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RESUMO 
 
 
Esta Dissertação apresenta um estudo sobre a centralidade em São José dos Campos. É um 
estudo que aborda a formação do centro da cidade, suas características e expansão durante o 
século passado e início do século atual. Neste estudo verificou-se que até os anos 1960 o 
centro caracterizava-se como o local onde concentravam-se comércio, serviços e instituições 
públicas, sendo um local democrático, no sentido de que todos pudessem congregá-lo ao 
mesmo tempo. O crescimento populacional, observado a partir de 1950, quando a cidade 
começa a desenvolver atividades industriais, passava a exigir um aumento das demandas de 
comércio e serviços e a partir de uma determinação da legislação municipal é proposto uma 
expansão da centralidade que se concretizou no setor sudoeste ao centro, onde se localizavam 
bairros direcionados às camadas de renda média a alta e que mantinham proximidade aos 
bairros destinados predominantemente às camadas de alta renda. A expansão da centralidade 
neste setor acabou direcionando-a a atender demandas das camadas de renda elevada, 
formando um comércio e serviços diferenciados daqueles encontrados no centro (tradicional) 
da cidade. Nos anos 1990 a cidade começa a sofrer os reflexos da crise mundial dos anos 
1970 e 1980, e o desemprego no setor industrial acentua-se. Para tentar reverter este quadro o 
Poder Público municipal incentiva, entre outros, a implantação de micro e pequenas empresas, 
incentiva a criação de centros empresariais e torna zona mista a maioria dos bairros da cidade, 
além de tornar zona mista algumas vias públicas. Neste contexto começa a ser observado o 
desenvolvimento de atividades não compatíveis com o uso residencial entremeadas aos 
bairros direcionados à população de mais alta renda que localizam-se na Região Oeste da 
cidade. No bairro Jardim Aquárius forma-se um cento empresarial com a implantação de 
vários edifícios de salas comerciais em suas principais avenidas e são instalados alguns 
edifícios do Poder Judiciário, que localizavam-se no centro. A introdução destes novos usos 
na Região Oeste indica que estaria ocorrendo uma nova expansão da centralidade na cidade.  
 
Palavras-chave: centro, centro expandido, centralidade, camadas de mais alta renda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

An urban sector in transformation: São José dos Campos' West Region 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This work presents a study on São José dos Campos' urban centrality. It is a study that 
approaches the city's downtown formation, its features and expansion throughout the 20th 
century and up to the beginning of the 21st century. In this study we also check out that, up 
until the 1960's, downtown was a place featuring high concentration of commerce and service 
establishments and public institutions, being a democratic place, in the sense that everyone 
was able to congregate it at the same time. The populational growth, observed since 1950, 
when the city begins to develop industrial activities, began to require that commerce and 
service demands increased and ever since a city's law enforced an urban centrality expansion 
that took place from the southwest to downtown, where medium and high income serving 
neighborhoods were located and near to the high income neighborhoods.This sector's urban 
centrality expansion ended up directing it to fulfill the demands of the highest income social 
layers, forming commerce and service establishments different from the ones found in the 
city's (traditional) downtown area. In the 1990's the city begins to suffer the consequences of 
the 1970'sand 1980's world crises, and the industrial sector's unemployment increases. To try 
to revert this situation the city government encourages, among others, the opening of small 
businesses, the creation of business centers and changes most of the city's area, besides some 
public roads, into mixed zones. In this context we begin to observe the development of 
activities not compatible with the residential use intertwined to the areas destined to the 
highest income social layers located in the city's West Region. In the neighborhood called 
Garden Aquárius a business center is formed by assembling various business rooms buildings 
in its main avenues andsome law enforcement-related buildings, previously located in the 
downtown area, are built. The introduction of these new uses in the West Region indicates 
that the city presents the feature that the city is going through a new urban centrality 
expansion. 
 
 
Keywords: downtown area, expanded downtown area, urban centrality, higher income social 
layers 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Os centros das cidades são elementos primordiais na construção da estrutura urbana. A 

importância dada ao centro sobrevive, historicamente, pelo fato de ser este o local da 

concentração de uma variedade de funções às quais as pessoas, em suas diferentes faixas de 

renda, podem ter acesso ao mesmo tempo. 

Entretanto, à medida que o capitalismo se desenvolveu, o centro passou a ser o local 

da disputa pela localização ótima que só vai ser possibilitada para as faixas de mais alta renda, 

pois nas áreas centrais o preço da terra tende a ser mais elevado. Conseqüentemente, as áreas 

periféricas ao centro passam a ser ocupadas pelas faixas de baixa renda. 

Com o advento do automóvel, e com a estruturação de um sistema viário intra-urbano, 

as distâncias diminuem. Aliado a este fator, as faixas de mais alta renda começam a se 

deslocar para áreas mais afastadas do centro para fugir do centro congestionado pois estas têm 

acesso ao automóvel, o suporte que lhes otimiza o tempo de deslocamentos às áreas centrais 

onde se localizam, em princípio, os principais equipamentos urbanos. 

Em sua análise das metrópoles brasileiras, Villaça (1998, p.331) percebeu que a 

população de mais alta renda, ao realizar seu deslocamento da área central, tendeu a residir 

preferencialmente em uma determinada região da cidade, segregando-se. O autor também 

observou que, em seu deslocamento espacial, essas classes, por meio do mercado imobiliário, 

tendem a fazer com que o centro principal cresça - contínua ou descontinuamente - em sua 

direção, revelando uma tendência ao desenvolvimento do que se chama popularmente de um 

"centro novo". O centro novo, dentro desta ótica, passa a se localizar na região de 

concentração das camadas de mais alta renda e o centro tradicional, agora abandonado pela 

burguesia, é apropriado pelas camadas populares.  

Na cidade de São José dos Campos vem sendo observado, segundo os estudos de 

Marilne Thomazello Mendes Fernandes, que, desde a década de 1950, as faixas de alta renda 

vêm se deslocando para uma determinada região da cidade: a Região Oeste. Conjuntamente a 

este deslocamento espacial, vem sendo observado a introdução de algumas atividades 

públicas e terciárias na região.  

Ao longo dos anos 1990, foi possível observar algumas alterações nas formas espaciais 

de algumas residências nas principais vias de acesso à Região Oeste da cidade. Nestas vias de 

acesso, tais como as avenidas Anchieta, Rio Branco, São João e Cassiano Ricardo, o uso do 



 

solo, que se observava, anteriormente aos anos 1990, era predominantemente residencial. Ao 

longo dos anos 1990 houve uma mudança neste perfil. As estruturas residenciais ganharam 

novas formas e observa-se que gradativamente vem sendo alterado o uso para as atividades de 

comércio e serviços. Dentro deste aspecto, uma questão é suscitada: o que tem ocasionado 

este “fenômeno”? 

Hipoteticamente, pode-se pensar que em São José dos Campos esteja ocorrendo 

processo semelhante ao que Villaça (1998, p.282; 329) observou nas metrópoles brasileiras, 

ou seja, as camadas de mais alta renda vêm deslocando da área central da cidade as atividades 

comerciais e de serviços que utilizam, e até mesmo algumas instituições públicas, para 

próximo de si, fazendo com que surja um novo elemento urbano denominado, na literatura, de 

centro expandido. 

Para testar a hipótese acima citada, o objetivo máximo pretendido nesta pesquisa foi o 

de analisar se esta situação, o surgimento de um centro expandido, poderia ou não estar 

ocorrendo na cidade. 

Villaça (1990,p.327) argumenta que a estrutura urbana é “um todo articulado no qual 

alterações em uma parte, ou em uma relação, acarretam alterações nas demais partes e 

relações’. Sendo assim este estudo se justifica ao julgar que é necessário entender a dinâmica 

da cidade”. 

 

Objetivo geral 

 
Analisar as características da Região Oeste da cidade de São José dos Campos no que 

diz respeito à formação de uma nova centralidade. 

 Objetivos específicos da pesquisa 

 
  1) Compreender a introdução de atividades terciárias na cidade de São José dos 

Campos, no período de 1900 a 2007; 

 2) Verificar e analisar as características das novas atividades terciárias na área de 

estudo; 

 3) Verificar e analisar se a Legislação Urbana pode interferir na produção de uma nova 

centralidade 



 

 

 Metodologia 

 
 
 Para desenvolver este trabalho, que se baseia fundamentalmente na análise da 

expansão da centralidade na cidade de São José dos Campos, foi necessário fazer um estudo 

que se estende desde 1876, quando a aldeia de São José dos Campos foi elevada à categoria 

de cidade, até o período atual. Este período foi estabelecido em função da necessidade de se 

compreender como o centro da cidade se constituiu, do século XIX, e em razão do quê ele 

começou a se expandir, a partir dos anos 1970.  

 Para atingir os objetivos propostos para este trabalho inicialmente procedeu-se a um 

levantamento bibliográfico para um embasamento conceitual relacionado ao tema “expansão 

da centralidade”. 

 A bibliografia que embasa este trabalho aponta que, nas metrópoles brasileiras, a 

expansão da centralidade vem se concretizando no setor urbano ocupado predominantemente 

por camadas de alta renda. Visto este aspecto, este trabalho deu especial atenção para a 

Região Oeste da cidade a qual concentra a maior parte da população de alta renda da cidade. 

Desde os anos 1990, esta Região vem passando por significativas transformações, onde, 

empiricamente, tem-se notado a introdução de atividades terciárias e institucionais, mesclada 

ao uso residencial, o que fornece indicativos de que esteja ocorrendo processo semelhante ao 

das metrópoles brasileiras, já verificado em estudos anteriores. 

 A partir da compreensão do tema, passou-se a realizar um levantamento bibliográfico 

sobre a história da cidade, seu processo de ocupação e suas fases econômicas. Neste 

levantamento bibliográfico, deu-se especial atenção ao centro, a sua expansão, e à introdução 

de novas atividades na Região Oeste da Cidade.  

 Para visualizar a evolução do processo da expansão da centralidade, foram elaborados 

alguns croquis onde são mapeadas as localizações de estabelecimentos terciários na cidade.  

 Por não haver cadastro das atividades terciárias até meados do século XX, procedeu-se 

a uma consulta às propagandas constantes do Almanaque de São José dos Campos -1905, 

Almanaque de São José dos Campos – 1920, Álbum de São José dos Campos - 1934, o jornal 

“A Folha Esportiva”- 1938, e Álbum de São José dos Campos – 1951, todos disponíveis na 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Utilizando-se do endereço disponível nestas 

propagandas, foi elaborado um mapa, através do ArcGis 9.2, um Sistema de Informação 



 

Geográfica, que permitiu a geração de mapas, com localização por logradouro, dos 

estabelecimentos comerciais levantados. O ArcGIS é um sofisticado conjunto de ferramentas 

para processamento, criação, edição, manipulação, gerenciamento, análise, exibição de dados 

geográficos e saída de informações geográficas, o qual está disponível no Laboratório de 

Geoprocessamento da UNIVAP. 

 Para visualizar a evolução do processo, no período de 1960 a 1990, utilizaram-se os 

mapas de distribuição de estabelecimentos comerciais apresentados por Sousa (2004), em sua 

Dissertação de Mestrado cujo tema se constituía por uma “Avaliação das alterações do uso 

comercial no município de São José dos Campos, SP, utilizando técnicas de 

geoprocessamento”. A autora realizou o mapeamento dos estabelecimentos comerciais na 

cidade através da obtenção de um cadastro de atividades terciárias, obtido na Prefeitura 

municipal. Através do mapeamento realizado por Sousa (2004), também foi possível 

desenvolver algumas considerações sobre a formação de subcentros na cidade. 

 Para visualizar a introdução de atividades terciárias na Região Oeste foi necessário 

realizar trabalho de campo, para a obtenção do ano de instalação do estabelecimento no local. 

Este trabalho de campo foi necessário para levantamento de dados em campo, pois a 

Prefeitura municipal não poder fornecer o cadastro de atividades terciárias alegando a Lei de 

Sigilo Fiscal, e para conhecimento detalhado do local. A partir deste levantamento, utilizando 

o geocoding, uma ferramenta do ArcGis que permite fazer a localização por endereçamento 

postal, foi obtido um mapa com a localização dos estabelecimentos comerciais e de serviços 

 Paralelamente ao levantamento bibliográfico, e à elaboração dos croquis de 

distribuição de estabelecimentos comerciais na cidade, foi realizada uma leitura e análise da 

legislação urbana, procurando identificar como esta influenciou, explícita ou implicitamente, 

na formação do centro e em sua expansão. Foram consultados: Códigos de Obras, Decretos, 

Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado e Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo, que foram sendo desenvolvidos, e implantados, ao longo do período estudado.  

