999), essa legislação ainda que inovadora, não 

apresentou qualquer efeito prático, pois, até aquela data, nenhum loteamento clandestino ou 

núcleo de favela tinha sido regularizado juridicamente. 
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Com relação à Região Norte, a partir do mapeamento realizado, constatou-se que, 

em 2000, os loteamentos clandestinos ocupavam um área total de 2,916 km², o equivalente 

a 47,3% dos 6,163 km² ocupados pelo uso residencial. Esses loteamentos, em sua maioria, 

estavam localizados em áreas periféricas, estando inseridos na Unidade Territorial 5, a qual 

apresenta sérias restrições à ocupação urbana. 

Na tabela 5.2, encontram-se representados os oito tipos de uso da terra identificados 

na Região Norte, em 2000, com suas respectivas áreas. 

 

 

Tabela 5.2 – Uso da Terra na Região Norte em 2000. 

Categoria de Análise Área Ocupada (km²) 

    Lot.Dens. Ocupado    3,160 

    Lot. Parc. Ocupado    0,042 

    Lot. Clandestino  2,916 

    Favela  0,045 

    Indústria    1,170 

    Institucional    1,111 

    Sítio/Chácara de Recreio    0,440 

    Extração de Areia 0,140 

    Cultura/Pastagem    20,116 

    Total 29,140 

 

O uso agropecuário aparece de forma destacada nessa região. Como nos casos 

anteriores, esse uso concentrava-se na várzea do Rio Paraíba do Sul e ocupava uma área de 

20,116 km², o equivalente a 22% da área total da Região Norte. 

Também na área de várzea, foi identificada uma cava de areia (figura 5.11), apesar 

da proibição estabelecida pela Lei Municipal nº 3.666/89. 
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Figura 5.11 – Cava de areia na Região Norte. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

De acordo com o Plano Diretor, 

 

“A extração de areia realizada no Rio Paraíba do Sul, vem provocando alterações 

em seu regime hidráulico através do alargamento do seu leito, destruição das margens, 

desaparecimento da vegetação ciliar, rebaixamento do lençol freático e comprometimento 

da qualidade da água. Além dos problemas já citados, a exploração mineral pelo método 

de cava nas várzeas interfere diretamente na agricultura, reduzindo as áreas cultivadas, 

dificultando tecnicamente o manejo do solo e a irrigação das culturas e conseqüentemente 

onerando os custos da produção agrícola”. (p. 53) 

Em 2000, os loteamentos densamente ocupados ocupavam uma área total de 3,160 

km². Entre eles estão: Vila Rossi, Vila alexandrina, Vila Dona, Jardim Jaci, Vila Rangel, 
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Vila Esmeralda e Vila do Carmo, implantados entre as décadas de 1940 e 1950. Na figura 

5.12, podem ser visualizados alguns desses loteamentos localizados às margens do Rio 

Paraíba do Sul. 

 

 

Figura 5.12 – Loteamentos na Região Norte em 2000. 

Fonte: Acervo IP&D. 

 

Entre as áreas institucionais mapeadas na Região Norte, que ao todo ocupavam um 

área de 1,111 km², encontra-se o Parque da Cidade, antiga propriedade da Família Gomes 

que fazia parte do Complexo da Tecelagem Parahyba. 

Segundo Penedo (1997), o Complexo da Tecelagem Parahyba é constituído de um 

conjunto de obras projetadas para as fazendas de propriedade da Família Gomes, sendo que 

a principal fonte de recursos para a sua realização provinha da produção dos cobertores da 

Tecelagem Parahyba. Ou seja, a empresa cobria os investimentos realizados nas fazendas, 

principalmente na Fazenda Sant’Anna do Rio Abaixo, detentora da maior quantidade de 

obras. 

Na figura 5.13, podem ser visualizadas cada uma das categorias mapeadas na Região 

Norte. 
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Figura 5.13 - Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da Região Norte 

em 2000. 
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Nessa região, 1,060 km² era constituído de áreas de vazias, as quais estavam 

distribuídas nas zonas de uso misto: Zona Mista Dois e Zona Mista Quatro 

A distribuição desses vazios, pode ser visualizada na figura 5.14: 
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Figura 5.14 - Mapa de vazios urbanos existentes na Região Norte em 2000. 
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5.3 Região Sudeste 

A Região Sudeste possui 34,713 km², dos quais 28,698 km² fazem parte da 

Macrozona Urbana (figura 5.15). 

 

Figura 5.15 – Delimitação da Região Sudeste. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

 Toda a área estuda encontra-se inserida na Unidade Territorial 2, propícia à 

ocupação urbana. De acordo com a Lei de Zoneamento nº 165/97, são permitidos os 

seguintes tipos de uso nessa área (figura 5.16): ZR - Zona Residencial; ZM3 - Zona Mista 

Três; ZM4 - Zona Mista Quatro; ZUPI - Zona de Uso Predominantemente Industrial; 

ZETI - Zona Especial de Transição Industrial; ZEA - Zona Especial Aeroportuária; ZVU - 

Zona de Vazio Urbano. 
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Figura 5.16 – Zonas de uso – Região Sudeste. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

Uma extensa área, com cerca de 11,474 km² foi destinada à Zona Especial 

Aeroportuária (ZEA), enquanto aproximadamente 6,293 km², compreendidos pela ZVU, 

seguem à espera de uma definição em relação ao tipo de uso permitido. 

Nessa região, foram identificados sete tipos de uso, descritos na tabela 5.3, 

totalizando 18,031km². 
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Tabela 5.3 – Uso da Terra na Região Sudeste em 2000. 

Tabela 5.3 – Uso da Terra na Região Sudeste em 2000. 
 

Tipo de Uso Área Ocupada (km²) 

    Lot. Dens. Ocupado    1,993 

    Lot. Parc. Ocupado    0,352 

    Lot. em Implantação    0,281 

    Lot. Clandestino    0,225 

    Indústria   1,932 

    Institucional    11,799 

    Sítio/Chácara de Recreio   1,449 

    Total 18,031 

 

Nota-se que o uso institucional ocupava 11,799 km², o equivalente a 34% da área 

total da região. Somente o Centro Técnico Aeroespacial – CTA – , um dos marcos do 

processo de industrialização/urbanização experimentado pela cidade a partir da década de 

1950, ocupa uma área de 11,535 km². Dele fazem parte diversos institutos de pesquisas, 

entre eles, o Instituto Técnico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). 

 De acordo com Penedo (1997), no final da década de 40, o recém-criado Ministério 

da Aeronáutica projetou o CTA com a finalidade de formar técnicos e engenheiros 

aeronáuticos, romper a grande dependência com os institutos tecnológicos estrangeiros e 

gerar uma indústria nacional de aviação.  

O autor aponta os seguintes fatores como decisivos para a implantação do CTA em 

São José dos Campos: a previsão para a implantação da atual Rodovia Presidente Dutra, 

facilitando a comunicação entre Rio de Janeiro e São Paulo; a existência de energia elétrica 

em grande quantidade e de áreas disponíveis para a instalação de indústrias aeronáuticas. 

Nesse contexto, em 1951, o poder público local concedeu uma área de 9.280 m² para as 
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instalações do CTA. Outros 3.200 m² foram desapropriados pelo Governo do Estado de São 

Paulo para futuras instalações. 

 

Segundo Penedo (1997),  

 

“A característica marcante do projeto urbanístico do CTA foi o zoneamento de 

funções, em que cada atividade foi deslocada para uma determinada área, com grandes 

corredores de “áreas verdes” e vias de pedestres, aproveitando os pequenos desníveis 

oferecidos pelo terreno.” (p.81) 

 

Em uma área contígua ao CTA, encontra-se a Embraer - Empresa Brasileira de 

Aeronáutica S/A (figura 5.17). Fundada em 1969, como empresa estatal de capital misto, 

foi privatizada, em 1994, e nos últimos anos, tem se destacado no cenário internacional pela 

fabricação de jatos comerciais. Segundo a empresa, a Embraer foi a maior exportadora 

brasileira entre os anos de 1999 e 2001, e a segunda maior empresa exportadora no ano de 

2002. 

Em 2000, cerca de 2,626 km² eram ocupados por loteamentos, entre eles: Jardim 

Souto, Jardim Uirá, Jardim da Granja, localizados nas proximidades do CTA. Já os 

loteamentos São Judas Tadeu, Jardim Iracema, Jardim Santa Rita e Jardim Santa Fé 

localizam-se em áreas mais periféricas, próximos à Rodovia Estadual dos Tamoios e à 

Granja Itambi (figura 5.17). 
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Figura 5.17 – Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da Região 

Sudeste em 2000. 
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Na Região Sudeste, foram mapeados poucos vazios, os quais totalizaram 0,337 km² 

(figura 5.18). Tais vazios, por sua vez, encontravam-se distribuídos nas seguintes zonas de 

uso: Zona Mista Três e Zona Mista Quatro. 
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Figura 5.18 – Mapa de vazios urbanos existentes na Região Sudeste em 2000. 
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5.4 Região Sul 

Em 2000, de acordo com dados da Prefeitura Municipal, a Região Sul possuía 

199.913 habitantes, sendo a mais populosa das seis regiões geográficas. Sua área total é de 

56,682 km², dos quais, 53,573 km² fazem parte da Macrozona Urbana (figura 5.19). 

 

 

Figura 5.19 – Delimitação da Região Sul. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

 Nessa área, foram identificadas duas Unidades Territoriais: as Unidades 2 e 3, sendo 

que a maior parte da ocupação urbana mapeada em 2000, ocorria na primeira unidade, 

composta por platôs, entrecortados pelos Córregos Vidoca, Senhorinha e da Ressaca. 

A Unidade 3, por sua vez, possui as seguintes características: 
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“ Compreende áreas de relevo suave ondulado e declividades entre 10 e 20% com 

colinas pequenas e médias, morrotes alongados e morros arredondados com topos 

achatados.”.(p. 34) 

 

As áreas, contidas nessa unidade, são indicadas ao desenvolvimento urbano e 

implantação de obras viárias, apresentando alguns setores problemáticos à expansão 

urbana, tais como fundos de vale, cabeceiras de drenagem e encostas com altas taxas de 

declividade, que devem ser descartados para parcelamento. Também são apropriadas para 

usos agrícolas, pecuários e florestais, associados à práticas conservacionistas do solo 

(PDDI, 1995). 

Parte dessa unidade, inserida na Região Sul, é considerada uma Zona de Proteção 

Ambiental Um (ZEPA1), instituída pela Lei de Zoneamento Lei n° 165/97. Esta lei, 

descreve essa zona de uso da seguinte forma: 

 

“ZEPA1 – Zona de Proteção Ambiental Um - área constituída por terrenos de 

topografia acidentada, medianamente erosivos e decorrência do relevo e das propriedades 

físico-químicas do solo, cuja atual forma de ocupação urbanística de Chácaras de Recreio 

deve ser mantida.” (Capítulo III, Seção I, Inciso X) 

 

Para efeito desta lei complementar, as glebas destinadas à implantação de Chácaras 

de Recreio, localizadas em áreas com declividade de até 30%, podem ser parceladas em 

lotes de no mínimo 1.000 m²; nas áreas com declividade superior a 30%, a área mínima dos 

lotes deve ser de 5.000 m². No entanto, essa exigência legal nem sempre é cumprida pelos 

loteadores atuantes na cidade, ávidos em ampliarem suas margens de lucros, sem se 

importarem com possíveis prejuízos sócio-ambientais.  