 Em função de análises das bibliografias consultadas, de análises da legislação urbana, 

e da elaboração dos croquis, chegou-se a algumas considerações sobre a hipótese apontada 

para o desenvolvimento desta Dissertação.  



 

 

CAPÍTULO 1 
 

O ESPAÇO URBANO 
 
 

 
Para entendimento da discussão a ser desenvolvida nesta dissertação se torna necessário 

explanar algumas conceituações teóricas que dêm subsídios para a sua consistência. 

Para a abordagem da temática desta dissertação, conceituações referentes ao espaço 

urbano, segregação, centralidade, entre outros, serão explicitados.  

É importante ressaltar que a expressão "camadas de alta renda" será utilizada da mesma 

maneira considerada por Flávio Villaça em seu livro "O espaço intra-urbano no Brasil", do 

ano de 1998, ou seja, considerar-se-á como camadas de mais alta renda, não só as burguesias - 

industrial, comercial e financeira - como também a faixa populacional com renda superior a 

vinte salários mínimos, onde acredita-se esteja incluída grande parcela dos profissionais 

liberais, políticos, gerentes e executivos das grandes empresas, pequenos empresários, 

professores universitários. E isto se faz por considerar-se que estas condições de renda se 

enquandram na categoria de classe dominante. 

 

 

1.1 Espaço, espaço urbano e estrutura urbana 

 
O comprometimento das expressões "espaço urbano", "estrutura urbana", 

"estruturação urbana" e outras congêneres com o componente urbano do espaço regional fez 

com que Villaça (1998, p.17-21) percebesse a necessidade de se criar uma outra expressão 

para designar o espaço urbano; daí o surgimento do termo intra-urbano que passa a designar o 

arranjo interno do espaço urbano. 

Neste trabalho, as referências ao espaço urbano, renovação urbana, centralidade, serão, 

sempre, utilizadas para indicar o espaço intra-urbano, ou seja, a cidade, mais especificamente 

a cidade capitalista. Mas antes de chegar à conceituação de espaço urbano, deve-se 

compreender a conceituação de “espaço geográfico”. 

Para Santos (1997, p.1-5), o espaço é uma "instância da sociedade ao mesmo título que 

a instância econômica e a instância cultural-ideológica. Isso significa que, como instância, ele 



 

contém e é contido pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele 

contida". O espaço é então uma totalidade social. 

O espaço, segundo Santos (1996, p.27), deve ser considerado como 
 um conjunto indissociável do qual participam, de um lado, certo arranjo de objetos 

geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, 

ou seja, a sociedade em movimento. O conteúdo ( da sociedade ) não é independente da forma 

( os objetos geográficos ), e cada forma encerra uma fração do conteúdo. O espaço, por 

conseguinte, é isto: um conjunto de formas contendo cada qual frações da sociedade em 

movimento.  

As formas espaciais têm, então, um papel na realização social e, conforme indica 

Corrêa (1998, p.76), não podem ser consideradas de per si, senão cairia-se em uma análise da 

forma pela forma, atribuindo a ela uma autonomia que ela não tem. Tratar-se-ia da apreensão 

de um aspecto da realidade, a sua aparência, incapaz de permitir vê-la em sua concretização, 

porque sua essência aparece nos processos e funções que emanam da estrutura. As formas 

espaciais são, pois, "forma-conteúdo" (SANTOS, 1997). 

Em Santos (1997, p.50-56) encontra-se a definição de que forma é o aspecto visível de 

uma coisa, que pode ser definida como uma estrutura técnica ou objeto responsável pela 

execução de determinada função ou atividade, sendo, portanto, a função a atividade elementar 

de que a forma se reveste. Processo pode ser definido como uma ação contínua, implicando 

conceitos de tempo e mudança indicando, pois, o movimento do passado ao presente. 

Estrutura implica a inter-relação de todas as partes de um todo e é, segundo exposto por 

Corrêa (1998, p.77), a natureza social e econômica de uma sociedade em um dado momento 

do tempo. 

Processo, forma, função e estrutura, são os elementos fundamentais para a 

compreensão da produção do espaço, pois o espaço é resultado da história dos processos 

produtivos impostos ao espaço pela sociedade (SANTOS, 1997, p.49). Através da associação 

desses elementos pode-se compreender o movimento da sociedade e analisar as alterações que 

acontecem ao longo do tempo na cidade ou, como expressam vários autores, no espaço 

urbano, "um subespaço do espaço total" ( SANTOS, 1996, p.112). 

Há de ser considerado que as cidades existem há mais de cinco mil anos e que, a cada 

período histórico, a cada modo de produção prevaleceu um tipo de sociedade (LEFEBVRE, 

2004, p. 129). Entretanto uma sociedade tipicamente urbana, com grande parcela de 

população vivendo em cidades, com homens livres da servidão e escravidão, com o trabalho 

assalariado, com a terra legalizada como propriedade privada, começa a tomar vulto com o 

modo de produção capitalista, especialmente a partir do capitalismo industrial. Assim, a 



 

cidade passa a ser o lócus da produção, do consumo e da reprodução da força de trabalho, 

fazendo com que esta se tornasse o cerne do sistema capitalista. Apesar deste significado, 

alguns autores esclarecem que cidade e urbano não possuem o mesmo conceito. 

Souza (2000, p.26) considera que, “embora possuam significados distintos, a 

associação entre cidade e urbano é que possibilita a compreensão do conceito de espaço 

urbano”. A autora considera ainda que é necessário que sejam estabelecidas algumas 

diferenças entre esses dois termos, que são comumente mal interpretados. 

Em Lefebvre (2004, p.45-80) encontra-se a referência de que cidade é morfologia 

material, realidade presente, imediata, dado prático-sensível, arquitetônico. Já o urbano é 

realidade social composta de relações a serem concebidas, ou reconstruídas pelo pensamento 

– é morfologia social. O autor faz consideração de que a vida urbana, a sociedade urbana, 

numa palavra “o urbano” (grifo do autor) não podem dispensar de uma base prático-sensível, 

uma morfologia, mas acrescenta que o urbano não pode ser definido nem como apegado a 

uma morfologia material nem como algo que se pode separar dela e dentre outras 

considerações compreende o urbano como uma qualidade que nasce de quantidades (espaços, 

objetos, produtos).  

Santos (1996, p.69) conceitua urbano e cidade da seguinte maneira: 
O urbano é freqüentemente o abstrato, o geral, o externo. A cidade é o particular, o concreto, o 

interno. Não há como confundir. Por isso na realidade, há histórias do urbano e histórias da 

cidade. Entre as possíveis histórias do urbano estaria a história das atividades que na cidade se 

realizam; do emprego, das classes, da divisão do trabalho e do seu inverso, a cooperação; e 

uma história que não é bastante feita: a história da socialização na cidade e a história da 

socialização pela cidade. E entre as histórias da cidade, haveria a história dos transportes, a 

história da propriedade, da especulação, da habitação, do urbanismo, da centralidade”. 

Souza (1999, p.34) considera que “o urbano é a expressão espacial do modo de 

produção: é mundial, abstrato. O mundo capitalista é urbano. Indo mais alem: o mundo hoje é 

urbano. Já a cidade é o concreto, onde vivem os cidadãos: é o material, o conjunto das infra-

estruturas, dos equipamentos, enfim de toda a materialidade que permite a vida coletiva de um 

conjunto cada vez maior de cidadãos coabitando”. 

Estabelecidas as diferenças entre cidade e urbano expõe-se o conceito de “espaço 

urbano” segundo Roberto Lobato Correa, autor que, como Milton Santos, estuda a produção 

do espaço. 

Para Correa (1995, p.7-13), o espaço urbano capitalista é um produto social, resultado 

de ações acumuladas através do tempo e engendradas por agentes que produzem e consomem 

espaço. É um campo de lutas, reflexo e condicionante social, cheio de símbolos. Mas o autor 



 

informa que em um primeiro momento de sua apreensão o espaço urbano é visto como um 

espaço fragmentado e em um segundo momento como fragmentado e articulado. 

Fragmentado porque apresenta diferentes usos da terra que definem áreas como o centro da 

cidade, áreas industriais, residenciais – distintas em termos de forma e conteúdo social, áreas 

de lazer, e entre outras, aquelas de reserva para futura expansão e é, ao mesmo tempo, 

fragmentado e articulado porque estas partes diferenciadas mantêm relações entre si, 

articulando-se através do fluxo de pessoas, veículos e telecomunicações.  

Quando o referido autor relata que o espaço urbano pode ser identificado através de 

diferentes usos do solo está identificando a sua organização espacial, a sua estrutura urbana. 

Flavio Villaça, autor que estuda os efeitos do social sobre o espaço produzido, em seu 

livro “O espaço intra-urbano no Brasil” (1998), chama de estrutura urbana "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 elementos e todas as demais relações" (idem:12). 

Os elementos que constituem essa estrutura são o centro principal da metrópole (a maior 

aglomeração diversificada de empregos, ou a maior aglomeração de comércio e serviços), os 

subcentros de comércio e serviços, (réplicas menores do centro principal), as áreas industriais 

e os bairros residenciais, ou como o autor acha mais conveniente dizer, os conjuntos de 

bairros residenciais segundo as classes sociais. 

O referido autor argumenta que esta estrutura está imbricada à estrutura de 

saneamento e de transportes, bem como informa que a mesma está articulada a outras 

estruturas não territoriais, como a política, econômica e a ideológica. 

Para o autor, o espaço urbano é estruturado fundamentalmente pelas condições de 

deslocamento do ser humano, seja como portador da mercadoria força de trabalho - em seu 

trajeto aos locais de trabalho - seja como consumidor - em seus percursos aos locais de 

compras, lazer, médicos, etc. Assim verifica-se que a acessibilidade (transportes) constitui 

fator de importância na estruturação do espaço urbano. 

Partindo da premissa de que por terem sido produzidas pelo mesmo Estado, pela 

mesma formação social e no mesmo momento histórico, Villaça (1998, p.113) argumenta que 

as metrópoles brasileiras devem apresentar importantes traços comuns de organização intra-

urbana. Analisando os modelos de estrutura urbana propostos pelos estudiosos da Escola de 

Chicago1, para as cidades capitalistas norte-americanas, o referido autor considerou que as 

                                                 
1 Sobre os modelos de estrutura urbana propostos pela Escola de Chicago consultar: PALLEN, J. J. A ecologia 
da cidade norte-americana. In_O mundo urbano. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 



 

metrópoles brasileiras têm uma organização espacial que é um misto de círculos concêntricos 

e de setores de círculos, com predomínio dos últimos sobre os primeiros. Esta característica é 

decorrente do fato de os bairros de alta renda se deslocarem radialmente a partir do centro, o 

mesmo acontecendo com as zonas industriais e vias comerciais. Para o autor, a essência do 

sentido radial - portanto dos setores- é a necessidade de se manter o acesso ao centro da 

cidade, o que otimiza os deslocamentos espaciais. 

Mas Villaça (1998, p.45) destaca que nas metrópoles brasileiras - e quase certamente 

também para as latino-americanas - a força mais poderosa (não a única) agindo “sobre” a 

estruturação do espaço intra-urbano tem origem na luta de classes pela apropriação 

diferenciada das vantagens e desvantagens do espaço construído e na segregação espacial dela 

resultante. 

A partir das observações de Flavio Villaça, pôde ser identificado como se estrutura o 

espaço urbano capitalista, com enfoque especial para as metrópoles brasileiras, entretanto 

cabe saber quem são os atores, ou agentes da sociedade, que produzem o espaço urbano 

capitalista, e quais suas estratégias, ou interesses, ao produzi-lo. 

 

 

1.2 Os agentes produtores do espaço urbano 

 

Souza (2002, p.29) informa que existe uma diversidade de agentes sociais que atuam 

na produção das cidades, o que torna complexa a tarefa de identificá-los e especificar suas 

ações e que, além disso, ao contrario do que pode se pensar, a ação destes agentes não ocorre 

de maneira individualizada.  

Em Almeida (apud SOUZA, 1994, p.189), encontra-se a referência de que “cada autor 

define a seu modo os agentes e as estratégias que modelam o espaço”. 

Diante de tais constatações apresenta-se a seguir a definição, e a estratégia de ação, 

dos agentes modeladores do espaço urbano segundo David Harvey (1980, p.139-142), Maria 

Adélia de Souza (1994, p.162-196) e Roberto Lobato Correa (1995, p.11-35). 

Tratando especificamente do aspecto da produção de moradias no uso do solo urbano 

em sociedades capitalistas, tendo como base a cidade norte-americana, David Harvey2 (1980, 

                                                 
2 David Harvey define que, na economia capitalista contemporânea, o solo e suas benfeitorias são mercadorias e, 

como qualquer mercadoria, possuem valor de uso e valor de troca. A distinção entre valor de uso e valor de troca foi 
estabelecida por Adam Smith, em 1776, quando este observou que a palavra valor tinha dois significados diferentes: 



 

p.139-142) expõe que existem numerosos e diversos agentes atuantes neste mercado e que 

cada grupo tem um modo distinto de determinar o valor de uso e o valor de troca e reconhece 

como principais grupos que operam no mercado de moradias: os usuários de moradia, os 

corretores de imóveis, os proprietários, os incorporadores e as indústrias da construção, as 

instituições financeiras e as instituições governamentais.  

▪ Como usuários de moradias identificam-se dois grupos: os usuários proprietários e 

os locatários. Os primeiros estão relacionados aos valores de uso e agem de acordo com isso. 

Mas como uma casa tem potencial de riqueza, os usuários proprietários tornam-se 

interessados no valor de troca em dois momentos: ao comprar a casa e ao fazer reformas 

nestas.  

Já os locatários estão interessados no valor de uso da moradia. Mas todos os usuários 

de moradia têm um objetivo similar – obter valores de uso através do arranjo do valor de 

troca. 

 

▪ Os corretores de imóveis operam no mercado de moradias para obter valor de troca. 

Obtêm lucro através da compra e venda ou através de cobrança de custos de transação para 

seus serviços como intermediários. Operam como coordenadores passivos no mercado de 

moradia. Trabalham sob pressão corporativa e necessitam conseguir certa porção de lucro e 

isto os leva a ter um incentivo na comercialização imobiliária habitacional, o que acaba por 

levar a uma expansão deste negocio, pois eles o encorajam, forçam-no como agentes passivos. 

▪ Os proprietários , como visto anteriormente, operam tanto com interesses no valor 

de uso como no valor de troca. Mas existem os proprietários rentistas que olham a casa como 

meio de troca especificamente. Os serviços de moradia são trocados por dinheiro. Obtêm 

renda do capital investido na casa através do aluguel. Assim os proprietários rentistas cuidam 

da casa como meio de troca e não como valor de uso para si próprios. 

No Brasil a construção de imóveis, residenciais e comerciais, para alugar é uma 

estratégia comumente utilizada por proprietários de terras como forma de obtenção de renda 

desde os meados do século XIX, e assim o fazem por considerarem o investimento em 

imóveis seguro (ROLNIK, 1999) 

                                                                                                                                                         
“algumas vezes expressa a utilidade de algum objeto particular e algumas vezes o poder de compra que a posse daquele 
objeto transmite. O primeiro pode ser chamado de valor de uso e o outro valor de troca”(Smith apud Harvey 1980, p,.31). 

David Harvey, trata estes valores de maneira dialética e relacional pois considera que o método marxista sopra vida 
nova aos estudos geográficos e sociológicos do uso do solo que tradicionalmente tratam de mercadorias apenas em seus 
aspectos de valor de uso. 
 



 

 ▪ Os incorporadores e a industria da construção de moradia estão envolvidos no 

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

próprios. Por fazerem a compra do solo, sua preparação e a construção este grupo desembolsa 

capital em adiantamento a troca. Assim estes grupos, e suas firmas, têm forte interesse em 

proporcionar valores de uso necessários para obter benefícios em valores de troca. 

▪ 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. Estas instituições podem ser os bancos, companhias de seguro, sociedades de 

construção ou outras. Algumas se limitam ao financiamento de moradias, outras servem a 

todos os setores (residencial, comercial, industrial). Sua atuação está orientada para a 

lucratividade e para evitar riscos. 

Pensando nesta consideração de Harvey, julga-se que, especialmente no Brasil, as 

instituições financeiras voltam seus financiamentos aos empreendimentos direcionados a 

população solvente, considerando especialmente, não unicamente, a população de mais alta 

renda.  

▪ As instituições governamentais, freqüentemente surgidas de processos políticos, 

apoiadas na carência de valores de uso disponíveis para os consumidores de moradia, 

freqüentemente interferem no mercado de moradias. Sua ação pode ocorrer de maneira direta 

através da provisão de moradias públicas, como também pode ocorrer de maneira indireta 

através de auxílios a instituições financeiras, aos incorporadores ou à industria da construção, 

como também através do zoneamento urbano e da alocação de serviços, facilidades e vias de 

acesso que acabam por contribuir para o valor de uso da moradia pois modificam o seu meio 

circulante.  

Maria Adélia de Souza faz considerações sobre os agentes produtores do espaço 

urbano no Brasil a partir de seu estudo sobre o processo de verticalização na cidade de São 

Paulo (SOUZA,1994). 

A autora considera como agentes produtores do espaço urbano: os incorporadores, os 

construtores e os vendedores. Informa que a tarefa de identificá-los foi complexa pois 

verificou que um mesmo agente pode assumir os três tipos, um ou dois e que, além do mais, 

estes agentes podem agregar-se ou desagregar-se neste ou naquele empreendimento 

assumindo papéis e figuras jurídicas que variam com o tempo. A partir dessas considerações 

define que: 

▪ O incorporador é o agente que desenvolve uma cadeia de ações: compra de terreno, 

elaboração de projeto, aprovação da planta na prefeitura, financiamento e promoção do 



 

empreendimento, este último através de publicidade. Seu interesse é o de promover maior 

rentabilidade para si. 

Ao explicar a ação deste agente na produção de edifícios, a referida autora especifica 

que incorporar significa fabricar o solo. O incorporador é quem desmembra o terreno em 

frações ideais, portanto é quem cria o solo. O incorporador é quem incorpora, quem promove 

o empreendimento, quem cria o espaço vertical. É o agente que arca com o maior número de 

custos da produção do edifício, mas também é quem realiza maior lucro. 

▪ Os construtores são os agentes que cuidam da obra, da construção do empreendimento. 

Atendem aos requisitos propostos pelos incorporadores. Eles não correm riscos, quem os 

corre é o incorporador. 

 ▪ O vendedor é o agente que realiza a transação da venda do empreendimento proposto 

pela incorporadora. 

Avaliando a geografia da verticalização na cidade de São Paulo, a autora verificou que 

a verticalização aparece em áreas bem equipadas em infra-estrutura e acessibilidade, ou seja, a 

verticalização segue a valorização dos terrenos. Acredita-se que pode-se inferir, a partir dessa 

observação, que a verticalização predomina nas regiões da cidade onde se concentram as 

camadas de renda mais elevada e a classe media.  

Roberto Lobato Correa, expõe que os agentes produtores do espaço urbano são 

agentes sociais concretos que produzem e consomem espaço e que, através de suas atuações, 

que são complexas, levam a um constante processo de reorganização espacial, que se faz via 

incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do solo, deterioração de certas 

áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infra-estrutura e mudança, coercitiva ou 

não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da cidade.  

Para Correa (1995, p.11-35) os agentes produtores do espaço urbano são: os 

proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os proprietários 

fundiários; os promotores imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos. 

▪ Os proprietários dos meios de produção, considerando os grandes proprietários 

industriais e as grandes empresas comerciais, necessitam de terrenos amplos e baratos que 

satisfaçam requisitos locacionais específicos às atividades de suas empresas. Nas grandes 

cidades, a ação dos proprietários industriais leva a criação de área fabril em setores distintos 

das áreas residenciais nobres, porem próximas as áreas proletárias.  



 

 

 Roberto Lobato Correa analisa, ainda, que os interesses dos proprietários dos meios de 

produção entram em choque com os interesses dos proprietários fundiários que estão 

interessados na especulação fundiária. Os proprietários fundiários usam da estratégia de reter 

terras para criar uma escassez na sua oferta o que leva ao aumento do seu preço. O aumento 

do preço das terras, conseqüentemente, acaba por onerar os custos de expansão das grandes 

indústrias e empresas comerciais já que estas pressupõem, para sua instalação e 

desenvolvimento de suas atividades, de terrenos amplos e baratos. Alem disso, o aumento do 

preço dos imóveis, resultante do aumento do preço da terra, atinge os salários da força de 

trabalho gerando uma pressão dos trabalhadores visando salários mais elevados, os quais 

incidirão sobre a taxa de lucro das empresas, reduzindo-as. 

▪ Os proprietários fundiários estão fundamentalmente interessados no valor de troca 

da terra e não no seu valor de uso. Estão interessados em obter a maior renda fundiária de suas 

propriedades e uma de suas estratégias para consegui-la, como visto no parágrafo anterior, 

realiza-se através da especulação fundiária. Eles têm interesse na conversão da terra rural em 

terra urbana, com vista`a expansão da cidade,`a medida em que a terra urbana é mais 

valorizada que a rural. Entretanto, a passagem da terra rural para urbana é complexa pois 

envolve diferenciais de demanda de terras e habitações, de direção em que esta transformação 

se verifica e das formas que ela assume, tudo isto estando associado ao aparecimento de 

novos grupos sociais nas cidades e, especificamente, com o nível de renda que lhes é 

pertinente e que os torna capacitados a participar do mercado de terras e habitações.  

Os proprietários fundiários, especialmente os mais poderosos, podem exercer pressão 

junto ao Estado, em sua instância municipal, visando interferir nas leis de uso do solo e de 

zoneamento urbano com o objetivo de alterarem o uso de suas terras e as verem valorizadas, 

interessando-lhes que estas tenham o uso que seja o mais remunerado possível, especialmente 

o uso comercial e residencial de status, o que conseqüentemente os leva a obter maior renda 

fundiária. 

 ▪ Os  promotores imobiliários são entendidos como um conjunto de diferentes tipos de 

agentes  que realizam, parcial ou totalmente as operações de incorporação, financiamento, 

estudo técnico, construção ou produção física do imóvel e comercialização ou transformação 

do capital mercadoria em capital dinheiro. O seu intuito é o de promover maior rentabilidade. 

Correa informa que, na sociedade capitalista não há interesse das diferentes frações do 

capital envolvidas na produção de imóveis em produzir habitações populares. A produção de 



 

moradias populares só se torna rentável para estes agentes quando, por exemplo, entre outros 

motivos, verifica-se enorme escassez de habitações, elevando os preços em níveis bem altos. 

Em paises capitalistas subdesenvolvidos a estratégia dos promotores de imóveis é a de 

dirigir-se, em primeiro lugar, `a produção de residências que satisfaçam a demanda solvável e, 

em segundo lugar, obter ajuda do Estado  para tornar solvável (rentável a eles) a produção de 

residências para a população não solvável.  

Nestes paises, a construção de habitações para população solvável se realiza em áreas 

onde haja acesssibilidade, eficiência e segurança dos meios de transporte e amenidades 

naturais ou socialmente produzidas. Estas características por sua vez tornam essas áreas mais 

valorizadas e conseqüentemente seus preços mais elevados, tornando-se com isso alvo da 

ação dos promotores imobiliários. Quando essas áreas se esgotam, os promotores imobiliários 

usam da estratégia de criar outras áreas e/ou bairros nobres em setores valorizados disponíveis 

no espaço urbano (especialmente, como se acredita, nas áreas que se tornaram alvo de 

especulação pelos proprietários fundiários urbanos), assim verifica-se a manutenção de 

bairros de status, que continuam a serem atrativos ao capital imobiliário.  

A estratégia dos promotores imobiliários ao produzir bairros e habitações para a 

população solvente em áreas consideravelmente dotadas de amenidades e infra-estrutura 

condiciona a produção de bairros e habitações para as camadas populares em outros setores da 

cidade. Este fato tem significativo rebatimento espacial, pois indica que a atuação espacial 

desses agentes se faz de modo desigual, criando e reforçando a segregação residencial que 

caracteriza a sociedade capitalista. 

▪ O Estado, outro agente modelador do espaço urbano, atua na organização espacial da 

cidade e sua atuação tem sido complexa e variável tanto no tempo e no espaço, refletindo a 

dinâmica da sociedade da qual é parte integrante. Sua ação visa fundamentalmente criar 

condições de realização e reprodução da sociedade capitalista. 

Refletindo sobre a atuação do Estado capitalista latino-americano, especialmente nas 

cidades e particularmente nas cidades brasileiras, Roberto Lobato Correa cita que sua ação é 

marcada pelos conflitos de interesses dos diferentes membros da sociedade, bem como das 

alianças entre eles e tende a privilegiar os interesses daquele segmento ou segmentos de classe 

que, a cada momento, estão no poder. 