De acordo com a mesma lei, são previstos os seguintes tipos de uso na Região Sul: 

ZR - Zona Residencial; ZM2 - Zona Mista Dois; ZM3 - Zona Mista Três; ZM4 - Zona 

Mista Quatro; ZUPI - Zona de Uso Predominantemente Industrial; ZETI - Zona Especial 

de Transição Industrial; ZEIS - Zona Especial de Interesse Social; ZEPA1 - Zona Especial 

de Proteção Ambiental Um; ZVU - Zona de Vazio Urbano. 
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Extensas áreas são compreendidas pelas Zonas Mistas Dois, Três e Quatro, num 

total de 23,610 km² (figura 5.20), o equivalente a 44% de toda a região. Até 1980, no 

entanto, esse tipo de uso não era permitido na Região Sul. A primeira Lei de Zoneamento 

do município (Lei nº 1.606/71) havia dividido essa região em duas zonas de uso: Zona 

Industrial (ZI) e Zona predominantemente Industrial (ZpI), sendo que, nesta última 

categoria, era permitida a implantação de conjuntos habitacionais, horizontais e verticais, 

nos moldes do extinto Banco Nacional de Habitação (BNH). 

 

 

Figura 5.20 – Zonas de uso – Região Sul. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

As Zonas de Vazios Urbanos existentes na Região Sul, estabelecidas inicialmente 

pela a Lei 3.721/90, por sua vez, foram reduzidas pela Lei 165/97, passando para 3,315 

km². Quase a metade desta área, cerca de 1,549 km², encontra-se inserida na Unidade 

Territorial 3, a qual, conforme descrito anteriormente, apresenta algumas restrições à 
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ocupação urbana. De acordo com a Lei nº 165/97, as ZVU’s compreendem glebas de médio 

e grande porte, não-ocupadas, constituindo vazios no perímetro urbano, necessitando de 

planejamento específico para a sua ocupação. 

Em 2000, foram identificadas onze categorias de uso da terra nessa região (tabela 

5.4), sendo que, 12,696 km² eram ocupados por loteamentos já consolidados. Entre esses 

loteamentos estão o Jardim Satélite, o Bosque dos Eucaliptos, Cidade Jardim, Jardim 

Morumbi e Campo dos Alemães. 

 

Tabela 5.4 – Uso da Terra na Região Sul em 2000. 

Tipo de Uso Área Ocupada (km²) 

    Lot. Dens. Ocupado    12,696 

    Lot. Parc. Ocupado    0,625 

    Lot. em Implantação    1,683 

    Lot. Clandestino  0,226 

    Condomínio 0,504 

    Favela    0,088 

    Indústria    3,095 

    Shopping/Hipermercado  0,228 

    Institucional   3,836 

    Recreacional   0,216 

    Sítio/Chácara de Recreio 3,979 

    Total 26,783 

 

A classe de loteamentos densamente ocupados correspondia a cerca de 47,4% da 

área total ocupada. A ocupação residencial nessa região, foi se dando a partir de conjuntos 

residenciais, horizontais e verticais, financiados por bancos estatais e implantados em áreas 
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próximas a grandes indústrias como: Eaton (1957), Alpargatas (1960), Kodak (1972) e 

Philips (1973), todas localizadas às margens da Via Dutra. 

Segundo Freitas e Costa (2002), no período de 1962 a 1997, a Região Sul de São 

José dos Campos experimentou um intenso crescimento horizontal, com sua área ocupada 

evoluindo de 2,010 km2 para 23,483 km2, um aumento de aproximadamente 1.000% (figura 

5.21).  

Figura 5.21 – Crescimento da Região Sul. 

Fonte: Freitas e Costa (2002). 
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No entanto, segundo as autoras, a segregação residencial tem sido a marca desse 

crescimento, onde loteamentos providos de infra-estrutura urbana e de todo o tipo de 

serviço, coexistem com loteamentos periféricos carentes dessa mesma infra-estrutura e de 

equipamentos coletivos, essenciais à qualidade de vida da população que neles residem. 

 No mapa a seguir (figura 5.22), encontram-se representadas todas as categorias 

identificadas na Região Sul em 2000. 
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Figura 5. 22– Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da Região Sul em 

2000. 
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Na década de 1990, o loteamento Jardim Satélite, um dos subcentros da cidade, 

passou por grandes transformações espaciais. A implantação do loteamento Floradas de 

São José e a inauguração do Vale Desconto Shopping, atual Vale Sul Shopping, no local 

onde anteriormente funcionava a São Paulo Alpargatas, inaugurada em 1960, provocou um 

crescimento na demanda de serviços e oferta de empregos na Região Sul.  

Para que essa mudança pudesse ocorrer, foi preciso alterar o zoneamento dessa área. 

Segundo Richter (2000), em 1982, a própria empresa Alpargatas S.A solicitou à Prefeitura 

Municipal a alteração da Lei de Zoneamento referente à área localizada ao fundo da 

fábrica. Por intermédio do Decreto 3.948, de 09 de março de 1982, a classificação foi 

alterada de ZI-3 (Zona Industrial Três) para ZR-2 (Zona Residencial Dois). Neste local, em 

1992, foi implantado, pela mesma empresa, o Loteamento Floradas de São José. 

No ano seguinte, prossegue a autora, a empresa anunciou o fechamento da fábrica da 

Alpargatas em São José dos Campos, como também a decisão de implantar, no mesmo 

local, um shopping atacadista e varejista, que trabalharia com pontas de estoque. 

Novamente a empresa solicitou junto ao poder público local, a alteração do zoneamento, o 

que acabou acontecendo em 1990. Assim, através da Lei de Zoneamento nº 3.721/90, a área 

passou onde funcionava a fábrica passou de ZUPI-3 à ZUPI-2 (Zona de Uso 

Predominantemente Industrial Dois), categoria de uso que admitia o uso comercial 

atacadista e de serviços especiais. 

Em 1994, foi inaugurado o Vale Desconto Shopping. A Lei Complementar nº 

165/97, de 15 de dezembro de 1997, transformou não só essa área, assim como o seu 

entorno, em ZM-3 (Zona Mista Três), constituída de áreas dotadas de infra-estrutura, com 

tendência à intensificação da urbanização, na qual se permite maior adensamento. 

Na figura 5.23 podem ser visualizadas as alterações promovidas, a partir da década 

de 1980, por diferentes leis de zoneamento na área onde mais tarde seriam implantados o 

Vale Desconto Shopping (atual Vale Sul Shopping) e o loteamento Floradas de São José, 

onde tem sido intensa a verticalização. 
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Lei nº 2.263/80.    Decreto nº 3.948. 

Lei nº 3.271/90.    Lei 165/97. 

 

Figura 5.23 – Alterações no zoneamento em um setor da Região Sul. 

Fonte: Adaptado de Richter (2000). 

 

De acordo com Corrêa (1995), entre os promotores imobiliários podem existir 

empresas industriais que, em momentos de crise ou ampliação de seus negócios, acabam 

criando um subsidiária ligada à promoção imobiliária. 
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Em 2000, ao lado do Vale Sul Shopping, do outro lado da Av. Andrômeda, foi 

mapeada uma gleba vazia com aproximadamente 81.447 m². Localizado no Jardim Satélite, 

esse terreno, eventualmente, é utilizado como estacionamento pelo shopping ou alugado, 

temporariamente, a parques de diversões e circos que chegam à cidade (figura 5.24). 

    (2004) 

Figura 5.24 – Vazio na Região Sul, próximo ao Vale Sul Shopping. 

(2000) 
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Ao todo, 1,131 km² não possuía nenhum tipo de ocupação nessa região Esses 

vazios(figura 5.25), encontravam-se distribuídos nas seguintes zonas de uso: Zona 

Especial de Transição Industrial, Zona Mista Três, Zona Mista Quatro e Zona de 

Vazio Urbano. 
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Figura 5.25 –. Mapa de vazios urbanos existentes na Região Sul em 2000. 
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5.5 Região Leste 

A Região Leste, a maior das seis regiões geográficas e a segunda mais populosa, 

com cerca de 136.000 habitantes, possui uma área de 136,453 km², sendo que, 101,067 km² 

fazem parte da Macrozona Urbana (figura 5.26).  

 

 

Figura 5.26 – Delimitação da Região Leste. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

 Nessa porção da Região Leste, foram identificadas as mesmas Unidades Territoriais 

presentes na Região Central da cidade – Unidades 1 e 2 -, as quais abrangem áreas de 

várzea e platôs, entrecortados por pequenos vales, transversais ao Rio Paraíba do Sul. 

 Com relação ao zoneamento urbano, de acordo com a Lei nº 165/97, na área 

estudada, são permitidos doze tipos de uso (figura 5.27). São eles: 
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ZR - Zona Residencial; ZR2 - Zona Residencial Dois; ZR3 - Zona Residencial 

Três; ZM1 - Zona Mista Um; ZM2 - Zona Mista Dois; ZM3 - Zona Mista Três; ZM4 - 

Zona Mista Quatro; ZUPI - Zona de Uso Predominantemente Industrial; ZETI - Zona 

Especial de Transição Industrial; ZEIS - Zona Especial de Interesse Social; ZEPA1 - Zona 

Especial de Proteção Ambiental Um; ZEPA3 - Zona Especial de Proteção Ambiental Três; 

ZVU – Zona de Vazio Urbano. 

 

 

Figura 5.27 – Zonas de uso – Região Leste. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

Nota-se grandes áreas destinadas ao uso industrial, principal atividade econômica do 

município. Com isso, juntas, as ZUPI’s ocupam 21,145 km². Para as Zonas Mistas Quatro 

foram destinados 10,727 km² e, para a ZM3, 9,132 km², num total de 19,859 km². Em 
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contrapartida, cerca de 8,495 km² correspondem às Zonas de Vazio Urbano, localizadas, 

em sua maioria, no Distrito de Eugênio de Melo, na divisa com o Município de Caçapava. 

Na tabela 5.5, encontram-se descritos os onze tipos de uso da terra identificados, os 

quais ocupavam uma área total de 74,134 km². 
 

Tabela 5.5 – Uso da Terra na Região Leste em 2000. 
 

Tipo de Uso Área Ocupada 

(km²) 

    Lot. Dens. Ocupado    7,120 

    Lot. Parc. Ocupado    1,789 

    Lot. em Implantação   1,231 

    Lot. Clandestino 1,459 

    Condomínio    0,194 

    Favela   0,212 

    Indústria    15,589 

    Shopping/Hipermercado  0,046 

    Institucional 3,264 

    Sítio/Chácara de Recreio 0,533 

    Cultura/Pastagem   42,697 

    Total 74,134 

 

 Em 2000, 42,697 km² eram de áreas destinadas à atividade agropecuária 

(cultura/pastagem). Esses tipos de uso, como no caso do centro, concentravam-se na várzea 

do Rio Paraíba do Sul.  

 As indústrias, localizadas ao longo da Rodovia Presidente Dutra, por sua vez, 

ocupavam uma área total de 15,589 km². Destaque para a Petrobras, implantada em 1980, 

cuja área corresponde a cerca de 9,5 km², e para a General Motors, instalada em 1959, com 
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uma área de 2,75 km². No entorno dessas duas indústrias, foram sendo implantados 

loteamentos e conjuntos habitacionais destinados às classes trabalhadoras. 

 Segundo a “Pesquisa de Mão-de-Obra e Mercado de Trabalho Industrial”, elaborada 

pela Divisão de Pesquisa e Teoria da Secretaria Municipal de São José dos Campos, em 

2000, 16,5% das indústrias atuantes na cidade localizavam-se na Região Leste, as quais 

eram responsáveis pela geração de 16.149 postos de trabalho, 35,2% do total. 