Para o referido autor, o Estado, no nível municipal, faz uso de mecanismos que levam 

à segregação residencial e a sua validação. Entre estes mecanismos, citam-se: os diferenciais 

de imposto territorial, que afetam o preço da terra e dos imóveis e como conseqüência 

incidem na segregação social: os grupos de mais alta renda residem em imóveis mais caros 



 

localizados em bairros onde o preço da terra é mais elevado; a alocação especialmente 

diferenciada dos equipamentos de consumo coletivo, a infra-estrutura; e através do 

mecanismo da legislação urbanística, regulamentando o uso do solo. 

Sobre a legislação urbanística, considera-se importante acrescentar dois comentários. 

Para Rolnik (apud PAIVA 2005, p.48), "a legislação urbanística age como um marco 

delimitador da influência da elite, uma vez que estabelece formas permitidas e proibidas na 

produção imobiliária da cidade, definindo e alterando as áreas, quanto ao uso e ocupação do 

solo urbano, que serão beneficiadas pelos investimentos em infra-estrutura". Por outro lado, 

Villaça (1978, p.12) informa que a regulamentação do uso do solo pelo poder público visa 

somente conter os “exageros ou distorções” (grifo do autor) do mecanismo de mercado, mas 

nunca violentá-lo ou eliminá-lo. O controle do uso do solo tem seu poder limitado pelo 

sistema de mercado e pela propriedade privada da terra. 

Diante desses comentários, entende-se que a legislação urbanística é flexível e atua 

sobre o espaço urbano de acordo com as necessidades apresentadas pelos grupos dominantes 

que a cada período estão no poder. 

▪ Para elucidar a questão dos grupos sociais excluídos como agentes 

modeladores/produtores do espaço urbano, Roberto Lobato Correa informa que na sociedade 

de classes verificam-se diferenças sociais no que se refere ao acesso aos bens e serviços 

produzidos socialmente e que estas diferenças são ainda maiores, entre outros, nos paises da 

América Latina, onde enorme parcela da população não tem renda para pagar um aluguel de 

habitação decente e menos ainda de poder comprar um imóvel.  

A partir deste ponto de vista, o autor apresenta como grupos sociais excluídos: a 

população que mora em cortiços, a população que tem sua casa produzida pelo sistema de 

auto construção em loteamentos periféricos, a população que mora em conjuntos 

habitacionais produzidos pelo Estado, via de regra longe do centro, e a população residente 

em favelas. Mas o autor entende que os três primeiros grupos de excluídos não são agentes 

modeladores do espaço urbano porque estão vinculados a atuação de outros agentes como, 

respectivamente, ao proprietário de imóveis, ao proprietário fundiário e ao Estado. Assim, 

somente os grupos sociais excluídos que moram em favelas são considerados como agentes 

modeladores do espaço urbano e isto ocorre porque as favelas são produzidas em terrenos 

públicos ou privados invadidos, formando ali um espaço próprio para uma grande parcela da 

população que não consegue arcar com os custos das moradias em outras áreas da cidade. 



 

É conveniente dizer, como indicou Taschner (apud SANTOS. 1990, p.44), que “a 

favela aparece como uma das únicas trajetórias possíveis para um grande número de 

trabalhadores de baixa ou nenhuma qualificação”. 

Um aspecto geral chama a atenção sobre a atuação dos agentes 

produtores/modeladores do espaço urbano aqui apresentados: todas as suas estratégias, que 

são seletivas, levam à segregação sócio-espacial. 

 

 

1.3 O espaço urbano segregado 

 
Taschner e Bógus (2001) expõem que “a origem histórica da segregação na cidade 

ocidental liga-se à Revolução Industrial, quando o grau de urbanização cresceu, trabalho e 

residência se separaram no espaço físico, e burguesia e operariado passaram a residir em 

locais distintos no espaço urbano”.  

 Nos estudos sobre segregação urbana, observa-se que os autores falam em segregação 

espacial, segregação funcional, segregação social, segregação residencial, o que não significa 

que ocorram de forma isolada, pelo contrário, como se entende, elas se sobrepõem. O que 

esses estudos mostram é que a segregação no espaço urbano capitalista pode ser observada 

diante dessas óticas. Cabe então verificar a definição de tais. 

 Rolnik (1995, p.40) expõe que, nas grandes cidades, hoje, é fácil identificar territórios 

diferenciados: aqui o bairro das mansões, ali o centro de negócios, acolá o distrito industrial, 

mais à frente o bairro proletário. É como se a cidade fosse um quebra cabeças, feito de partes 

diferenciadas, onde cada qual conhece seu lugar e se sente estrangeiro nos demais. “É a esse 

movimento de separação das classes sociais e funções que os estudiosos do espaço urbano 

chamam de segregação espacial”. 

 Para Qadeer (2004, p.34), a segregação espacial é, “essencialmente, o registro espacial 

da divisão econômica do trabalho, da especialização e da aglomeração de atividades, da 

interdependência das empresas e aglomerados residenciais segregados por interesses e 

identidades comuns que caracterizam a economia urbana e a estrutura social”. O autor ainda 

expõe que a segregação espacial espelha as diferenciações sociais e econômicas subjacentes à 

estrutura urbana. 

 A segregação funcional, conforme indica Marcuse (2004, p.26), é resultado da lógica 

econômica, tanto física quanto organizacional: divisões entre fábricas e áreas residenciais, por 



 

exemplo. Elas pressupõem localizações separadas para atividades diferentes, por exemplo, ou 

a separação entre serviços e indústrias, ou entre o comércio atacado e varejo. O autor cita que 

o zoneamento urbano é a corporificarão legal que se aceita para tais divisões e argumenta que 

a separação por função, por uso, é geralmente aceita hoje como uma divisão apropriada em 

termos gerais dentro da cidade. Entretanto, encontra-se a referência em Cullingworth, citado 

por Souza (2004, p.252), que o espírito que acompanha o zoneamento desde seus primórdios3, 

como o de promover a saúde e o bem estar geral, prevenir o superadensamento etc, omite 

aquele que é de longe o mais importante: a exclusão de pessoas ou usos indesejáveis, e por via 

de conseqüência a preservação do status quo. 

 A segregação sócio-espacial pode ser observada através de duas dimensões: pela 

separação étnica, bem como através da divisão social por classes sociais (PRETECEILE, 

1996). 

 A segregação étnica pode ocorrer de maneira voluntária ou forçada (MARCUSE, 

2004; PRETECEILE, 1996). De maneira voluntária, ou por escolha, pode-se citar que um 

determinado grupo étnico, especialmente de migrantes, torna-se predominante num 

determinado bairro, em termos de residência, e nele vai construindo uma identidade levando 

muitas vezes a evolução de um enclave se houver o desenvolvimento paralelo de serviços e 

negócios (QADEER, 2004, p.37). A segregação étnoracial forçada está relacionada à 

formação de guetos e ocorrem através de uma atuação do Estado que através de suas leis 

estipulam onde grupos raciais podem residir.É o caso por exemplo dos guetos negros norte-

americanos, dos guetos de judeus que se formaram durante a Segunda Guerra Mundial e dos 

guetos negros formados na África do Sul durante o regime do aparthaide. 

 A segregação sócio-espacial por classes sociais, ou segregação socioeconômica, 

corresponde à separação no espaço urbano das diferentes camadas sociais, ou mais 

amplamente as desigualdades socioeconômicas, que são definidas pela divisão do trabalho 

(PRETECEILE, 1996; 2004). Como observado em Preteceile (1996, p.17-22); Taschner e 

Bogus (2001), nas grandes cidades da Europa continental e nas cidades latino-americanas, ela 

corresponde a uma oposição da distribuição entre categorias sociais superiores de um lado do 

espaço urbano e categorias operárias, mais pobres, de outro, ou mais especificamente, as 

camadas abastadas ocupam a área central  e as categorias operárias ocupam os subúrbios. Nos 

                                                 
3 Os princípios do “zoning” nascem na Alemanha do século XIX, mas seu aparecimento definitivo acontece nas 
primeiras décadas do século Xx, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Sobre o assunto consultar “Mudar a 
cidade” de Marcelo Lopes de Souza. 



 

Estados Unidos e na Inglaterra o padrão é diferenciado, camadas abastadas residem nos 

subúrbios e pobres vivem nas áreas centrais. 

 Pinçon e Pinçon Charlot (apud PRETECEILE, 1996, p.19) observaram que a 

segregação sócio-espacial é mais acentuada pelas categorias superiores que escolhem 

voluntariamente estar entre si, reservando-lhes certos espaços e a partir disso controlam seus 

próprios valores. Esta auto- segregação das camadas abastadas marcam com força e 

simbolicamente o espaço das grandes cidades.  

 Em relação à segregação residencial, Sabatini et al (2004, p.64) argumentam que de 

maneira geral ela pode ser definida “como o grau de proximidade espacial ou de concentração 

territorial de famílias pertencentes a um mesmo grupo social, seja este definido em termos 

étnicos, etários, de preferências religiosas ou socioeconômicas, dentre outras possibilidades”. 

 Castells (apud CORREA, 1995, p.60) expõe que a “segregação residencial é um 

processo que origina a tendência a uma organização espacial em áreas de forte 

homogeneidade social interna e de forte disparidade entre elas”. Entende-se então que o autor 

faz referencia de que não há uma concentração “exclusiva” de uma determinada camada 

social em determinadas áreas, ou bairros, ou localizações, mas sim uma certa homogeneidade 

socioeconômica entre as camadas que ocupam determinadas áreas da cidade. Talvez possa se 

dizer que muitas vezes pode haver uma distancia social entre alguns moradores de uma 

mesma área sem, contudo, haver distancia física. Pode-se citar, por exemplo, a proximidade 

física entre uma favela que esta próxima, ou muitas vezes dentro, de uma determinada área 

onde há concentração de camadas abastadas.  

 Conforme observações de Correa (1995, p.62), a segregação residencial implica 

necessariamente em separação espacial das diferentes classes sociais fragmentadas. Assim, 

observa-se, que a segregação residencial é acompanhada pela desigualdade social (QADEER, 

2004, p.8). 

Correa (1995) também expõe que a segregação residencial pode ser vista como um 

meio de reprodução social e, neste sentido, o espaço social age como um elemento 

condicionador sobre a sociedade: enquanto o lugar de trabalho, fábricas e escritórios, 

constitui-se no local da produção, as residências e os bairros, definidos como unidades 

territoriais e sociais, constituem-se no local da reprodução. Desta maneira, a segregação 

residencial significa um meio de reprodução social para o futuro. 

Em todas estas exposições, pôde-se verificar que a segregação é um fenômeno 

relacional, ou seja, só existe segregação de um grupo quando outro grupo se segrega ou é 

segregado (TORRES, 2004). 



 

Cabe agora argumentar sobre o que marca a segregação no espaço urbano. 

Lojkine (1997, p.185-196), autor neo-marxista, ao observar o desenvolvimento do 

capitalismo nas cidades européias, argumenta que “a renda fundiária urbana vai marcar de 

forma durável o desenvolvimento urbano e, sua manifestação espacial reside no fenômeno da 

segregação produzido pelos mecanismos de formação dos preços do solo”. O autor também 

aponta que no desenvolvimento do capitalismo monopolista de Estado, com o Estado 

subordinando-se aos interesses das grandes empresas, tornando-se um instrumento de seleção 

e de dissociação sistemática dos diferentes tipos de equipamentos urbanos, haverá uma 

exacerbação da segregação no espaço urbano. E compreende-se que haverá exacerbação 

porque o equipamento diferenciado nas cidades valoriza diferentemente as localizações 

urbanas e faz com que estas sejam utilizadas para fins especulativos pelos detentores de terra, 

como forma de lhes proporcionar maior rentabilidade. 

Não se trata aqui de discutir as teorias da renda da terra urbana desenvolvidas por 

autores contemporâneos4 tendo como base a teoria da renda da terra agrícola desenvolvida por 

Karl Marx, mas de expor que todos eles, apesar de apresentarem divergências em alguns 

aspectos, apresentam informações sobre a importância da localização na obtenção de renda da 

terra urbana para seus detentores. 

A localização é o valor de uso mais importante do espaço urbano5 (LOJKINI, 1997, 

p.185 ; VILLAÇA, 1998, p.72) valor este que se traduz em preço da terra. Este valor de uso 

será utilizado, nas sociedades capitalistas, para fins especulativos (LOJKINI 1997, p.177). 

A localização no espaço urbano se refere à acessibilidade de um terreno em relação 

aos demais (VILLAÇA 1998). Assim o adquirinte do espaço urbano é o detentor de uma 

distância, aquela que interliga sua habitação a lugares de serviços, lazer, trabalho (VILLAÇA, 

1998; ROLNIK, 1995) e especialmente ao centro da cidade que é a área de entroncamento de 

todas as distancias, ou de maior acessibilidade, bem como é a área onde o Estado concentra os 

                                                 
4 Discussões sobre renda da terra podem ser consultadas em “A justiça social e a cidade” de David Harvey; Editora 
Hucitec:São Paulo; “Ouso do solo urbano na economia capitalista” de Paul Singer, Mimeo: Universidade de São Paulo: 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-1979; “A Terra como capital (ou terra localizacao)” de Flavio Villaca. In_Espaco e 
Debates n◦16. 
5 A localização, segundo considerado por Lojkine (1997:185), seria o terceiro uso do solo a qual acrescentaria aos dois 
outros valores de uso da terra definidos por Marx. Segundo o autor, “Marx reduz, em O Capital, o valor de uso do solo a duas 
funções: a de instrumento de produção (minas , quedas d’agua, terreno agrícola) e de simples suporte passivo de meios de 
produção (usina), de circulação (armazém e bancos) ou de consumo (moradias, etc)”. Mas, entretanto, como argumenta 
Lojkine, um terceiro valor de uso do solo assume crescente importância com a socialização das condições gerais da produção: 
a capacidade de aglomerar, logo, de combinar socialmente meios de produção e meios de reprodução de uma formação 
social. Esse terceiro valor de uso seria então “a propriedade que o espaço urbano tem de fazer com que se relacionem entre si 
os diferentes elementos da cidade” (Lojkine 1997:176). Esse valor de uso é a localização. 

 



 

serviços urbanos e onde há maior disponibilidade de infra-estrutura. Assim, quanto mais 

próximo à área central mais valorizada será uma determinada localização e conseqüentemente 

maior será seu preço.  

Em relação à renda fundiária é necessário considerar que desde que se reforçou a 

propriedade privada da terra, institucionalizando-a, esta passa a representar uma forma de 

obtenção de rendimentos, ou remuneração, para seus detentores. Estes detentores de terra com 

objetivo de lhes garantir maior rentabilidade fazem uso do mecanismo de especulação, o que 

eleva o preço da terra urbana e torna cada vez mais difícil sua apropriação pela massa 

proletariada que tem seus rendimentos determinados pelo mercado de trabalho, como também 

pela divisão social do trabalho.  

Em relatos sobre o preço da terra urbana no Brasil, Villaça (1986, p.117) e Maricato; 

Tanaka (2006, p.20) fazem considerações de que, o preço da terra urbana decorre de sua 

acessibilidade – o que quer dizer de sua localização em relação aos demais lugares da cidade, 

especialmente ao centro da cidade -, da disponibilidade de infra-estrutura e serviços públicos 

e além disso incorpora também a renda fundiária. A renda fundiária diz respeito aos 

“rendimentos retirados dos setores produtivos auferidos pelo proprietário, tendo como única 

razão o fato dele deter a propriedade de um pedaço do globo terrestre e monopolizar com isso 

o controle das pessoas de habitarem nesse mesmo globo”. 

Para este trabalho, é interessante tecer algumas considerações sobre o processo 

especulativo na cidade brasileira, e sobre a atuação do Estado favorecendo a este processo, e 

observar como ele é determinante na formação dos preços do solo urbano, condicionando a 

segregação urbana. 

Considera-se que, no Brasil, pós ano 1850, com a institucionalização da Lei de Terras 

e com o continuo abandono do trabalho escravo, que se efetivará em 1889, a renda fundiária 

também vai marcar a segregação em suas cidades.  

Conforme aponta Rolnik (1999, p.23) a promulgação da Lei de Terras marca um corte 

fundamental na forma de apropriação da terra no país, pois a partir de sua promulgação a 

única forma legal de posse da terra passou a ser a compra devidamente registrada6. A autora 

                                                 
6 Maricato (1997:23) faz referencias de que a generalização da compra e venda da terra não se implantou, porem, 
imediatamente apos a aprovação da Lei de Terras, de 1850. A autora informa que Murilo Marx lembra que ate 1911 a 
Câmara de São Paulo apresentou iniciativas de aforação (concessão) de terras municipais. Apenas em 1917, com o Código 
Civil e a proibição dessa pratica, ela se consolida em algumas cidades de grande crescimento. A autora ainda cita que, nas 
cidades, a promulgação da Lei de Terras (que fora concebida como uma forma de manter os direitos dos grandes 
latifundiários sobre as terras que lhes fora historicamente concedida), em principio, teve maior impacto sobre a ordenação de 



 

também indica que foram duas as implicações desta mudança: a absolutização da propriedade, 

ou seja, o reconhecimento do direito de acesso se desvincula da condição de efetiva ocupação, 

e sua monetarização, o que significa que a terra passou a ter estatuto de mercadoria. Com o 

fim do trabalho escravo, a terra passa a substituir o escravo na composição da riqueza. 

A partir deste período, a propriedade imobiliária apresentou tendência à valorização e 

o investimento em imóveis passa a ser considerado o mais seguro, resistindo a crises ou 

mudanças de planos econômicos, sem oferecer riscos ao seu empreendedor, sendo essa uma 

crença que vem se desenrolando nas cidades capitalistas. 

Genericamente, pode-se dizer, conforme entendido em Bonduki (apud SANTOS 1990, 

p.50) e Lago (1996, p.61), que, no período de 1900 a 1940, o acesso a moradia da massa 

trabalhadora nas duas grandes cidades do pais, Rio de Janeiro e São Paulo, restringia-se às 

vilas operárias, que eram construídas pelos industriais como forma de manter um controle 

sobre seus funcionários, ou aos cortiços e casas de aluguel que eram neste período fonte de 

obtenção de renda para os proprietários fundiários urbanos, embora também já começassem a 

surgir alguns loteamentos, voltados às camadas mais abastadas, em antigas chácaras próximas 

ao centro da cidade, onde os investimentos públicos estavam mais concentrados. Também, 

neste período, já começava a surgir um mercado de terras via produção, por grandes 

imobiliárias, de loteamentos populares em antigas chácaras nas áreas periféricas da cidade. 

Entretanto, não se observa neste período uma distribuição totalmente desigual dos 

investimentos públicos nas cidades como a que passa a se observar a partir de 1950 

(BONDUKI apud SANTOS 1990, p.50).  

As necessidades impostas para o desenvolvimento do capitalismo monopolista no país, 

com a ideologia do desenvolvimento e crescimento, nos anos 1950 e 1960-1980, 

respectivamente, conduziram o poder público a investir seletivamente nas cidades equipando-

as para atender o serviço das empresas hegemônicas  em detrimento aos gastos sociais 

(SANTOS 1994, p.95)7. Com essa atitude o poder público oficializa a desigualdade, pois cria 

economias de aglomeração e novas acessibilidades8, ambas mais condizentes com o progresso 

tecnológico e postas à disposição de um número reduzido de empresas e pessoas9. 

                                                                                                                                                         
ruas e casarios no núcleos urbanos, já que ela distingue, pela primeira vez na historia do pais, o que é solo publico e o que é 
solo privado.  
7 Forma-se, segundo Milton Santos (1990), uma Metrópole Corporativa. 
 
8 Novas acessibilidades estao relacionadas a construcao de vias expressas comparaveis as melhores dos paises ricos e cujo 
uso deveria ser do interesse primordial das grandes firmas. 
 
9 Em Lago (1996, p.63) encontra-se referencia de que o investimento seletivo na cidade garante a reprodução das camadas 
sociais medias e altas, que por sua, constituem-se na nova classe consumidora de bens duráveis, com destaque para o 



 

Ao investir seletivamente, o poder público vai beneficiar a especulação fundiária, ou 

seja, haverá ganho privado pelo proprietário de terras ou imóveis a custa dos investimentos 

públicos (CAMPOS FILHO, 1992,20). 

Santos (1990, p.48-53) observa que existe uma relação entre o valor médio da terra, as 

diferenças de acessibilidade e a segregação espacial. O fato de o preço da terra ser mais alto 

nas áreas mais bem dotadas, perto do centro, faz com que a maior parte das pessoas termine 

sem poder instalar-se em localizações centrais, devendo ir morar cada vez mais longe.  

Desde os anos 1950, o modelo rodoviário radial proposto para as cidades, a 

seletividade na distribuição dos equipamentos urbanos, o crescente movimento migratório em 

sua direção, provocando a urbanização, foram motivos que reforçaram o papel da especulação 

com a terra e conseqüentemente provocaram a elevação de seu preço, fato este que, por sua 

vez, levou a segregação no espaço urbano, como acredita-se. Aliado a esses fatores 

acrescenta-se o problema do nível salarial no país que é baixo e não cobre a reprodução do 

trabalhador (MARICATO, 2001, p.155). 

Em Santos (1990, 24-31;1994, p.96) encontra-se referência de que o modelo 

rodoviário urbano se delineia em avenidas radiais - que se tornam avenidas imobiliárias, como 

diz Maricato (2001) - levando as cidades a se expandirem seguindo os eixos de circulação 

regional e inter-regional, permitindo um crescimento mais disperso e espraiado das cidades 

além de conduzirem, espontaneamente, a formação de vazios urbanos. Este vazios, por sua 

vez, vão se tornando promessa de lucro no futuro e ficam retidos por seus proprietários, e isso 

por sua vez acarreta a criação mercantil da escassez, acentuando o problema de acesso a terra 

e habitação para os novos moradores urbanos. Esta criação mercantil da escassez aumenta o 

preço da terra urbana (ou dos terrenos) e dos imóveis (MARICATO, 2001, p.160). Deve ser 

ressaltado que o alto custo dos imóveis não está simplesmente em sua construção, mas sim na 

base fundiária. 

O equipamento diferenciado nas cidades condiciona que as áreas centrais da cidade - 

as mais bem equipadas - sejam valorizadas e tenham seu preço mais elevado em relação às 

demais, especialmente em relação às áreas periféricas, que não se apresentam 

satisfatoriamente equipadas. 

                                                                                                                                                         
automóvel (por isso grandes investimentos em acessibilidades) que iria sustentar o modelo de crescimento implantado. Com 
o mesmo intuito, de sustentar tal modelo, o Estado ficou omisso perante as carências produzidas pela forma de produção do 
espaço periférico, e isto porque era necessário ter o trabalhador a baixos custos, podendo também manter um grande mercado 
de reserva de força de trabalho. Desta maneira o Estado apresenta o seu papel de mantenedor das condições de reprodução do 
capital em geral e do capital imobiliário em particular. 
 



 

Da mesma maneira, o equipamento diferenciado nas cidades leva a que as áreas, ou 

localizações, por ele mais dotadas, sejam ocupadas por usos ou atividades mais dinâmicas 

pelo fato de se afeiçoarem às suas exigências. As pessoas que possuem maior recurso, ou as 

camadas de mais alta renda, também buscam alojar-se nestas localizações devido às 

facilidades apresentadas (SANTOS 1994, p.96), tudo isso porque esses grupos podem arcar 

com os custos locacionais.  

Observando a distribuição de serviços nas cidades, cuja maior concentração esta no 

centro, Singer (1979, p.7) faz referências de que no Brasil “os serviços urbanos se irradiam do 

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

Desta maneira, resulta um gradiente de valores do solo urbano, que tem um valor máximo na 

área central, e vai diminuindo até atingir um mínimo nos limites do perímetro urbano 

principal. 

Em Santos (1990, p.62-63) encontra-se a referência de que os parcos recursos 

financeiros de uma grande parcela da população desencorajam a instalação de serviços e 

comércios na periferia, porque não há, para eles, nesta área, um mercado suficientemente 

volumoso. Estes, quando se instalam nas áreas periféricas, apresentam-se com pequenas 

dimensões, o que os obrigam a elevar seus preços em relação ao comercio do centro, e a 

disporem de estoques mais reduzidos. As dimensões do mercado não permitem a floração de 

lojas especializadas, o que faz com que as atividades centrais sirvam a população das áreas 

periféricas tanto para serviços, quanto para o comércio, além de no centro concentrarem-se 

empregos que absorvem esta população como mão-de-obra. Este fato, por sua vez, aumenta a 

pressão sobre o sistema de transportes fazendo com que o centro da cidade vá se tornando, 

cada vez mais, o lugar onde a acessibilidade é muito maior do que em outros pontos.  

O referido autor ainda observa que quanto mais pessoas vêm para a cidade, com o 

conseqüente aumento do número de pobres, mais o centro se expande. Da mesma maneira, o 

autor observa que um número maior de atividades diversificadas surgem devido à pressão das 

classes medias - que tem um aumento significativo com a introdução das multinacionais no 

pais - por serviços cada vez mais diferenciados e especializados. 