Verificou-se que, nessa região, 11,599 km² eram ocupados por loteamentos, em sua 

maioria, populares (figura 5.28). Entre eles: Vila Industrial, Jardim Ismênia, Jardim 

Valparaíba, Jardim Motorama, Jardim Diamante, Jardim Pararangaba, Parque Novo 

Horizonte e Jardim Santa Inês. 

 

 

Figura 5.28 – Região Leste de São José dos Campos em 2000. 

Fonte: Acervo IP&D. 

 

A Vila Industrial concentra os maiores conjuntos habitacionais da cidade, além de 

grandes escolas e um grande número de serviços públicos,como, por exemplo o Hospital 
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Municipal, o Pronto Socorro e a Urbam (Urbanizadora Municipal). Este loteamento agrega 

muitos conjuntos residenciais como a Vila Tatetuba, Residencial Planalto, Parque das 

Américas, Conjunto Intervale e Conjunto Residencial Integração, que, juntos, totalizam 

mais de 3.500 famílias.  

Segundo matéria publicada no Jornal Valeparaibano, em 27 de julho de 2003, a Vila 

Industrial e adjacências faziam parte de duas fazendas, sendo uma pequena área da família 

Fernandes e uma bem maior da Fazenda Marson, onde parte era um grande arrozal e outra 

era destinada a criação de gado leiteiro. No início da década de 50, a área, de cerca de 429 

mil metros quadrados, foi comprada pelo Grupo Vila Industrial Ltda, que deu nome ao 

bairro. 

Em 2000, os loteamentos clandestinos mapeados nessa região ocupavam uma área 

total de 1,459 km², o equivalente a 12,15% de toda área ocupada pelo uso residencial, que 

era de 12,005 km². 

Com relação a esse tipo de ocupação, comum nas periferias das cidades brasileiras, 

Flavio Villaça (1986) faz as seguintes considerações: 

 

“A periferia ou a área suburbana, subequipada – e por isso com terrenos baratos – 

formada a partir de loteamentos ilegais e casas construídas por ajuda mútua já é, nos anos 

50, a forma predominante de moradia das camadas populares na maioria das grandes 

cidades do Brasil. A partir dos anos 70 ele predomina na maioria das cidades do país, 

inclusive em muitas cidades pequenas.” (p.57) 

 

Para o autor, somente em 1979, a Lei Federal de Loteamentos nº 6.766/79, 

conhecida como Lei Lehmann, viria permitir medidas eficazes de combate aos loteamentos 

clandestinos. 

Campos Filho (2001) comenta que a Lei Lehmannn prevê prisão para o loteador 

clandestino, prisão para o dono do cartório que registrar escritura de venda de lote 

clandestino e sustação imediata do pagamento pelo comprador ao loteador, tão logo o 

comprador comprove que o loteamento é irregular (clandestino), passando a depositar as 

prestações em juízo ou em contar com correção monetária nas Caixas Econômicas. 
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Em São José dos Campos, de acordo com Chuster (1999), a partir da década de 

1970, surgem as primeiras leis destinadas a anistiar e regularizar construções irregulares e 

clandestinas no município. Assim, por intermédio dos Decretos nº 1.792/74 e nº 1.826/75, 

onze loteamentos populares foram beneficiados, dos quais, sete localizavam-se na Região 

Leste: Vila Tesouro, Jardim Copacabana, Jardim Brasília, Vila Ester, Jardim Nova Detróit, 

Jardim São Vicente e Jardim Americano. 

Para Campos Filho (2001),  

 

“Essas regularizações são chamadas de anistias, que, se legalizam o terreno do 

comprador dando-lhe escritura definitiva, acabam, na maioria dos casos, por anistiar 

também o loteador, que deixa assim de cumprir com suas obrigações sociais, definidas por 

legislações em geral teóricas e mal redigidas, de difícil leitura e interpretação, 

estimuladoras de corrupção administrativa” .(p.57) 

 

Atualmente, verifica-se um grande número de loteamentos clandestinos na periferia 

dessa região, em sua maioria, localizados na Macrozona de Expansão Urbana. Entre eles: 

Majestic, Santa Hermínia e Capão Grosso. Nesses locais, predomina a prática da auto-

construção, sendo visível a carência de infra-estrutura urbana e equipamentos coletivos 

(figura 5.29). 

 

Figura 5.29 – Loteamento clandestino na Região Leste em 2003. 
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No mapa a seguir (figura 5.30), podem ser visualizados as categorias mapeadas: 
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Figura 5.30 -  Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da Região Leste 

em 2000. 
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De acordo como matéria publicada no Jornal Valeparaibano, em 27 de julho de 

2003, urbanistas, empreendedores imobiliários e profissionais vinculados à administração 

pública, consideram a Região Leste o maior vetor de expansão urbana de São José dos 

Campos. "Atualmente, é a região com o maior número de solicitações de aprovações de 

áreas para novas edificações habitacionais", ressalta o engenheiro Oswaldo Vieira de Paula 

Júnior, chefe da Divisão de Área de Urbanismo da Prefeitura. 

Na mesma reportagem, o Secretário de Governo da Prefeitura Municipal, Eduardo 

Cury, ressaltava que a maioria dos novos loteamentos são dirigidos para a população de 

baixa renda e que existem muitas áreas vazias nessa região, aptas a serem ocupadas. 

Segundo Corrêa (1995), os proprietários de terrenos mal localizados, em periferias 

sem amenidades, para onde se dirigem parcelas da população com baixo poder aquisitivo, 

não se interessam em se transformarem em promotores imobiliários, limitando-se a 

simplesmente lotear suas terras. Trata-se de loteamentos populares, muitos ilegais ou 

irregulares, cujas habitações são construídas pelo sistema de autoconstrução ou pelo 

Estado, com seus monótonos conjuntos habitacionais. 

Em pouco tempo, contudo, por pressão popular, o poder público passa a levar 

alguma infra-estrutura para esses locais, que para o autor: 

 

“(...) gera nova valorização fundiária, atingindo, inclusive os terrenos reservados 

pelos antigos proprietários fundiários, muitos deles intencionalmente situados entre os 

loteamentos e o espaço urbano contínuo.” (p.19) 

 

Nesse contexto, em 2000, os vazios urbanos existentes nessa região somavam 1,376 

km² e estavam distribuídos pelas seguintes zonas de uso: Zona Mista Um, Zona Mista 

Três, Zona Mista Quatro e Zona Especial de Transição Industrial 

Essas áreas podem ser visualizadas no mapa a seguir (figura 5.31): 
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Figura 5.31 - Mapa de vazios urbanos existentes na Região Leste em 2000. 
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5.6 Região Oeste 

Inserida integralmente na Macrozona Urbana, a Região Oeste possui uma área total 

de 44,178 km², dos quais cerca de 16,36 km² pertencem a várzea do Rio Paraíba do Sul, 

propícia ao uso agropecuário. Em 2000, de acordo com dados da Prefeitura Municipal, essa 

região possuía 25.183 habitantes. 

Verifica-se que a ocupação urbana na Região Oeste vem ocorrendo principalmente 

na Unidade Territorial 2, composta por colinas tabuliformes, localizadas às margens da 

Rodovia Presidente Dutra. Já a parcela inserida na Unidade Territorial 3, caracterizada por 

um relevo suave ondulado, marcado por colinas, morrotes e morros, possuindo, com isso, 

algumas restrições ao desenvolvimento urbano, passou a pertencer ao perímetro urbano na 

década de 1970, onde, mais tarde, viriam a ser implantados os loteamentos Urbanova I, II, 

III, IV, IV-A e V, e a Univap (Universidade do Vale do Paraíba). 

De acordo com a atual Lei de Zoneamemto, a Região Oeste possui as seguintes 

zonas de uso: ZR - Zona Residencial; ZR2 - Zona Residencial Dois; ZM1 - Zona Mista 

Um; ZM2 - Zona Mista Dois; ZM4 - Zona Mista Quatro; ZEPA3 - Zona Especial de 

Proteção Ambiental Três; ZUPI - Zona de Uso Predominantemente Industrial; ZETI - 

Zona Especial de Transição Industrial; ZEIS - Zona Especial de Interesse Social (figura 

5.32). 

Grande parte dessa região, por sua vez, encontra-se ainda sem uma definição em 

relação ao tipo de uso permitido. Tratam-se das Zonas de Vazios Urbanos, que ao todo 

somam 12,608 km², o equivalente 28,53% da área total da região, distribuídos entre as 

Unidades Territoriais 2 e 3. 
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Figura 5.32 – Zonas de Uso – Região Oeste. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

Para as zonas residenciais ZR e ZR2, foram reservados 2,585 km² e 1,339 km², 

respectivamente. A Zona Mista Dois, por sua vez, contava com 5,928 km², também 

divididos entre as Unidades Territoriais 2 e 3. 

Inserido na ZM2, encontra-se o Parque Residencial Aquárius, empreendimento 

imobiliário da empresa Serramar Industrial, Imobiliária e Construtora Ltda., uma das 

empresas do grupo Serveng-Civilsan.  

Segundo matéria publicada no Jornal Valeparaibano, de 27 de julho de 2003, o 

Residencial Aquárius foi implantado em local anteriormente destinado ao parque industrial 

da Ford no Vale do Paraíba. Este destino foi mudado no ano de 1983, quando a montadora 

vendeu parte da área de 1,5 milhão de metros quadrados para a Serveng - Serviços de 

Engenharia - atual grupo Serveng-Civilsan. A área foi comprada por meio da Serramar 
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Industrial, Imobiliária e Construtora Ltda., que dividiu a área em Aquarius I, II, III, IV e 

IV. 

O Aquarius I foi lançado em 1986. Eram 63 lotes com toda a infra-estrutura, como 

água, luz e esgoto. As demais áreas foram sendo inauguradas com a venda dos lotes, até 

que no ano passado a Serramar lançou o Aquarius V. Com isso, a empresa implantou cinco 

condomínios de alto padrão no Parque Residencial Aquarius, com terrenos de 

aproximadamente 500 metros quadrados, somando cerca de 350 lotes no total. Atualmente, 

para se comprar um terreno em um dos condomínios é preciso encontrar algum proprietário 

particular que esteja disposto a vender. 

De acordo com a mesma matéria publicada no Valeparaibano, quando o grupo 

comprou a área, sabia que o desenvolvimento da cidade e seu progresso seria ali. A 

Serramar atribui o sucesso do empreendimento aos seguintes fatores: fácil acesso à via 

Dutra e toda a infra-estrutura oferecida pelo grupo Serveng e Serramar aos compradores. 

A região vem atraindo os mais variados negócios e serviços. Em 2000, uma das 

empresas que se instalou nessa área foi a Vinac Consórcios; em agosto do mesmo ano, uma 

unidade da Univap (Universidade do Vale do Paraíba) também passou a funcionar no 

Aquárius, além do Fórum Trabalhista. 

Todo esse sucesso imobiliário, no entanto, não seria possível sem a intervenção do 

poder público local, que por meio de alterações na legislação urbanística e melhoria do 

sistema viário propiciou maiores ganhos aos incorporadores imobiliários. 

Para Gottdiener (1993), as atividades dos governos locais, inclusive projetos de 

planejamento, zoneamento e regulamentação do código de edificações, se tornam todas 

altamente políticas em favor de interesses imobiliários (concessões de zoneamento, 

deduções de impostos, provimento de serviço público e coisas semelhantes). 

 Nesse contexto, em São José dos Campos, as leis de zoneamento têm sido 

constantemente alteradas, reflexo da intensa disputa travada entre diferentes setores do 

capital, com forte representatividade nas instituições públicas. 