Em relação a estes dois últimos parágrafos, julga-se ser importante acrescentar as 

observações de Santos (2004), quando este observa que o processo de urbanização brasileiro 

se caracteriza como uma urbanização terciária. Este fato ocorre em decorrência da 

modernização tecnológica que faz com que a indústria propicie cada vez menos um número 

de empregos. Em decorrência a esse fato, ocorre na sociedade urbana uma distinção entre 

aqueles que podem ter acesso a bens e serviços e aqueles que, mesmo apresentando 



 

necessidades semelhantes não podem satisfazê-las. Isso cria, ao mesmo tempo, diferenças 

qualitativas e quantitativas de consumo. Esta situação leva a criação, na cidade, de dois 

circuitos econômicos: um superior e outro inferior. O primeiro é caracterizado por negócios 

bancários, comercio e industria de exportação, industria urbana moderna, serviços modernos, 

comércio atacadista e transporte, e está vinculado às camadas superiores da sociedade. O 

segundo é constituído por serviços não modernos, geralmente abastecidos pelo nível de venda 

e varejo e pelo comércio em pequena escala e não moderno. Constitui-se em uma estrutura de 

abrigo para os citadinos novos e antigos desprovidos de capital e qualificação.  

Cordeiro (1980, p.59) observa que a falta de infra-estrutura e equipamentos em outras 

áreas da cidade faz com que o centro da cidade seja atrativo para as atividades mais modernas.  

Toda esta conjuntura faz com que o valor relativo da terra suba mais no centro e isso, 

por sua vez, gera um impulso ao fenômeno da especulação fundiária e imobiliária na cidade. 

Toda essa conjuntura vai determinar o preço da terra e levar a criação de espaços 

diferenciados, em termos de possibilidades de acesso financeiro dos diferentes usuários 

urbanos (agentes econômicos e usuários de moradia), às diferentes localizações urbanas. Isto 

implica dizer que determinados usos podem, ou não, arcar com os custos de determinadas 

localizações. Assim, acredita-se, esboça-se a segregação sócio-espacial.  

“O fato de o preço da terra ser mais alto nas áreas mais bem dotadas, perto do centro, 

faz com que a maior parte das pessoas termine sem poder instalar-se em localizações centrais, 

devendo ir morar cada vez mais longe” (SANTOS, 1990, p.48-53). Assim, para os usuários de 

moradia, essa conjuntura vai determinar uma segregação residencial, que é ao mesmo tempo 

social, no espaço urbano, porque cada indivíduo tem possibilidades diferenciadas para poder 

arcar com o preço da habitação. Vão se criar sítios sociais (SANTOS, 1994, p.96), ou como 

entende-se, formam-se conjuntos de bairros onde a população apresenta homogeneidade de 

hábitos e costumes ou ainda, como expõe Rolnik (1994, p.97), forma-se uma segregação 

sócio-territorial com os espaços da cidade sendo “política e socialmente diferenciados de 

acordo com os grupos que nela habitam, de tal modo a definir territórios distintos”. 

Há de ser considerado que os proprietários fundiários e/ou empreendedores 

imobiliários costumam utilizar-se de estratégias de lançamentos de loteamentos em áreas 

periféricas aos vazios urbanos por eles deixados, como forma de induzir o Estado a estender a 

essas áreas infra-estrutura e equipamentos urbanos. Esses agentes também costumam 

conservar imensas áreas próximas ao núcleo central à espera de valorização o que lhes 

permite uma venda mais rentável posteriormente (KOWARICK apud SOUZA, 1994, p.172; 

LAGO, 1996, p.61). 



 

Kowarick (apud SANTOS, 1990, p.50) expõe que “com a chegada de melhorias 

urbanas em áreas antes desprovidas, cresce seu preço econômico na medida em que decai seu 

ônus social. No momento em ocorre este processo de valorização, estas áreas, antes acessíveis 

às faixas populacionais de remuneração mais baixa, tendem a expulsar a maioria dos 

locatários, os proprietários que não podem pagar o aumento de taxas e impostos, 

transformando-se em zonas para camadas mais remuneradas”10.  

Regina Célia Braga dos Santos, citada por Santos (1990, p.32), expõe que essa 

estratégia dos especuladores faz com que a cidade vá se expandindo, incorporando novas 

áreas e sempre segregando os seus moradores de acordo com a estratificação social.  

Percebe-se em todas as considerações expostas, até aqui, que a segregação é um 

processo espacial, ou seja, ela acontece ao longo do tempo no espaço urbano através das 

estratégias de ação dos agentes sociais - o Estado, proprietários fundiários, incorporadores, 

etc- que modelam o espaço urbano (CORREA, 1995, p.36).  

Percebe-se, também, que a segregação residencial tem um dinamismo, ou seja, uma 

determinada área social é habitada durante um período por um grupo social e, a partir de um 

dado momento, devido a uma serie de fatores, passa a ser ocupada por outro grupo de status 

diferente daquele que ali anteriormente habitava (CORREA, 1995, p.70). Observa-se, 

também, que a cidade vai se metamorfoseando. 

Nas áreas centrais, o processo de segregação das camadas de mais alta renda, que 

tradicionalmente sempre moraram próximo ao centro da cidade, tem inicio no começo do 

século XX e esteve relacionada à necessidade dos ricos se manterem afastados dos pobres, por 

temor das doenças contagiosas. Nas décadas finais do mesmo século, isto ocorre por medo da 

pobreza, principalmente de cor escura e moradora de favelas, que é vista como população 

violenta11. Daí surgiram iniciativas de agentes públicos e privados para evitar o contato e a 

mistura social, promovendo o isolamento espacial das camadas abastadas em loteamentos 

exclusivos (KOWARICK apud FRUGOLI JÚNIOR, 2000, p.15).  

Em Villaca (1998), entendeu-se que, mesmo se afastando da área central os loteamentos 

exclusivos sempre tiveram a característica de manterem uma ligação direta com o centro da 

                                                 
10 Milton Santos (1990:51) informa que uma das razoes pelas quais os pobres tendem a não se fixar, sendo levados para 
localizações sempre mais periféricas, vem do custo dos servicos. Os gastos com água, energia elétrica e limpeza urbana são 
inversamente proporcionais a renda, consumindo uma parcela substancial da renda dos menos favorecidos. Isto significa que 
a chegada de novos melhoramentos urbanos a uma área conduz, a médio prazo, a expulsão dos pobres, pela impossibilidade 
de arcarem com as respectivas despesas. Assim pobreza e periferizacao aparecem como dois termos e duas realidades 
interligadas. 
11 Milton Santos (1990:110) observa que a violência urbana é causada pela extrema pobreza de centenas de milhares de 
habitantes urbanos. O medo da violência leva a fortificação dos bairros de classes medias e dos segmentos mais abastados da 
população.  



 

cidade através de avenidas radiais. À medida que as camadas de mais alta renda vêm se 

segregando no espaço urbano, concentrando-se predominantemente em uma determinada 

região da cidade, as residências por elas antes ocupadas passam a ser ocupadas por camadas 

populacionais de renda inferior. Tem-se, então, uma dinâmica da segregação inversa à 

observada nas regiões periféricas. Acredita-se que esse fato ocorra porque o meio social 

valoriza diferencialmente os lugares. 

Em seus estudos, Villaça (1998) observou que, concomitantemente ao processo de 

segregação residencial das camadas de mais alta renda, houve um deslocamento da 

centralidade para o setor urbano em geral por elas ocupado. E é este o aspecto que chama a 

atenção para este trabalho. Mas acredita-se que para compreendê-lo seja necessário tecer 

algumas considerações sobre centro, subcentro e centralidade.  



 

 

CAPÍTULO 2 
 

CENTRO E CENTRALIDADE – UM NOVO CONTEXTO 
 

2.1 Centro 

 

Conforme aponta Corrêa (1995, p.37), a centralização é um processo espacial - 

expressão muito usada por geógrafos para dar conta do que ocorre no espaço ao longo do 

tempo - que tem como respectiva forma a área central. Como diz Villaça (1998, p.238), 

"nenhuma área é ou não é centro; como fruto de um processo em movimento torna-se centro". 

Esse processo ocorre devido ao desenvolvimento da vida social que faz com que surjam 

atividades ( governo, comércio, religião, etc) que exigem o deslocamento de muitos, para o 

mesmo ponto, às vezes ao mesmo tempo. Para o atendimento ótimo, estas atividades devem 

se localizar no ponto que minimiza o somatório de todos os deslocamentos. Assim, surgem os 

centros das cidades. Em sua condição de núcleo natural, o centro passa a ser o coração da 

cidade (SOARES, 1965, p.353). 

Lefebvre (2004, p.129) cita que cada modo de produção teve seu tipo de sociedade, de 

forma urbana e de centralidade. 

Nas cidades, que antecedem o período do capitalismo, a mobilidade era muito limitada 

e ali, no centro, se localizavam as mais importantes instituições urbanas: o governo, através 

do palácio, a Igreja, as instituições financeiras e o comércio, com seus mercados, (CORRÊA, 

1985, p.36). O centro da cidade era marcado por enorme carga ideológica, que se expressava 

através das obras monumentais das instituições sociais, exaltando Deus e o Estado.  

Na cidade pré-capitalista, a monumentalidade continuará presente, mas exaltará, 

sobretudo, os valores da democracia do Estado burguês, especialmente seus três poderes, que 

se localizavam em grandes e monumentais avenidas, construídas para mostrar o novo poder 

da classe burguesa. A casa de Deus ocupará lugar de menor destaque ( VILLAÇA, 2004, 

p.26). Os valores começam a se alterar.  

O desenvolvimento do capitalismo, no século XIX, "reforçará a propriedade da terra 

transformando-a em mercadoria" (VILLAÇA, 1978), e estimulará a expansão do comércio, 

conseqüentemente do consumo. Neste período, conforme indica Villaça (2004, p.26), o 

Estado se retrai da produção direta do espaço urbano (mas se mantém como regulamentador 



 

dessa produção) a qual passa a ser determinada pela lógica de mercado, particularmente do 

mercado imobiliário, inclusive o centro.  

Determinado pelo consumo, um valor da nova ordem nascente, o centro da cidade não 

mais se caracterizará por obras monumentais, exaltando Deus ou o Estado. O centro da cidade 

passará a se caracterizar por um sistema viário uniforme, associado ao fato do 

desenvolvimento dos transportes ter permitido maior mobilidade populacional, primeiro com 

os bondes, depois ônibus, e finalmente, os automóveis, e, por um intenso uso do solo por 

parte das atividades privadas que surgem e crescem: o comércio varejista e os serviços. O 

centro da cidade passará a ser então uma área de uso intensivo, com grande concentração de 

atividades do setor terciário (CORRÊA, 1995, p.40 ; VILLAÇA 1998, 2004).  

O setor terciário, de acordo com Vargas (2001, p.52), compreende não só o comércio 

atacadista e varejista, como também, a prestação de serviços, atividades de educação, cultura, 

lazer, turismo, profissionais liberais, sistema financeiro, administração e marketing, etc. 

Soares (1965, p.343) define que o centro da cidade é o foco de todas as funções que se 

relacionam com a vida da cidade, da região ou do país. 

Conforme observado em Frúgoli Júnior (2000), Villaça (1998) e Silva (2004), o centro 

da metrópole brasileira condensa dimensões representativas. É o pólo onde se concentram 

empresas - sobretudo do setor terciário-, atividades comerciais, instituições político-

administrativas e religiosas, empregos para parcela considerável da população e conta com 

invejável infra-estrutura de transportes e comunicação. É esta, também, a observação de 

Singer (1997, p.7): “o centro principal da metrópole possui em alto grau todos serviços 

urbanos”. 

Para Tourinho (2006, p.280), uma característica que diferencia o centro do restante do 

tecido urbano é a diversidade, "não só por envolver lugares onde diversos setores da 

sociedade (econômicos, políticos e sociais) atuam; mas também onde diversos agentes sociais 

interagem (no sentido da diversidade cultural e racial dos usuários e dos moradores)". 

Para Soja (apud FRUGOLI JÚNIOR, 2000, p.32), o centro "define e dá substância à 

especificidade do urbano, confere seu valor social e espacial singular". 