Nos últimos anos, tem sido intenso o processo de verticalização em alguns bairros 

da cidade, entre eles o Jardim Satélite (Região Sul) e o Aquárius (Região Oeste). De acordo 

com dados da ACONVAP (Associação dos Construtores do Vale do Paraíba), entre janeiro 
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de 2000 e março de 2002, somente no Parque Residencial Aquárius foram aprovados 27 

projetos de prédios de apartamentos. Na figura 5.33 essa dinâmica encontra-se facilmente 

visualizada. 

 

 

       (2)Residencial Aquárius (2004) 

Figura 5.33 – Área do Aquárius em 2000 (1), apresentando alguns prédios em construção, 

e em 2004 (2) bastante verticalizada. 

 

(1) Residencial Aquárius (2000) 
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Em 2000, foram identificados dez tipos de uso da terra, totalizando uma área de 

25,564 km² (tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6 – Uso da Terra na Região Oeste em 2000. 

Tipo de Uso Área Ocupada (km²) 

    Lot. Dens. Ocupado    1,463 

    Lot. Parc. Ocupado    0,215 

    Lot. em Implantação   0,568 

    Lot. Clandestino 0,271 

    Condomínio    1,748 

    Favela 0,020 

    Indústria   3,036 

    Shopping/Hipermercado  0,160 

    Institucional   1,511 

    Sítio/Chácara de Recreio  0,971 

    Cultura/Pastagem 15,018 

    Total 24,981 

 

 No trecho da várzea do Rio Paraíba do Sul, contido nessa região, verificou-se que as 

áreas de cultura e pastagem somavam 15,018 km². A atividade industrial, por sua vez, 

responsável pelo consumo de grande parte do espaço urbano, ocupava 3,036 km². Foram 

identificadas na Região Oeste grandes industrias como: Johnson (1953), Panasonic (1967) e 

Monsanto (1976), localizadas às margens da Via Dutra. 

Na figura 5.34, encontram-se representadas as categorias mapeadas nessa região. 
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Figura 5.34 - Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da Região Oeste 

em 2000. 
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Em 2000, a categoria condomínio ocupava uma área total de 1, 748 km² - a maior 

área verificada entre as seis regiões mapeadas. Assim, 61,74 % da área total ocupada por 

esse tipo de uso na Macrozona Urbana, concentrava-se na Região Oeste. Entre eles estão o 

Jardim Colinas, o Bosque Imperial e o Residencial Aquárius, todos voltados às classes alta 

e média-alta. 

 No entanto, alguns desses empreendimentos imobiliários, situados em Zonas 

Residenciais (ZR’s), foram sendo transformados em condomínio fechados, sem que 

houvesse, para isso, uma lei municipal específica que os regulamentasse. 

A Lei Complementar nº 5.441/99 (Anexo II), de 04 de agosto de 1999, promulgada 

pelo Presidente da Câmara Municipal, foi a primeira tentativa de regularização. Dessa 

forma, o Artigo 1º, desse documento legal, determina: 

 

“Art. 1º - É autorizado o fechamento, a critério da Administração Municipal, dos 

loteamentos, vilas e ruas sem saída, desde que estejam os mesmos registrados e situados 

em zona classificada como predominantemente residencial unifamiliar – ZR, com acesso 

controlado de veículos e pessoas não domiciliadas no local.” 

 

Essa medida, no entanto, teve sua constitucionalidade questionada pelo Ministério 

Público. Enquanto isso, alguns moradores chegaram a fechar ruas por conta própria., como 

nos loteamentos Urbanova I, II, III e IV. 

Em 2003, o Decreto nº 10.969/03 (Anexo III), assinado pelo Prefeito Emanuel 

Fernandes, finalmente, regularizou a criação de condomínios na cidade. De acordo com o 

decreto, os pedidos de regularização devem ser encaminhados à Prefeitura Municipal, para 

serem analisados pelas Secretarias de Planejamento e Meio Ambiente, Obras e Habitação, 

Transportes e Assuntos Jurídicos, que têm prazo de 180 dias para conceder ou não a 

autorização. 

No entanto, segundo o matéria publicada no Jornal Valeparaibano, em 29 de abril de 

2004, até aquela data, dos vinte e três condomínios horizontais existentes na cidade, apenas 

onze haviam encaminhado o pedido de regularização à Prefeitura Municipal (Anexo IV). 
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A atual administração municipal tem “contemplado” alguns setores dessa região 

com obras de infra-estrutura, as quais acabam contribuindo para uma valorização ainda 

maior dos terrenos ali localizados. Esse é o caso do entorno do Shopping Colinas que, 

conforme pode ser visualizado na figura 5.35, teve todo seu sistema viário reestruturado em 

2002.  

 

 
Figura 5.35 – Obra viária no entorno do Shopping Colinas em 2002. 

Fonte: PMSJC – Secretaria de Obras. 

 

Na Região Oeste foi identificada a maior área vazia de toda a Macrozona Urbana. 

Trata-se de uma gleba, com 592.910 m², localizada entre os loteamentos Jardim Colinas, 

Jardim Alvorada, Parque Residencial Aquárius e Residencial Sun Set Park (figura 5.36). 

Essa gleba, corresponde ao remanescente de uma área de 1,5 km² que, na década de 1980, 

foi vendida pela Ford do Brasil S.A a três empresas imobiliárias: a Serramar Ind. Imob. e 

Construtora Ltda., a Castor Engenharia e Comercial Ltda. e a CL Administradora e 

Comercial Ltda., esta última, pertencente ao mesmo proprietário da indústria Avibras. 
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Figura 5.36 - Vazio urbano localizado na Região Oeste em 2000. 

Fonte: Acervo do IP&D. 

 

Ainda na década de 80, a Serramar Ind. Imob. e Construtora Ltda. implantou o 

loteamento Parque Residencial Jardim Aquárius e a Castor Engenharia e Comercial Ltda. 

os loteamentos Jardim Altos do Esplanada e Jardim Cassiano Ricardo. Já a CL 

Administradora e Comercial Ltda. somente no final da década de 1990 loteou uma pequena 

parte de sua gleba, implantando o Residencial Sun Set Park.  

A gleba remanescente, então, é o vazio urbano mapeado em 2000, o qual permanece 

da mesma forma até os dias de hoje. Por se tratar de uma área que não foi objeto de 

parcelamento, não existem informações cadastrais atuais disponíveis sobre essa gleba seja 

na Prefeitura Municipal, seja no Cartório de Registro de Imóveis.  

Contudo, acredita-se que o proprietário dessa extensa área situada em local 

privilegiado da cidade, repleto de infra-estrutura e de serviços urbanos, cujo entorno 

valoriza-se a cada dia, esteja aguardando o melhor momento para colocar no mercado sua 

preciosa “mercadoria”. 
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Tal prática especulativa, no entanto, poderia ser coibida com a implantação, pelo 

poder público local, de um importante mecanismo tributários, previsto na Constituição 

Brasileira, de 1988, e regulamentado pelo Estatuto da Cidade, de 2001: o IPTU progressivo 

no tempo. 

O IPTU progressivo no tempo tem como objetivo forçar o proprietário de uma área 

mantida ociosa ou subaproveitada, como reserva de valor, a promover o seu parcelamento 

ou edificação, sob pena de ser aplicado sobre o base do valor normal do IPTU alíquotas 

progressivas no tempo, por um período de cinco anos. Ao fim desse prazo, se o problema 

não tiver sido resolvido, o poder público local pode fazer a desapropriação da área. 

 Ao todo, em 2000, os vazios urbanos existentes na Região Oeste (figura 5.37) 

somavam 1,503 km². Tais vazios encontravam-se distribuídos nas seguintes zonas de uso: 

Zona Mista Dois (na qual está inserido o maior vazio mapeado), Zona de Uso 

Predominantemente Industrial e Zona de Vazio Urbano. 
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Figura 5.37 - Mapa de vazios urbanos existentes na Região Oeste em 2000. 
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5.7 Avaliação dos Vazios Urbanos 

Foi possível constatar que cada uma das regiões estudadas possui uma configuração 

sócio-espacial específica, que a distingue das demais. Mesmo em seu interior, não existe 

uma homogeneidade, apesar de cada uma delas possuir alguma característica mais 

marcante. Trata-se de um mosaico de diferentes espaços urbanos, fragmentados e 

interligados, resultado de um processo histórico que conferiu a cada região determinadas 

funções dentro do contexto intra-urbano. 

Como foi visto anteriormente, em uma economia capitalista a terra urbana pode ser 

considerada uma mercadoria. Seu valor está relacionado a sua localização, fruto do trabalho 

social empregado na produção de toda a cidade. Assim, não existem duas localizações 

iguais, apenas semelhantes. Ao se comprar um terreno, paga-se pela acessibilidade que se 

tem ao restante da cidade, em especial, aos locais mais valorizados pelas classes de alta 

renda.  

Isso explica porque dois terrenos vazios, com as mesmas características topográficas 

e dotados de infra-estrutura, podem ser mais ou menos valorizados, dependendo de sua 

localização.  

A retenção de terra urbana, por sua vez, aumenta artificialmente o seu valor, 

possibilitando ao seu proprietário obter ganhos adicionais sem que seja necessário fazer 

nenhum tipo de investimento extra. Basta aguardar a cidade crescer. No Brasil, devido a 

fatores históricos e culturais, essa tem sido uma prática comum por parte não só de grandes 

investidores, como também, de pequenos proprietários, interessados em obter de seus 

imóveis valor de troca. Investe-se em terra, como se investe em jóias ou em obras de arte. 

Com isso, as cidades brasileiras que possuem um padrão de ocupação já disperso, 

vêem essa problemática agravada por essa prática especulativa. Em São José dos Campos, 

esse quadro não tem sido diferente. Com base nos dados produzidos e levantados, percebe-

se que a problemática dos vazios urbanos, como outros problemas urbanos, persiste. 

Porém, em São José dos Campos, não se pode alegar que a ocupação desequilibrada 

do espaço urbano vem ocorrendo por falta de planejamento. Ao contrário, ao longo dos 

últimos cinqüenta anos, leis urbanísticas e planos diretores foram sendo elaborados por 

sucessivas administrações públicas, com o intuito de “ordenar” o crescimento urbano. 
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Contudo, os reais objetivos de um política pública nem sempre são claros, sendo 

constantetemente encobertos por discursos ideológicos. 

 Nesse contexto, o que se tem assistido no município é o revezamento, na esfera 

política, de diferentes forças locais, setores da elite joseense que, ao chegarem ao poder, 

procuram defender os interesses daqueles que representam. Assim, em cada um dos ciclos 

econômicos vividos por São José dos Campos, é evidente a influência exercida por  

proprietários fundiários, industriais locais e promotores imobiliários nos rumos a serem 

seguidos pelas políticas públicas locais. 

Não se pode, no entanto, ignorar a influência de fatores externos no processo de 

industrialização/urbanização do município que, com o aval das elites locais, acabou por 

reproduzir o quadro macroeconômico de dependência do capital estrangeiro e de espoliação 

da classe trabalhadora. 

No que se refere à formação de vazios urbanos, processo alimentado pela 

especulação fundiária, teria sido importante a adoção de políticas públicas integradas, 

voltadas à recuperação de ganhos individuais proporcionados por investimentos públicos e 

sua redistribuição na redução das desigualdades sociais na cidade. 

 O quadro que produziu os vazios urbanos em São José dos Campos pode ser 

compreendido pela identificação de alguns fatores mais relevantes como: o isolamento de 

algumas áreas diante de barreiras naturais e artificiais; a implantação de grandes indústrias 

ao longo da Via Dutra, em torno das quais foram sendo implantados novos loteamentos; a 

falta de uma política habitacional para as camadas mais pobres da população, a qual se vê 

obrigada a ocupar loteamentos clandestinos nas franjas urbanas; a não-implantação de 

instrumentos tributários e urbanísticos, como o IPTU progressivo no tempo, a contribuição 

de melhoria e o solo criado, capazes de coibir a especulação imobiliária e promover uma 

redistribuição indireta de renda. 