Rolnik (1994, p.102) faz referência de ser o centro "região estratégica do ponto de vista 

das vantagens locacionais e zona privilegiada por conter investimentos urbanos acumulados 

ao longo do tempo". "Os centros das cidades, mesmo nas cidades industriais, são as áreas que 

geram e atraem a maior quantidade de deslocamentos (viagens), pois acumulam os 

deslocamentos de força de trabalho - os que ali trabalham - com os de consumidores - os que 

fazem compras ali e vão aos serviços" (VILLAÇA, 1998, p.20). 



 

“Do ponto de vista da acessibilidade, os centros são, em geral, as áreas mais bem 

servidas de transportes públicos. São locais de acesso mais democrático do que quaisquer 

outros. Nesse sentido são populares” (MARICATO 2001, p.138). 

No Brasil, desde o início do século XX, em decorrência da expansão das metrópoles e 

da limitada condição de acessibilidade da grande maioria da população, que impossibilitada 

por seus reduzidos rendimentos morava afastada do centro, foram surgindo os primeiros 

subcentros.  

 

 

2.2 Subcentro 

 

Segundo Villaça (1998, p.302), o subcentro se constitui de aglomerações 

diversificadas e equilibradas de comércio e serviços, que não o centro principal, onde se 

proliferam lojas comerciais, consultórios, bancos, cinemas, escolas, restaurantes, etc. para 

atender à população residente no local ou nas suas proximidades. Argumenta, ainda, que os 

subcentros levam décadas para se constituírem e que seu impacto se produz lentamente e 

também é lentamente absorvido pela vizinhança, que aos poucos também se transforma. 

O mesmo autor explica que o subcentro atende aos requisitos de otimização de acesso, 

só que para uma parte da cidade, contrário ao centro principal que cumpre-os para toda a 

cidade. 

Como observado em Soares (1965, p.355), o fenômeno subcentro é comum em um 

grande número de cidades onde a expansão urbana implica em aumento de distâncias, levando 

os moradores a procurarem os estabelecimentos próximos, em busca, pelo menos, de 

mercadorias e serviços padronizados. 

Singer (1997, p.7) cita que à medida que a cidade vai crescendo, centros secundários 

de serviços vão surgindo em bairros e formam novos focos de valorização no espaço urbano. 

Corrêa (1995) considera que o aparecimento de núcleos secundários de atividades 

comerciais gera economias de transporte e tempo, induzindo a um maior consumo, o que é do 

interesse do capital produtivo e comercial. 

Feldman (2004, p.41) cita que centro e subcentros estabelecem claras relações 

hierárquicas, que demarcam com precisão o que é estar no bairro e o que é ir à cidade.  

Como entendido em suas notas, a existência de subcentros estruturados configura a 

cidade como policêntrica. 



 

 Conforme aponta Villaça (1998, p.302), a década de 1970 marca o apogeu relativo dos 

subcentros que com suas lojas de departamento e com seus enormes cinemas polarizam 

fortemente grandes zonas de influência e dá-se início à formação de vários shoppings centers 

que, em princípio, predominavam na região de concentração de camadas de alta renda e já no 

final dos anos 1980 passam a ser construídos em regiões populares.  

Para o autor "Os shoppings têm o poder polarizador de um centro terciário e uma 

variedade equilibrada de comércio e, além do mais, visam reduzir ao mínimo o número de 

deslocamentos dos clientes". 

Em seus estudos, Pintaudi (apud FILHO; BESSA, 1992) mostra que o 

desenvolvimento dos shoppings, aparelhos de comercialização, ocorre em sintonia com as 

transformações ligadas à dinâmica da urbanização e que a partir da popularização do 

automóvel observa-se uma pulverização do centro metropolitano, surgindo centros 

especializados que atenderiam às diferentes funções do setor terciário. A autora identifica, 

então, o surgimento de novas centralidades.  

 

 

2.3 Centralidade 

 

O conceito de centralidade foi desenvolvido por geógrafos, em seus estudos sobre 

localização, o definindo como atributo primordial do centro (TOURINHO, 2006, p.278). 

Entende-se, portanto, que o conceito de centralidade -urbana - está vinculado a uma área 

específica da cidade, o centro, e às qualidades que o mesmo oferece em termos de infra-

estrutura, acessibilidade, e de variedade equilibrada de seviços e comércio, onde muitas 

pessoas possam congregá-lo ao mesmo tempo. Segundo Villaça (1998, p. 242), a "origem da 

fonte da centralidade está na possibilidade de minimizarem o tempo e os custos associados 

aos deslocamentos espaciais dos seres humanos". 

Richter (2000, p.26) define centralidade como o sistema de serviços diversificados 

oferecidos por um local, que é capaz de atrair pessoas de diversos pontos da cidade ou 

também de uma região. Nesta linha, Paiva (2005, p.31) reforça que, “a centralidade constitui-

se na qualidade do que é central, ou seja, na capacidade de uma localização, através da 

atuação de forças sociais tornar-se centro”. 

Em Tourinho (2006, p.291), entende-se que centralidade não é uma característica física, 

mas sua manifestação se dá no território de forma física. Para a autora, "no centro a 



 

centralidade é superlativa porque se apresenta como sinal distintivo de tudo aquilo que no 

inconsciente de uma sociedade se aceita como central". 

Refletindo sobre estas considerações, entende-se que centralidade é produzida, embora 

acredita-se que a produção de novas centralidades "não se equipare em número equilibrado de 

serviços e comércio ao centro tradicional" (VILLAÇA 1998, p.265).  

A centralidade do centro "tradicional', aquele que levou anos para se formar, não se 

"reproduz". 

Talvez aqui se possa dizer que o centro da cidade é a expressão materializada da 

necessidade de centralidade da população urbana para reduzir seus custos e tempos nos 

deslocamentos espaciais, concentrando, em uma só área, os usos, ou funções, necessários à 

vida urbana. 

Entretanto, a centralidade já não mais se manifesta única e exclusivamente no centro, 

aquele lugar que congregava todas as benfeitorias acumuladas durante os anos.  

Flávio Villaça, tanto em seu artigo "Reflexões sobre o centro urbano", de 2004, como 

em seu livro "O espaço intra-urbano no Brasil", de 1998, relata que dois momentos devem ser 

destacados no deslocamento do centro, ou da centralidade, em direção às áreas segregadas das 

camadas de mais alta renda: 
O primeiro ocorreu em São Paulo e Rio de Janeiro, entre o final do século XIX e as 

primeiras décadas do XX, e prosseguiu ocorrendo em outras metrópoles até que, no final do 

século XX, manifestou-se até mesmo em cidades médias. Nesse momento o centro principal se 

divide em duas partes muito diferentes, porém contíguas: uma atendendo à freguesia de alta 

renda e voltada para o atendimento das camadas populares e outra localizada no extremo oposto, 

nas posições abandonadas pela primeira. Em São Paulo, esse momento foi representado pelo 

deslocamento do centro principal do Triângulo para a região da avenida Ipiranga/rua Barão de 

Itapetininga e, no Rio de Janeiro, bem antes, pelo deslocamento do centro da região norte da 

avenida Rio Branco para sua extremidade sul, isto é, a Cinelândia e vizinhanças. 
Num segundo momento, a partir de meados do século XX, ocorrem duas particularidades 

no crescimento do centro principal. A primeira é o início de uma total separação entre aquelas 

duas partes outrora contíguas. O comércio e os serviços orientados para essas elites cresce em 

áreas distantes do primeiro. A segunda particularidade é que esse novo centro que a classe 

dominante começa a produzir para si, além de destacado espacial e economicamente do 

primeiro, começa a se diluir e apresentar enormes dimensões. Isso ocorre porque esse centro se 

forma já sob a influência da difusão do automóvel e passa a ser entremeado por muitos dos 

bairros residenciais daquela classe e mesmo da classe média. Esse novo centro fica então 

mergulhado dentro da área de concentração das camadas de alta renda. Aliás por esse motivo 

deveria, mais apropriadamente ser chamado de área central” (VILLAÇA, 2004, p.27). 

 



 

Estes dois momentos mostram uma ruptura no sistema da centralidade nas cidades. 

No início deste primeiro momento, o país está passando pela "transição de um Estado 

imperial escravocrata para a República do trabalho assalariado" (ROLNIK, 1994, p.95), a 

propriedade da terra é reforçada pela Lei de Terras e uma sociedade capitalista começa a 

despontar gerando uma nascente burguesia e classe média urbana. A partir dos anos 1930, o 

país passará a contar com uma burguesia urbano-industrial.  

No primeiro momento, as condições de mobilidade intra-urbana eram limitadas, não 

havia, ainda, um sistema rodoviário ampliado que permitisse maior mobilidade espacial das 

camadas de mais alta renda para regiões além da central. O sistema de transportes intra-

urbano, até meados do século XX, sempre esteve mais concentrado nas áreas centrais da 

cidade, área a qual os investimentos públicos, neste período, sempre privilegiaram. Primeiro, 

com um sistema de bondes concentrando suas linhas nesta área (KOWARICK 1994, p.78), 

depois, principalmente a partir de meados da década de 1920, com planos de extensão do 

sistema viário que privilegiaram a área central com grandes avenidas, basta ver o Plano de 

Avenidas de Prestes Maia, para São Paulo, que foi modelo posteriormente seguido por demais 

cidades do país.  

Há de ser lembrado que as áreas centrais, do final do século XIX ao começo do século 

XX, também passaram por programas de reforma urbana que se inspiraram na reforma de 

Paris. Porém mais do que uma reforma urbana, com a construção de grandes avenidas e 

prédios suntuosos, visava-se, sobretudo, "limpar" o centro das cidades da população pobre 

que morava em cortiços nesta região, entremeados aos bairros das camadas abastadas, e que 

devido à precariedade deste tipo de moradia tornaram-se foco de disseminação de epidemias. 

A partir desses fatos, verifica-se, então, que a área central concentrou investimentos 

públicos em infra-estrutura e disso se aproveitaram os interesses imobiliários lançando frentes 

imobiliárias voltadas para as camadas de mais alta renda em áreas contíguas ao centro, em 

locais aprazíveis que ofereciam acessibilidade a este último, afastando-o daquela dada 

população pobre, dando por início a sua segregação. Em sua necessidade crescente de 

segregação, esta camada populacional começou a deslocar gradativamente seu comércio e 

seus serviços para este setor contíguo ao centro ao qual passaram a morar, ficando o centro da 

cidade dividido em uma área voltada ao comércio e serviço popular e outro voltado ao 

comércio e serviços dos abastados, tudo isso sendo possibilitado pela interferência da 

legislação urbana, que permitia usos mistos junto às áreas residenciais.  

Neste primeiro momento, têm-se, de acordo com Tourinho (2006, p.279), uma 

unidade bicéfala conformada pelo desdobramento do antigo centro no novo centro. Unidade 



 

bicéfala no sentido de que o centro tem caráter concentrado e é caracterizado pela 

contiguidade física e pela complementação funcional. 

No segundo momento, a partir dos anos 1950, é contínuo o processo de urbanização 

das principais cidades que se industrializavam no país. 

A partir deste período, a consolidação do automóvel e da indústria automotiva 

conduziu a uma ampliação do sistema viário, possibilitando maior poder de mobilidade 

espacial da população ( ALMEIDA 2003, p.235; SILVA, 2004, p.54; CARLOS, 2001, p.26; 

VILLAÇA, 2004, p.28). 

Desde este período, a população de mais alta renda e uma parcela da classe média - que 

começou a se ampliar no país "quando empresas internacionais trouxeram intimamente uma 

complexa divisão social do trabalho da qual se destacava a enorme gravitação do chamado 

trabalho improdutivo dos gerentes e executivos fazendo as vezes do capitalista para gerir 

propriamente o trabalho produtivo” (OLIVEIRA, 1982, p.50) -, por terem condições de 

possuir seu próprio meio de locomoção, se viram beneficiadas, desde este período, por um 

sistema de tráfego rápido, com vias expressas que privilegiam o transporte individual, em 

detrimento à maioria da população que utiliza-se de transportes públicos como ônibus, trens e 

metrô.  

Almeida (2003, p.233) cita que a instalação da indústria automobilística em fins da 

década de 1950, de um lado reforça o modelo rodoviário que é hoje predominante no país, e 

de outro, desempenha papel fundamental na remodelação e na ampliação das cidades, pois a 

expansão do uso do automóvel exerce uma forte pressão sobre o sistema viário metropolitano 

com aberturas de novas vias expressas, alargamento de ruas e avenidas.  

Os eixos viários propiciam aos interesses imobiliários, ávidos por renovar o estoque 

construído, possibilidades de investimentos que não só exclusivamente na área central. Dessa 

maneira, promovem novos bairros ao longo desses eixos, acabando por condicionar um 

contínuo aumento da mancha urbana, tudo isso sendo possibilitado pela intervenção do Estado 

através de seus instrumentos legais de regulamentação do uso do solo (VILLAÇA, 1998; 

CARLOS, 2001).  