A Lei de Zoneamento nº 165/97, por sua vez, reservou cerca de 51 km² para as 

chamadas Zonas de Vazio Urbano (ZVU’s), o equivalente a 11,97% da área total das 

Macrozonas Urbana e de Expansão Urbana, com 425,26 km² (figura 5.38).  
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Figura 5.38 -  ZVU’s estabelecidas pela Lei nº 165/97. 

Fonte: PMSJC (2003). 

 

No Capítulo II, Artigo 9º desta lei, que trata do parcelamento do solo para fins 

urbanos, lê-se: 

 

“Nas zonas de uso denominadas Zona de Vazio Urbano (ZVU), excluídos os núcleos 

residenciais de recreio, somente será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos 

de áreas não contíguas a área urbanizada, desde que o loteador execute as obras e 

serviços de infra-estrutura urbana, inclusive de vias de acesso, de abastecimento de água e 

outros conexos, entre a área objeto do parcelamento e a área urbanizada, sem prejuízo das 

obras de infra-estrutura estabelecidas no artigo 25”. 
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 A lei de zoneamento elaborada anteriormente - Lei nº 3.721/90 – que, pela primeira 

vez, instituiu esse tipo de categoria, havia reservado uma área maior para essa categoria, 

72,59 km², o equivalente a 33,20% da área total do perímetro urbano que era de 218,63 

km².  

Na tabela 5.7 pode-se verificar que, além da alteração na área dos vazios, houve uma 

acréscimo na área das zonas mistas e uma redução das zonas residenciais. 

 

Tabela 5.7 – Comparação das alterações entre as leis de zoneamento de 1990 e 1997. 

 

Lei nº 3.721/90 Área (km²) % Lei nº 165/97 Área (km²) % 
ZR-1, ZR-2, ZR-3, 

ZR-4, ZR-5 24,09 11,02 ZR, ZR2, ZR3 8,22 1,93 

ZM1, ZM2, ZM3, 
ZM4, ZM5, ZM6 

ZM7, ZM8 
41,68 19,06 ZM1, ZM2, ZM3 

ZM4, ZM5 81,61 19,19 

ZC-1, ZC-2, ZC-3, 
ZC-4, ZC-5 1,49 0,68 ZC 1,14 0,27 

APA-1, APA-2, 
APA-3, APA-4, 

APA-5 
28,21 12,90 ZEPA1, ZEPA2, 

ZEPA3, ZEPA4 108,44 25,50 

ZUPI-1, ZUPI-2 31,25 14,29 ZUPI 53,47 12,57 
ZDCA (CURSO 

D'ÁGUA) 5,86 2,68 ZETI 20,57 4,84 

ZE (CTA) 12,51 5,72 ZEA 11,48 2,70 
ZVU 72,59 33,20 ZVU 50,91 11,97 

ZUI (ATERRO) 0,95 0,43 ZEPH 0,59 0,14 
* * * ZCHR 74,69 17,56 
* * * ZEIS 14,13 3,32 

Total 218,63 100 Total 425,26 100 
Fonte: PMSJC (1995) e Lei nº165/97. 

*Dados não existentes. 

 

No texto dessas duas leis, a Zona de Vazio Urbano é descrita como sendo 

compreendida por glebas de médio e grande porte, não-ocupadas, constituindo vazios no 

perímetro urbano, necessitando de planejamento específico para sua ocupação. 

Segundo Chuster (1999), diante da indefinição da aptidão de determinadas glebas de 

médio e grande porte não-ocupadas existentes na zona urbana do município, criou-se a 
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Zona de Vazio Urbano, cuja ocupação e aproveitamento dependeria da análise de uma 

plano ou projeto específico por parte da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.  

Para o autor, essas áreas eram na verdade “coringas”, cuja possibilidade de ocupação 

(industrial, residencial ou mista) estava atrelada a uma série de circunstâncias, tais como: à 

questão físico-territorial da própria gleba e de seu entorno; ao desempenho e tendências do 

mercado imobiliário; à dinâmica da atividade industrial; à infra-estrutura existente na gleba 

e próxima a ela e, por fim, à ocupação existente no seu entorno. 

A partir do mapeamento realizado, constatou-se que, em 2000, os vazios intra-

urbanos somavam 6,147 km², o equivalente a 2,08% da área total da Macrozona Urbana, 

que possui cerca de 297 km². Convém ressaltar que esse total refere-se às áreas vazias, com 

mais de 5.000 m², existentes em loteamentos regulares ou em áreas contíguas a eles (figura 

5.39). 

 

Figura 5.39 – Vazios urbanos mapeados em 2000. 
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Deixaram, portanto, de serem mapeados os lotes ociosos com proporções inferiores 

às citadas anteriormente, bem como as áreas periféricas desocupadas, o que elevaria 

sensivelmente os valores obtidos. 

Para se ter uma idéia, de acordo com dados fornecidos pelo Setor de Cadastro 

Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, em 2003, existiam 35.013 terrenos vagos 

na cidade (figura 5.40). Esse número, corresponde a 21,7% do total de terrenos que, nesse 

ano, era de 161.217. Nota-se que, 25.363 terrenos com até 300m² encontravam-se sem 

nenhum tipo de uso, o equivalente a 72,4% do total. Já os terrenos vagos, com mais de 

5.000m², totalizavam 815, correspondente a 2,3%. 

 

 

Figura 5.40 - Terrenos vagos em São José dos Campos. 

Fonte: Cadastro Imobiliário, 2003. 
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Esses dados, contudo, não englobam os imóveis localizados em loteamentos 

irregulares e clandestinos. Mesmo assim, esta é uma fonte que não pode ser desprezada 

para a quantificação dos vazios na cidade. 

Com relação aos vazios mapeados em 2000, verificou-se que, a Região Oeste 

possuía a maior área total desocupada, 1,503 km² (figura 5.41), o equivalente a 24,4% de 

todas as áreas vazias mapeadas na Macrozona Urbana. 

 

 
Figura 5.41- Total de áreas vazias por região geográfica. 

 

Nesse mesmo ano, segundo dados da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 

a população urbana do município encontrava-se distribuída da seguinte forma nas regiões 

acima relacionadas (figura 5.42). Nota-se que, em 2000, a Região Sul era a mais populosa, 

com 199.913 habitantes, seguida da Região Leste, com 136.180 habitantes. A Região 

Oeste, por sua vez, era a menos populosa, com 25.182 habitantes. 
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Figura 5.42 – População urbana por região. 

Fonte: PMSJC - Cadastro Industrial 2001. 

 

Ao se estabelecer uma relação entre o total de áreas ocupadas e o total de áreas 

vazias (tabela 5.8), mapeadas segundo critérios descritos anteriormente, percebe-se que, a 

Região Oeste foi a que apresentou o maior índice, o equivalente a 15, 35% dos 9,963 km² 

ocupados. 
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Tabela 5.8 - Relação entre área ocupada e vazia em 2000. 

Região Área Ocupada (km²) Área Vazia (km²) 

Central 9,296 0,762 (8,2%) 

Norte 9,024 1,082 (11,9%) 

Sudeste 18,031 0,337 (1,87%) 

Sul 26,783 1,087 (4,06%) 

Leste 31,437 1,376 (4,38%) 

Oeste 9,963 1,503 (15,35%) 

Total 104.534 6.147 (5,8%) 

 

O capítulo seguinte é dedicado a uma melhor apreensão da dinâmica responsável 

pelos vazios urbanos identificados na Região Oeste da cidade.  
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CAPÍTULO VI 

UM ESTUDO DOS VAZIOS URBANOS NA REGIÃO OESTE DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

No capítulo anterior, foi feita uma avaliação geral dos vazios urbanos existentes na 

cidade em 2000. Sabe-se, contudo, que existem situações diferenciadas em relação a esses 

vazios, os quais podem se apresentar como: glebas localizadas em áreas de expansão ou 

inseridas na mancha urbana; terrenos subutilizados em áreas centrais, por estacionamentos, 

por exemplo e lotes vazios, inseridos em loteamentos regulares e irregulares. Para cada um 

desses casos, verifica-se uma dinâmica específica, nem sempre relacionada a práticas 

especulativas. 

Segundo definição presente no glossário do PDDI (1995), um vazio urbano pode ser 

constituído por glebas ou lotes subutilizados ou não utilizados por qualquer atividade 

social, econômica ou de natureza política. 

Para Campos Filho (2001), as glebas brutas pertencem sempre a integrantes das 

classes média e alta, a empresas ou mesmo ao governo. Os terrenos ainda não-ocupados 

dos loteamentos abertos pertencem, em geral, a grandes e médios proprietários, que os 

retêm para valorização. No entanto, uma parcela pertence ainda a pequenos proprietários, 

trabalhadores especializados ou donos de pequenos negócios, que vivem de aluguel à 

espera de obter recursos suficientes para neles construir moradia ou edificação para seu 

pequeno negócio. 

Com relação ao empresário imobiliário, segundo o autor, em geral, este é 

confundido com o especulador. Até certo ponto, tal idéia corresponde à verdade, pois 

muitos empresários imobiliários especulam. Porém, fundamentalmente, o que condiciona o 

comportamento especulativo do empresário imobiliário é o fato dele possuir estoque de 

propriedades urbanas para uso futuro. 

Nesse contexto, fatores como a complexidade do tema abordado nesta pesquisa, 

assim como, o tempo fixado para o seu desenvolvimento, tornou inviável um estudo mais 
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detalhado da cidade como um todo. Optou-se, então, por realizar um estudo de caso, a 

partir dos resultados apresentados no capítulo anterior. 

Pretende-se, portanto, neste capítulo, tentar reconhecer nos vazios mapeados na 

Região Oeste da cidade, alguns dos elementos que Campos Filho (2001) caracteriza como 

formas de especulação imobiliária: aquela proveniente de investimentos públicos; de 

alterações no zoneamento ou nos gabaritos das edificações; da não-obediência à legislação 

urbanística; das leis fiscais imobiliárias, que mantêm os valores venais dos imóveis 

desatualizados e, principalmente, da retenção de imóveis vazios.  

Para isso, partiu-se de uma análise histórica do processo de ocupação dessa região 

que, segundo Fernandes (2002), a partir da década de 1970, passou a se consolidar como o 

setor da cidade escolhido pela classe da alta renda para morar. Com a implantação dos 

condomínios Jardim das Colinas e Bosque Imperial foi transposta uma barreira natural, o 

Ribeirão Vidoca, para o deslocamento definitivo dessa classe em direção ao platô do Jardim 

das Indústrias. 

Na década de 1990, comenta a autora, o Estado favorece ainda mais esse 

deslocamento criando e ampliando infra-estruturas e o sistema viário. Destaque para a 

conclusão do anel viário que facilitou o acesso a essa região. Todas essas melhorias, por 

sua vez, serviram para a consolidação da ocupação da Região Oeste, que passou a contar 

com um comércio mais elitista, concentrado no Shopping Colinas e no seu entorno. 

 No final dessa década, outro setor dessa região teve sua ocupação intensificada após 

melhorias no sistema viário. Trata-se da área onde está localizado o loteamento Urbanova, 

cujo acesso se tornou mais rápido com a implantação da Av. Eduardo Cury , às margens do 

Ribeirão Vidoca. Para que esse loteamento pudesse ser viabilizado, o Estado foi acionado 

para que se alterasse o perímetro urbano legal e a lei de zoneamento. Foi preciso também 

contar com recursos públicos para a construção de uma ponte sobre o rio do Paraíba do Sul, 

e ampliação da infra-estrutura urbana para essa área periférica da cidade. 

Nesse contexto, nos parágrafos seguintes, é feito um paralelo entre a ocupação 

urbana na Região Oeste e as leis estabelecidas nos períodos analisados. 
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6.1 Evolução dos Vazios na Região Oeste entre 1977 e 1988 

Nas décadas de 1970 e 1980, a cidade passou por grandes transformações sócio-

espaciais, promovidas pela consolidação dos processos de industrialização/urbanização. 

Juntamente com a população, crescia a demanda por uma série de serviços e equipamentos, 

públicos e privados, os quais, para serem implantados exigiam a incorporação de novas 

terras, a um tecido urbano já disperso. Novos loteamentos foram surgindo, nem sempre 

respeitando as normas legais estabelecidas pelo poder público local que, nesse momento, 

encontrava-se mais preocupado em criar condições propícias à reprodução do capital 

industrial.  

Para isso, além dos incentivo fiscais oferecidos às grandes indústrias que aqui se 

instalassem, foram reservadas grandes parcelas do território do município para o setor 

secundário através das leis de zoneamento. Essas mesmas leis, possibilitaram que, 

indiretamente, as classes da alta renda definissem quais os setores da cidade seriam 

destinados a elas, de preferência, longe das indústrias. Quanto às classes operárias, seus 

locais de moradia deveriam ser próximos ao trabalho, diminuindo, com isso, o custo de sua 

reprodução. 

No entanto, a sociedade não é estática. Ela, como o espaço, é dinâmica. Nesse 

contexto, para atender às necessidades dos diferentes agentes sociais vinculados à produção 

“no” e “do” espaço urbano, cujos representantes vão se alternando na administração pública 

local, constantemente as leis urbanísticas precisam ser revistas. 

Segundo Chuster (1999), no decorrer dos oito anos de vigência da Lei de 

Zoneamento nº 1.606/71, por exemplo, foram feitas 36 modificações, 06 por intermédio de 

leis e 30 por decretos. Já a Lei nº 2.263/80, durante os dez anos que vigorou, sofreu 94 

alterações, 62 através de leis e 32 por decretos. 

Com relação à Região Oeste, na década de 70, de acordo com Lei nº 1.606/71, eram 

permitidos apenas dois tipos de uso: Zona Industrial (ZI) e Zona predominantemente 

Habitacional A (ZpHA), como mostra figura 6.1. 
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Figura 6.1 - Zonas de uso (Lei nº 1.606/71). 

Fonte: Adaptado de Chuster (1999). 

 

Convém esclarecer que as Zonas de predominância Habitacional, estabelecidas pela 

Lei nº 1.606/71, eram formadas por duas sub-zonas: a ZpHA e a ZpHB. Na primeira, os 

lotes deveriam ter uma área mínima de 360 m²; na segunda, a área mínima exigida por lote 

era de 200 m².  

Nesse período, havia a expectativa de que a Ford do Brasil S.A. viesse se instalar no 

município. Para isso, foi reservada uma extensa área na Região Oeste, inserida na Zona 

Industrial. Mais tarde, no entanto, com a desistência da montadora, essa área, juntamente 

com outra sem zoneamento definido, foram transformadas em zonas residenciais. 

Assim, como pode ser visto na figura 6.2, a Lei nº 2.263/80 ampliou as áreas 

residenciais na Região Oeste da cidade, as quais encontravam-se subdivididas em: Zona 

Residencial Um (ZR-1), unifamiliar, e Zona Residencial Dois (ZR-2), multifamiliar. 
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Figura 6.2 – Zonas de uso (Lei nº 2.263/80). 

Fonte: Adaptado de Chuster (1999). 

 

Até o final da década de 80, encontravam-se instaladas na Região Oeste as seguintes 

indústrias: Johnson & Jonhson (1954), Panasonic (1967), Monsanto (1976), Tectran (1983) 

e a Tecsat (1985). 

Os dois primeiros loteamentos a serem implantados nessa região, ainda na década de 

1960, foram o Jardim das Indústrias e o Jardim Alvorada. Nessa época, esses loteamentos, 

encontravam-se separados dos demais, inseridos na mesma categoria de uso, por zonas de 

uso industrial e áreas sem zoneamento definido. Em 1977, foi aprovado o Jardim Colinas, 

posteriormente transformado em condomínio fechado. Esse empreendimento imobiliário da 

Incorporadora e Construtora União de Construtoras S.A foi financiado pela Caderneta de 

Poupança Delfim, do mesmo grupo da construtora. 

Por intermédio de fotografias aéreas é possível constatar que em 1977 esses 

encontravam-se parcialmente ocupados (figura 6.3). 
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Figura 6.3 – Foto aérea de 1977 mostrando o Jd. Alvorada (1) e

parcialmente ocupados. 

Fonte: Acervo IP&D. 

 

Segundo Chuster (1999), apesar de inseridos na ZpHA, 

Zoneamento nº1.606/71, ou seja, destinados às classes de maior p

das Indústrias e o Jardim Alvorada não se desenvolveram como

Esplanada, localizado no centro da cidade. 

Para o autor, dois fatores funcionaram como “inibidores

loteamentos, destinados às classes de mais alta renda: primei

interligação com o restante da cidade, a qual restringia-se à Rodo

uma estrada de terra; em segundo lugar, a carência de infra-es

pavimentação de suas ruas, que assim permaneceram até o final da

abertura da Avenida Cassiano Ricardo, em 1978, o acesso ao ce

mais fácil, o que acabou impulsionando a urbanização desses loteam
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A área destinada à construção da Av. Cassiano Ricardo foi doada à Prefeitura 

Municipal pela Ford do Brasil S.A., então proprietária do terreno que seria cortado pela 

avenida. Posteriormente a montadora, que desistiu de se instalar no município, vendeu o 

restante da área a três empresas imobiliárias: a Serramar Ind. Imob. e Construtora Ltda., a 

Castor Engenharia e Comercial Ltda. e a CL Administradora e Comercial Ltda., esta 

última, pertencente ao mesmo proprietário da indústria Avibras. No decorrer das décadas de 

80 e 90, essas empresas implantaram condomínios fechados e vários prédios de 

apartamentos nesse setor que vem se transformando em um dos mais valorizados da cidade. 

Reforçam-se, dessa forma, as discussões teóricas de Villaça referentes à 

acessibilidade como um elemento determinante na valorização da terra e no processo de 

deslocamento da elite para um determinado setor da cidade. 

 Na figura 6.4 encontram-se representados os tipos de uso da terra mapeados em 

1977, na Região Oeste. 
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Figura 6.4 - Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da Região Oeste em 1977. 
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As áreas vazias mapeadas em 1977 (figura 6.5) totalizavam 1,320 km². A maior 

gleba, com cerca de 725.000 m², foi mapeada entre o Jardim das Colinas e o Jardim 

Alvorada. Em 1998, com a implantação do Residencial Sun Set Park, um condomínio 

fechado de alto padrão, parte dessa área foi ocupada. Foi identificado também um outro 

vazio, com aproximadamente 273.000 m², contíguo ao Jardim Alvorada. Em 1983, com a 

instalação da Tectran, parte desse vazio foi ocupado.  

 

 
Figura 6.5 – Vazios urbanos na Região Oeste em 1977: (a) maior gleba vazia; (b) área 

parcialmente ocupada pela Tectran em 1983. 

 

(b) 

(a) 
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Por último, foi mapeado um vazio, de cerca de 117.128 m², em uma área que até a 

década de 1980 não possuía um zoneamento definido. Trata-se do local onde, atualmente, 

funciona o Shopping Colinas, inaugurado em 1997, depois de suas obras terem sido 

paralisadas em virtude da falência do grupo Delfim, responsável pelo projeto.  

Mesmo com a ocupação dessas áreas, em 1988, a área total de vazios urbanos na 

Região Oeste manteve-se praticamente inalterada (figura 6.6), passando para 1,350 km². 

Isso se deve ao fato de terem surgido novas áreas vazias em torno dos loteamentos Bosque 

Imperial, Jardim Aquárius e Parque Residencial Aquárius, todos de alto padrão, 

implantados na década de 1980, onde anteriormente havia áreas de reflorestamento e de 

mata. 

 

 

 

Figura 6.6 - Vazios urbanos na Região Oeste em 1988. 

 

Para Villaça (1986), as localizações são produzidas socialmente sob o comando da 

classe dominante que, para isso, aciona o Estado, os empreendedores imobiliários e a 

ideologia. Assim, através de um processo imperceptível, a classe dominante controla a 
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produção do ambiente urbano construído, segregando-se numa grande região da cidade, 

oferecendo a si própria as melhores condições para sua reprodução e para sua dominação. 

Segundo Fernandes (2002), em São José dos Campos, a partir da década de 1950, a 

classe de alta renda, que no início da formação da cidade localizava-se na região central, 

passou a se deslocar na direção oeste da cidade e nela se mantém até hoje. No decorrer de 

todo esse processo, a atuação do Estado tem sido imprescindível, dotando de toda infra-

estrutura urbana necessária os locais escolhidos pela elite. Os promotores imobiliários, por 

sua vez, seguem criando novos loteamentos para a classe de alta renda.  

A partir da década de 1970, começam a surgir os primeiros condomínios fechados, 

propiciando aos seus moradores um novo estilo de vida, mais seguro e sofisticado. Um bom 

exemplo desse aparato ideológico utilizado pelo capital imobiliário é o anúncio publicado 

no Jornal Valeparaibano, em 1985, ressaltando a sofisticação do Condomínio Bosque 

Imperial, um empreendimento imobiliário destinado a “nobres moradores” (figura 6.7). 

 

 

Figura 6.7 – Anúncio de venda de terrenos no Codomínio Bosque Imperial. 

Fonte: Fernandes (2002). 
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Nesse contexto, entre 1977 a 1988, a área ocupada por loteamentos na Região Oeste 

evoluiu de 1,678 km² para 3,133 km², o que representou um aumento de 86,7%. Nesse 

período, além dos três loteamentos citados anteriormente, também foi implantado o 

Urbanova I. 

Antiga fazenda de propriedade da família Gomes, essa área foi vendida ao Banco de 

Tóquio e, mais tarde, comprada por uma imobiliária local – a Luiz Roberto Porto Imóveis – 

que implantou além do Urbanova I, os loteamentos Urbanova II, Urbanova III, Urbanova 

IV, Urbanova IV-A e Urbanova V. 

Em entrevista ao Jornal Valeparaibano, em 2002, Luiz Roberto Porto disse que boa 

parte da área do Urbanova, de 12 mil metros quadrados, foi doada para a construção da 

Univap (Universidade do Vale do Paraíba), pois tinha certeza que a universidade traria 

grande desenvolvimento para a região, valorizando o empreendimento (figura 6.8). 

 

Figura 6.8 – Ocupação Urbana na Região Oeste: Loteamento Urbanova e Univap. 

Urbanova I – 2003 

Univap - 2004 
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Na figura 6.9 podem ser visualizados os tipos de uso mapeados em 1988. 
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Figura 6.9 - Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da Região Oeste em 1988. 
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6.2 Evolução dos Vazios na Região Oeste entre 1988 e 2000 

Entre 1988 e 2000, último período analisado, o município se recente da crise 

macroeconômica que culminou no desmonte do aparato estatal e no fortalecimento dos 

mecanismos de mercado. O setor secundário, motor da economia local, vive um momento 

de reestruturação, para atender às novas exigências de uma economia cada vez mais 

globalizada. 

Nesse contexto, as grandes indústrias multinacionais estabelecidas no município, 

sinônimos de riqueza e geração de empregos, se “robotizam” e se “terceirizam”, causando 

demissões em massa. Parte dos trabalhadores dispensados pelo setor industrial são 

absorvidos, formal e informalmente, pelos setores de comércio e de serviços, como também 

por micro e pequenas empresas. Também as empresas estatais precisam se readequar ao 

novo modelo neoliberal, vendendo parte ou a totalidade de suas ações à iniciativa privada e 

cortando gastos para se tornarem “competitivas”.  

Aumenta o contingente de reserva de mão-de-obra e decresce o poder aquisitivo da 

população joseense. Na paisagem urbana, são nítidas as marcas dessa dinâmica social, com 

o crescimento das favelas e dos loteamentos clandestinos na cidade, muitos localizados em 

áreas rurais. 

Segundo Fernandes (2002), em 1995, foi elaborado o terceiro Plano Diretor de São 

José dos Campos. A Prefeitura Municipal criou um plano de desenvolvimento territorial, 

urbano e social integrado para o município, com características do modelo Globalizante ou 

Comprehensive Planning.  

Na década de 90, foram elaboradas duas leis de zoneamento: a Lei nº 3.271/90 e a 

Lei nº 165/97. Mais complexas, rígidas e detalhistas que as anteriores, fracionaram ainda 

mais o território do município. Por intermédio da Lei nº 3.271/90, por exemplo, foram 

instituídas 30 zonas de uso, o dobro de categorias estabelecidas pela lei anterior. A Lei nº 

165/97 reduziu esse número para 21. 

A Lei nº 3.271/90 estabeleceu onze categorias de uso para a Região Oeste (figura 

6.10): Zona Residencial Um (ZR-1); Zona Residencial Dois (ZR-2); Zona Residencial 

Cinco (ZR-5); Zona Mista Um (ZM-1); Zona Mista Quatro (ZM-4); Zona Mista Oito 

(ZM-8); Zona de Uso Predominantemente Industrial Um (ZUPI-1); Zona de Uso 
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Predominantemente Industrial Dois (ZUPI-2); Área de Proteção Ambiental Três (APA-3); 

Área de Proteção Ambiental Cinco (APA-5) e Zona de Vazio Urbano (ZVU). 

 

 
Figura 6.10 – Zonas de uso (Lei nº 3.271/90). 

Fonte: Adaptado de Chuster (1999). 

 

Segundo Chuster (1999), como aconteceu com suas antecessoras, a Lei nº 3.271/90 

sofreu inúmeras alterações ao longo de sua vigência. Foram 90 modificações, das quais 62 

por intermédio de leis e 28 por decretos. 

A atual lei de zoneamento, a Lei nº 165/97, não foge à regra. Em 1998, por exemplo, 

foi inserida entre as zonas de uso a Zona Residencial Três (ZR3), através da Lei 

Complementar nº 176/98; em 2000, foi inserida a Zona Mista Cinco (ZM5), por intermédio 

da Lei Complementar nº 206/00. 

Em relação à Região Oeste, a gleba entre os loteamentos Jardim Alvorada e Jardim 

das Colinas, mapeada em 1988 e classificada pela Lei nº 2.263/80 como Zona Residencial 

Dois (ZR-2), passou a ser considerada pela Lei 3.271/90 como Zona de Vazio Urbano 
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(ZVU). Mais tarde, parte dessa mesma área não-ocupada, como algumas áreas no seu 

entorno, passaram a ser consideradas como Zona Mista Dois pela Lei nº 165/97. 

Entre 1988 e 2000, a área ocupada pelo uso residencial na Região Oeste passou para 

4,285 km², o que representou um aumento de 36,7%. Nota-se um adensamento de 

loteamentos e condomínios já existentes e a implantação de novos condomínios (figura 

6.11), entre eles: o Jardim Altos do Esplanada (1989) e o Residencial Sun Set Park (1998). 

 

 

Figura 6.11 – Evolução do uso residencial na Região Oeste. 

 

 O Residencial Sun Set Park foi implantado pela CL Administradora e Comercial 

Ltda, em frente ao Jardim Aquárius, com entrada pela Av. Cassiano Ricardo. Possui uma 

área de aproximadamente 150.000 m², dividida em terrenos que variam de 360 a 450 m². 

Os preços desses terrenos, por sua vez, oscilam entre R$ 170.000 e R$ 225.000. A figura 

6.12 traz imagens desse condomínio e do seu entorno. 
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Figura 6.12 – - Vazios urbanos na Região Oeste em 2000 e o Sun Set Park. 

 

 Em 2000, como foi visto no capítulo anterior, os vazios mapeados na Região Oeste 

totalizaram 1,503 km², sendo que a maior área vazia identificada, com cerca de 590.000 m², 

era justamente a que aparece na figura 6.12, ao lado do Residencial Sun Set Park. Ao 

contrário do que ocorreu com outros vazios existentes na cidade, essa gleba remanescente 

ainda não foi ocupada, continuando ociosa em 2004.  

Levando em consideração que, com raras exceções, a tendência de um terreno 

urbano é de se valorizar com o decorrer do tempo e que essa valorização está relacionada a 

sua localização/acessibilidade, bem como a quantidade de infra-estrutura urbana de que 

Residencial Sun Set - 2000 

Portaria do Residencial Sun Set - 2004 
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dispõe, acredita-se que a retenção dessa gleba é um bom exemplo de um dos tipos de 

especulação imobiliária descritos por Campos Filho.  

Tal prática especulativa, por sua vez, é responsável pela redução artificial da oferta 

de terra urbanizável e pela descontinuidade da ocupação urbana, a qual implica em uma 

série de custos sociais, sentidos principalmente pela população mais carente, que habita as 

áreas periféricas. Assim, é preciso percorrer distâncias cada vez maiores para se chegar ao 

trabalho ou a escola, por exemplo, as quais são percorridas geralmente em transportes 

coletivos caros e ineficientes. 

 No entanto, existe uma grande diferença entre o valor venal de um imóvel, utilizado 

como base para a cobrança do IPTU e o valor desse mesmo imóvel no mercado imobiliário. 

Com relação à Região Oeste, tendo como base a Planta Genérica de Valores de São José 

dos Campos de 2004 e alguns anúncios de venda de terrenos publicados no Jornal 

Valeparaibano, nesse mesmo ano, pode-se constatar variações de mais de 1.000% entre 

esses dois valores, como demonstra a tabela 6.1: 

 

Tabela 6.1 – Diferença entre o valor venal e o valor de mercado do m² na Região Oeste. 

 

Loteamento Valor do m² 
Cálculo IPTU 

Valor do m² 
 Mercado 

Jardim Alvorada 39,67 216,00 (544,4%) 
Jardim Aquárius 84,01 455,00 (441,6%) 
Jardim das Colinas 88,4 527,00 (496,1%) 
Jardim das Indústrias 44,02 444,00 (908,6%) 
Parque Residencial Aquárius 84,01 433,00 (415,4%) 
Residencial Sun Set Park 88,4 495,00 (459,9%%) 
Urbanova III 17,49 272,00 (1.455,1%) 
Urbanova IV  17,49 223,00 (1.175,1%) 
Fonte: Planta Genérica de Valores de 2004 e anúncios publicados no jornal Valeparaibano no 

mesmo ano. 
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De acordo com a Planta Genérica de Valores de 2004, por exemplo, o valor do 

metro quadrado nos loteamentos Urbanova I e II, destinados à classe média-alta, é idêntico 

ao do Jardim Limoeiro, um loteamento popular. 

Para Campos Filho (2001), essa também é uma forma de especulação, sendo que os 

valores venais da periferia urbana pobre são relativamente mais altos do que das áreas 

centrais, onde os proprietários são das classes média e alta. Desse modo, quem é mais 

pobre paga relativamente mais imposto sobre a propriedade imobiliária. Além do mais, 

existe a prática do não-cadastramento de imóveis ou cadastramento com características 

irreais, redutoras do valor do imóvel, objetivando o não-pagamento ou o pagamento menor 

de IPTU. 

 Ainda foi identificada na Região Oeste mais um tipo de especulação imobiliária, 

proveniente do crescente processo de verticalização que vem ocorrendo principalmente no 

Parque Residencial Aquárius. Essa dinâmica, por sua vez, encontra-se relacionada às 

alterações feitas no coeficiente de aproveitamento dos terrenos localizados nessa área 

(tabela 6.2). 

 

Tabela 6.2 - Alterações do zoneamento no Parque Residencial Aquárius. 

 

Lei de 

Zoneamento 

Categoria Coeficiente de 

Aproveitamento 

Lei nº1.606/70 ZpI 0,7 e 2,0 

Lei nº2.263/80 ZR-2 1,3 

Lei nº 3.271/90 ZR-5 e ZM-8 1,5 e 4,0 

Lei nº165/97 ZR e ZM-2 1,5 e 3,0 

Fonte: Leis de Zoneamento. 

 

Nota-se que a Lei nº 3.271/90 passou a permitir o uso misto no Parque Residencial 

Aquárius, sendo que nessas áreas o índice máximo de aproveitamento dos terrenos era igual 

4,0, ou seja, a área total de edificação poderia ser quatro vezes maior do que a área total do 

terreno. A Lei nº 165/97, por sua vez, reduziu esse coeficiente para 3,0, concedendo, 
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contudo, uma carência de cinco anos para colocar em prática o novo índice, o que provocou 

uma corrida pela verticalização nesse setor. 

Segundo Campos Filho (2001), no Brasil, os empreendedores imobiliários, que são 

os incorporadores, têm pressionado o poder público para que deixe construir cada vez mais 

nos terrenos centrais. Para isso, pedem alterações nas leis de zoneamento argumentando 

que essas medidas baixarão o preço dos terrenos. Na verdade, o que acaba acontecendo é 

justamente o contrário. Para o autor: 

 

“Como resultado dessa densificação e verticalização, a infra-estrutura instalada 

fica com sua capacidade de atendimento superada, exigindo sua substituição por outra de 

maior capacidade, e assim sucessivamente, a custos públicos e sociais crescentes são 

repassados, via impostos e tarifas, para o conjunto da população.” (p. 58) 

 

Nesse contexto, sobram poucos recursos públicos para serem investidos nas 

periferias desprovidas de infra-estrutura. Em São José dos Campos, essa é uma realidade 

fácil de ser constatada. Basta um olhar mais atento em direção a outras regiões da cidade, 

ou mesmo, a alguns setores da Região Oeste, onde moram as populações mais pobres para 

se constatar que seus moradores vivem em condições precárias, apesar de ajudarem a 

financiar as amenidades sociais desfrutadas pelas camadas sociais de alta renda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi visto ao longo do trabalho, até 1950, o crescimento de São José dos 

Campos foi lento, movido pela estrada de ferro e por uma precária ligação rodoviária com 

São Paulo e Rio de Janeiro. O centro, com sua igreja matriz e seu pequeno comércio, e o 

Bairro de Santana, na Região Norte, eram ocupados pela, então, inexpressiva população 

urbana. 

Por duas vezes, em sua história recente, seus cidadãos foram privados do direito de 

escolherem seus prefeitos: entre 1932 e 1958, período em que foi considerada Estância 

Climática e Hidromineral, entre 1970 e 1978, quando passou à condição de Estância de 

Proteção Nacional. Nesses dois períodos, foi governada por prefeitos nomeados que, de 

forma autoritária, adotaram políticas públicas destinadas a preparar o município para o tão 

almejado desenvolvimento econômico. 

No decorrer dos anos 50, impulsionado por duas obras públicas federais, a Rodovia 

Presidente Dutra e o CTA, com seus institutos de pesquisa, o município começou a se 

consolidar como o principal pólo técnico-cientifico-industrial do interior do Estado de São 

Paulo, atraindo investimentos, públicos e privados, bem como, intensos fluxos migratórios. 

Nas três décadas que se seguiram, grandes indústrias multinacionais se instalaram 

ao longo da Via Dutra, atraídos por uma série de vantagens oferecidas pelo poder público 

local, entre elas, doação de terrenos e isenção fiscal. Tal política, já havido sido utilizada 

anteriormente, durante o primeiro período industrial do município, em 1920.  

Tais empresas, por sua vez, estavam interessadas em se livrar das chamadas 

“deseconomias de aglomeração”, ou seja, dos problemas gerados pela concentração 

industrial em regiões metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse sentido, 

Chiffer (1999) destaca o processo crescente dos movimentos sindicais na metrópole 

paulista, abalando o controle da produção pela classe dominante, como um dos fatores que 

contribuíram para a descentralização de atividades industriais a partir da metrópole e do 

estado paulista. 
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Em função desse processo de industrialização, a cidade cresceu de forma rápida e 

desordenada, ocupando antigas áreas rurais. Nesse contexto, para atender à demanda da 

crescente classe trabalhadora e de uma nova elite que se formava, foram surgindo novos 

loteamentos, cada vez mais distantes das áreas centrais. Antigas propriedades rurais foram 

sendo desmembradas e loteadas, incorporando-se à mancha urbana que, já na década de 60, 

apresentava uma configuração descontínua, com a presença de extensas áreas vazias. 

Para tentar controlar essa ocupação o poder público local lançou mão de uma série 

de instrumentos legais, entre eles: a elaboração de planos diretores e de leis de zoneamento. 

Na década de 30, por exemplo, mesmo antes da maioria da população do município passar 

a viver na cidade e do setor industrial se destacar como sua principal atividade econômica, 

seu território já havia sido dividido em quatro zonas de uso: comercial, sanatorial, industrial 

e residencial, sendo instituído o zoneamento funcional. Entre 1970 e 2000, foram 

elaboradas quatro leis de zoneamento, as quais sofreram diversas alterações, e dois planos 

diretores. No entanto, a ocupação do espaço urbano continuou a ocorrer de forma 

desequilibrada, reflexo da desigualdade social que passou a ser também espacial. 

Para Souza (1994), a legislação urbana, entre elas as leis de zoneamento, não tem 

sido um instrumento tão eficiente na produção e apropriação do espaço urbano. A autora 

aponta três razões fundamentais para isso: por estar sujeita e sempre reagir 

(favoravelmente) às múltiplas pressões; pelo ritmo e amplitude do crescimento da cidade; e 

pelo próprio nível cultural da população, no que se refere ao seu entendimento sobre o 

significado e abrangência de uma legislação urbana. Tal dinâmica pode ser transposta para 

São José dos Campos, que a mais de meio século vem formulando sucessivas leis 

urbanísticas, sob a alegação de “ordenar” o crescimento urbano, como se este crescimento 

não obedecesse algum tipo de ordem: a do mercado. Acredita-se, contudo, que esse 

discurso nada mais é do que uma “cortina ideológica” que impede que a maioria da 

população identifique a complexidade de interesses, muitas vezes contraditórios, 

envolvidos na elaboração das leis que regulam o uso e a ocupação do solo urbano. 

Nesse contexto, amparadas pela legislação urbanística, as classes de alta renda vêm 

reservando para si as melhores localizações existentes na Cidade de São José dos Campos, 

deixando para os menos favorecidos as áreas que, por algum motivo, não despertam seu 
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interesse. Inicialmente, essas classes optaram em morar no atual centro histórico que aos 

poucos foi sendo trocado por outras áreas da cidade, principalmente alguns setores da 

Região Oeste. Tal dinâmica está relacionada às melhorias promovidas pelo poder público, 

principalmente no sistema viário, como a abertura da Avenida Cassiano Ricardo e a 

implantação do anel viário, que facilitou a ligação de loteamentos como Jardim Alvorada, 

Jardim Colinas e Bosque Imperial aos demais pontos da cidade. Para a população residente 

nesses locais, o "longe" vai se transformando em "perto", com a melhoria da acessibilidade 

ao restante da cidade. 

Assim, para atender à demanda dessa parcela da população, os promotores 

imobiliários, na maioria das vezes proprietários fundiários, seguem incorporando novas 

áreas ao tecido urbano, com a implantação de condomínios fechados, como o Urbanova na 

Região Oeste. Outras áreas da cidade, por sua vez, tem experimentado uma crescente 

verticalização, como no caso dos loteamentos Floradas de São José na Região Sul (próximo 

ao Vale Sul Shopping) e do Parque Residencial Aquárius na Região Oeste (próximo ao 

Carrefour). 

Com isso, verifica-se em São José dos Campos o processo de auto-segregação 

descrito tão bem por Corrêa (1995), segundo o qual, a classe dominante ou algumas de suas 

frações selecionam para si as melhores áreas da cidade para habitarem, excluindo-as do 

restante da população. A expressão dessa auto-segregação é a existência de bairros 

suntuosos e, mais recentemente, de condomínios fechados. Por controlarem o mercado de 

terras, a incorporação imobiliária e a construção, segregam os outros grupos sociais, 

direcionando sua localização no espaço urbano. 

Para esse autor, os grupos sociais excluídos têm como possibilidade de moradia as 

favelas, os cortiços localizados próximos ao centro da cidade – velhas residências que no 

passado foram habitadas pela elite e que se acham degradadas e subdivididas -, os 

conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado, geralmente distantes do centro e a casa 

produzida pelo sistema de autoconstrução em loteamentos periféricos, muitos deles, 

irregulares ou clandestinos. 

Em São José dos Campos, principalmente nas periferias subequipadas e 

descontínuas das Regiões Norte e Leste, cresce o número de loteamentos irregulares e 
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clandestinos. Nesses locais, os proprietários fundiários costumam apenas lotear suas terras, 

muitas vezes, deixando de obedecer à legislação urbanística, obtendo vantagens indevidas 

em relação a outros loteadores que cumprem a lei. Com isso, reproduz-se nesse setor da 

cidade uma das formas de especulação imobiliária descrita por Campos Filho e apresentada 

no capítulo II deste trabalho. 

Outra prática especulativa descrita pelo mesmo autor também encontra-se presente 

na cidade: a retenção de imóveis vazios, responsável pelo agravamento da ocupação 

desequilibrada do espaço urbano. Nesse sentido, a diminuição artificial da oferta da terra, 

tanto urbana como rural, vem provocando sua valorização e propiciando ganhos extras aos 

seus proprietários que, raramente, perdem com esse tipo de "investimento". Com isso, a 

cidade passa a ter uma configuração ainda mais espraiada, encarecendo não apenas os 

serviços urbanos, mas tudo o que é produzido nas cidades: produtos industriais, comércio e 

serviços. 

A avaliação dos vazios urbanos existentes na Macrozona Urbana de São José dos 

Campos em 2000, realizada por este trabalho, permite que sejam feitas algumas 

considerações. Primeiramente, verificou-se que mesmo dentro da mancha urbana existiam 

inúmeras áreas vazias, constituídas de terrenos e glebas. Juntas, as seis regiões possuíam 

uma área total de 6,147 km² sem nenhum tipo de uso, sendo que, a Região Oeste possuía a 

maior área total desocupada, 1,503 km², o equivalente a 24,4% de todas as áreas vazias 

mapeadas na Macrozona Urbana. 

Acredita-se, contudo, que nem todos esses vazios estejam diretamente relacionados 

a práticas especulativas. Fatores como a existência de barreiras naturais e artificiais, que 

dificultaram a comunicação entre alguns setores da cidade, a implantação de grandes 

indústrias ao longo da Rodovia Presidente Dutra em torno das quais foram sendo 

implantados loteamentos destinados às classes operárias, acabaram contribuindo para o 

crescimento periférico da cidade. 

Seria necessário, no entanto, um estudo mais detalhado de cada um desses vazios 

para que se chegasse a um diagnóstico mais preciso. Foi o que se tentou fazer, no capítulo 

seis, com relação aos vazios identificados na Região Oeste da cidade em 2000. Para isso, 

foi realizada uma análise multitemporal do processo de ocupação dessa região, abrangendo 
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o período de 1977 a 1988, no qual foi constatada a existência de um grande vazio que 

persiste até os dias de hoje. 

Trata-se do vazio localizado entre os loteamentos Jardim Alvorada, Jardim das 

Colinas, Residencial Sun Set Park e Parque Residencial Aquárius. Constatou-se que este 

vazio é o remanescente de uma gleba de cerca de 1,5 km² que, na década de 70, foi doada à 

Ford do Brasil S.A pela prefeitura municipal.  

Em 1978, com a desistência da montadora em se estabelecer no município, parte 

dessa área foi doada ao poder público local para que fosse aberta a Avenida Cassiano 

Ricardo. A área então classificada como zona industrial pela Lei de Zoneamento nº 

1.606/71, passou a ser considerada zona residencial (ZR2) pela Lei de Zoneamento nº 

2.263/80, com coeficientes de aproveitamento do terreno igual a 1.3. Esse índice, por sua 

vez, foi alterado para 4,0 pela Lei nº 3.271/90 e posteriormente reduzido para 3,0 pela atual 

Lei nº 165/97. 

Na década de 1980, o restante da gleba foi então vendido pela Ford do Brasil S.A. a 

três empresas imobiliárias: a Serramar Ind. Imob. e Construtora Ltda (que implantou o 

Parque Residencial Aquárius), a Castor Engenharia e Comercial Ltda. (que implantou os 

loteamentos Jardim Altos do Esplanada e Jardim Cassiano Ricardo)e a CL Administradora 

e Comercial Ltda. (que implantou o Residencial Sun Set Park). A CL Administradora e 

Comercial Ltda., no entanto, deixou uma área de aproximadamente 592.910 m² vazia ao 

lado do condomínio Sun Set Park., que assim permanece até os dias de hoje. 

Cabe ressaltar que essa área, classificada pela Lei nº 165/97 como zona mista, cujo 

índice de aproveitamento do terreno é de 3,0, era considerada pela lei anterior (Lei nº 

3.271/90) uma zona de vazio urbano, sem uma classificação definida. O fato de ter sido 

definido o tipo de uso permitido por lei neste local, pode ser um indício que brevemente ele 

será ocupado. 

Espera-se que, com a aprovação do Estatuto da Cidade, finalmente instrumentos 

fiscais e urbanísticos como o solo criado, a contribuição de melhoria e o IPTU progressivo 

no tempo possam propiciar um acesso mais democrático da terra urbana. 

Por fim, ficou claro que este trabalho não conseguiu aprofundar as discussões a 

respeito dos vazios no espaço urbano de São José dos Campos como um todo, pois a 
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temática é extremamente complexa e exige reflexões. Portanto, a continuidade do tema 

estudado é uma proposta da autora desta pesquisa, considerando as inúmeras questões que 

se abriram com esta abordagem preliminar:  

 

• Quais são os proprietários das glebas mapeadas como vazios urbanos? 

• Houve muitas mudanças de proprietários ao longo das décadas analisadas? 

• Assim, quais seriam os agentes responsáveis pela manutenção destes vazios? 

• Quais os instrumentos reais que amenizariam este situação? 

• Qual o papel do Estado em relação a situação dos vazios? 

• Quantos lotes encontram-se na mesma situação das glebas mapeadas por este estudo? 

• Esta contabilização mudaria muito o quadro urbano da cidade em relação aos vazios? 

 

Estas e outras questões deixam transparecer a necessidade de continuidade deste 

estudo, que possibilitaria conhecer um pouco mais o espaço urbano de São José dos 

Campos. 
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