É interessante acrescentar, como indica Maricato (2001, p.139), que os eixos viários 

tornam-se “grandes avenidas imobiliárias”. 

A ampliação do eixo viário permite maior mobilidade das camadas populares, 

residentes da periferia, ao centro da cidade. Isto ocorre devido à ampliação do sistema de 

transportes coletivos que passa a ligar as regiões periféricas ao centro. Neste sentido, o centro, 



 

aquela unidade bicéfala, passa a ser utilizado com mais frequência por esta população e à 

medida que dele vão se utilizando nossa camada de mais alta renda dele vai se afastando.  

Singer (1979, p.8) expõe que à medida que vai ocorrendo o aumento da população 

urbana, o centro principal tem que se expandir e esta expansão esbarra nos bairros residenciais 

“finos” (grifo do autor) que o circundavam.  

Em sua necessidade crescente de segregação, as camadas de alta renda, que até os anos 

1950 moravam em áreas contíguas ao centro, passam a deslocar-se a partir dele em direção a 

novos bairros, mas sempre mantendo a condição de haver acesso a ele, por vias radiais.  

Em Silva (2004, p.55) e Singer (1997, p.8), foi possível observar que, com essa nova 

situação, os interesses imobiliários promovem novos bairros para as camadas de mais alta 

renda em áreas mais afastadas do centro e junto à essa área promovem a constituição de eixos 

empresariais-comerciais, possibilitando aos serviços centrais da cidade nova área de 

expansão. Assim, as vias radiais também vão se transformando em corredores comerciais. 

Para Villaça (1998, p.329) esses novos eixos comerciais-empresariais que se formam 

permitem às camadas de mais alta renda deslocarem da área central "seu" comércio, serviços 

e até mesmo algumas instituições de governo para próximo de si ou ainda, como diz o autor, 

"nossas camadas de mais renda trazem o centro para próximo de si porque elas o frequentam 

intensamente e neles exercem muitos de seus empregos". 

Desta forma, vem se formando nas metrópoles uma região pulverizada constituída de 

vários centros especializados, ou um novo centro de grande extensão (VILLAÇA, 1998, 

p.82), denominado na literatura por "centro expandido". 

 
Em geral, a definição de centro expandido é de caráter operativo e responde à necessidade de 

definição de uma área abrangente onde seja possível implementar uma específica atuação 

urbanística. Contudo, o centro expandido é o somatório de um conceito acrescido de uma 

adjetivação. Isto é, centro expandido significa exatamente a expansão do centro, no sentido de 

que o que é central, como condição de produção e reprodução da vida urbana, em um 

determinado estágio do crescimento da cidade, sai da área do centro e reverbera pelo território 

da cidade com suficiente intensidade para ser percebido enquanto tal. Ainda assim, isso que sai 

do centro não é a essência do central, mas a condição da concentração do consumo que 

determina o crescimento e a consolidação da cidade burguesa, que se expressa só como uma 

parte da cidade. (TOURINHO, 2006, p.283). 

 

Como entendido em Feldman (2004, p.42), o novo centro que se forma além de 

representar uma ruptura em termos de localização, significa uma ruptura com o tipo de 



 

organização característico dos centros tradicionais. Referenciando Villaça (1998, p.236), a 

autora cita: "o novo centro das elites é atomizado, fragmentado e especializado - muito 

diferente da concentração equilibrada de comércio e serviços que caracterizavam o centro 

tradicional. Não se reproduz uma nova versão do Centro velho". 

Há de ser ressaltado que a expansão da centralidade ocorre de forma gradual. À 

medida que nossas metrópoles vão ganhando novas proporções, novos centros especializados 

vão surgindo. Esse processo ocorre em função da contínua urbanização e com a consequente 

mudança no padrão produtivo que, desde o final dos anos 1980, vem deixando de basear-se no 

setor produtivo industrial passando a apoiar-se no amplo crescimento do setor terciário 

moderno (CARLOS, 2001;FRÚGOLI, 2000). Visto estes aspectos, considera-se que a 

expansão da centralidade ocorre junto à dinâmica da vida metropolitana em seus aspectos 

econômicos. 

Entretanto, como compreendido em Villaça (1980), os novos centros especializados do 

setor terciário moderno surgem justamente na área de concentração das camadas de mais alta 

renda mesclados às suas áreas residenciais. E julga-se que ali surgem em decorrência de, nesta 

área, estarem concentrados investimentos públicos em infra-estrutura, sistema viário, redes de 

comunicação, etc, que permitem o desenvolvimento de tais atividades, além de otimizarem o 

tempo e custo dos deslocamentos da grande maioria de seus privilegiados usuários aos seus 

locais de trabalho, como também de consumo, pois os novos centros de comercio também se 

especializam.  

Em Carlos (2001) e Tourinho (2006), existem referências de que os novos centros 

especializados do setor terciário necessitam de área livre para se constituírem e que sua 

consolidação no centro (antigo) seria muito difícil de se realizar porque este último se tornou 

um espaço de difícil apropriação.  

Em Cordeiro (1980, p.59), encontra-se referencia de que as deseconomias12 de 

aglomeração condicionaram a procura de novos espaços para a realização das atividades mais 

modernas do setor terciário. Assim fatores como, a existência de terrenos livres, com 

proporção ideal para a construção de edifícios de novos padrões arquitetônicos com 

equipamentos que preencham as exigências de conforto e eficiência de escritórios de nível 

internacional; facilidades de acesso ao centro tradicional por vias radiais e a presença de 

vizinhança de um grupo social que oferecesse prestigio a instalação de empresas de certo 

                                                 
12 Como deseconomias de aglomeração pode-se citar: obsolescência das condições de acomodação interna dos edifícios para 
funções cada vez mais sofisticadas; congestionamento e falta de estacionamento; aumento de taxas e valores imobiliários no 
centro; restrições legais para o uso do solo, que limita a ação das firmas; alta densidade da área construída, entre outros 
(CORDEIRO 1980, p.107; CORREA 1995, p.45) 



 

porte (CORDEIRO, 1980, p.108), contribuíram para a expansão de novos centros 

especializados em direção ao setor urbano ocupado pelas camadas de mais alta renda. 

Em Villaça (1998, p.281) e Frúgoli Júnior (2000), é possível perceber que à medida 

que estes centros especializados se formam, aos poucos vão se tornando obsoletos, situação da 

qual o mercado imobiliário tem grande empenho que aconteça. Isto é realizado através da 

renovação do estoque construído, promovendo conseqüentemente a produção de novos 

centros e novas frentes imobiliárias, mas sempre voltados para o setor de concentração da 

população de mais alta renda (VILLAÇA 1998 ; 2004).  

Os novos centros que se formam vão apresentando grupos de edifícios com padrão 

arquitetônico diferenciado aliado ao uso de novas tecnologias, o que os torna mais dinâmicos 

e modernos, levando-os a ser de interesse para muitos empresários, que passam, 

consequentemente, a migrar suas sedes para novos locais. Estes projetos muitas vezes 

conciliam a construção de shopping centers, hotéis, cinemas, edifícios garagens, ou seja, os 

megaprojetos indicam a capacidade de se criar centralidade (TOURINHO, 2006). 

Em relação à obsolescência de alguns desses centros, bem como do centro principal, 

nos últimos anos os grupos privados que neles têm suas sedes, aliados ao poder público, vêm 

desenvolvendo projetos de intervenção e requalificação, colocando em prática, por exemplo, 

as operações urbanas13. 

Entretanto, Villaça (1998, p.154) considera que o centro da cidade não teria perdido 

sua vitalidade se as camadas de mais alta renda tivessem tido o interesse de renová-lo como já 

o haviam feito no início do século. Mas, segundo o autor, a diminuta camada populacional de 

alta e média renda não desenvolveu uma simbiose com o centro, como ocorreu nas metrópoles 

européias. Ao passarem a ter maior possibilidade de mobilidade espacial, com o uso do 

automóvel individual, foram rompendo seu contato com o centro. Mas segundo o autor, o 

avanço da violência urbana, a partir dos anos 1970, foi a gota d'agua que fez com que essa 

camada populacional o abandonasse definitivamente, a partir daí se concentrando, cada vez 

mais, em um setor da metrópole levando consigo seu comércio, serviços e até mesmo algumas 

instituições públicas. 

                                                 
13 A operação urbana é um mecanismo de parceria entre o poder publico e a iniciativa privada destinadas a produzir 
transformações localizadas. Uma operação urbana pode pode executar um plano de preservação ambiental ou de renovação 
urbana para parte do território municipal cuja potencialidade de desenvolvimento se pretende aproveitar. Em São Paulo já 
foram colocadas em pratica as operações urbanas Anhangabaú, Operação Centro, Operação Faria Lima, e Operação Água 
Branca. Sobre o assunto consultar “O município no século XXI: cenarios e perspectivas”. São Paulo:Fundação Prefeito Faria 
Lima: 1999. p. 275-284. 



 

 

Mas, para Benfatti (2004, p.13),  
o abandono/esvaziamento do centro é, em grande medida, resultado do ideário 

modernizante dos anos 1960. Para o autor “os planos diretores induzindo e consolidando novas 

áreas de ocupação e valorização urbana, as funções administrativas e de Estado abandonando o 

centro- também em direção a novas áreas de ocupação e valorização das classes média e alta, 

como no caso de São Paulo – e até mesmo medidas tópicas (que posteriormente mostraram-se 

equivocadas) de proteção e modernização das áreas centrais, como a legislação de proteção ao 

patrimônio edificado e a implantação de ruas exclusivas para pedestres – os calçadões – 

contribuíram para o esvaziamento das áreas centrais. 

A partir destas conceituações teóricas se desenvolveu este trabalho, o qual objetivou 

identificar se em São José dos Campos vem ocorrendo processo semelhante ao das grandes 

metrópoles brasileiras, ou seja, se na cidade vem se observando a expansão da centralidade 

para o setor ocupado predominantemente por camada populacional de alta renda.  



 

 

CAPÍTULO 3 
 

A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: UMA CARACTERIZAÇÃO 
 
 

3.1 Caracterização geral 

 
O município de São José dos Campos está situado na Região Sudeste do Brasil, a leste 

do Estado de São Paulo, na Região do Vale do Paraíba (Figura.3.1). Tem como municípios 

limítrofes Camanducaia e Sapucaí Mirim (MG), a norte, Jacareí e Jambeiro (SP), a sul, 

Monteiro Lobato e Caçapava (SP), a leste Igaratá, Joanópolis e Piracaia (SP), a oeste é 

cortada pela Rodovia Presidente Dutra e está compreendida entre os dois maiores centros 

consumidores do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem uma área de 1.102 Km e uma 

população de 589.050 habitantes (PMSJC, 2004). 



 

 

 

 

Figura 3.1: Localização do município de São José dos Campos -SP 

Fonte: Siqueira (2002) 

 
 

Oficialmente o município é constituído por três distritos: São José dos Campos (sede), 

Eugênio de Melo e São Francisco Xavier (Figura 3.2). O Distrito de São José dos Campos é 

sub-dividido em dois subdistritos: 1° Subdistrito de São José dos Campos e 2° subdistrito de 

Santana do Paraíba. Para melhor administar o Município de São José dos Campos, o poder 

público dotou os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier de administradores 

distritais. 



 

 

 

 
Figura3.2: Mapa do Município de São José dos Campos e divisas distritais 

Fonte: São José em Dados (2004) 
 

 No sentido leste-oeste o município é cortado pela Rodovia Federal Presidente Dutra 

(BR 116) e pela Rede Ferroviária Federal (RFFSA). Paralelamente à Via Dutra estende-se a 

Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), que liga a Região Metropolitana de São Paulo ao Vale do 

Paraíba, fazendo conexão com a Rodovia dos Tamoios (SP-99) e a rodovia Floriano 

Rodrigues Pinheiro (SP-123) que segue para Campos do Jordão.  No sentido norte-sul o 

município é atravessado pela Rodovia Estadual SP-50, o ligando a Campos do Jordão e sul de 

Minas Gerais, ao litoral norte e ao Porto de Santos, e pela rodovia dos Tamoios (SP-99) o 

ligando ao litoral norte e ao Porto de Santos (Figura 3.3). 

 



 

 

Figura 3.3: Principais estradas que cortam o município de São José dos Campos 

Fonte: Prefeitura municipal de São José dos Campos (2006) 
 
 São José dos Campos conta ainda com um aeroporto que realiza vôos regulares entre o 

município e a cidade do Rio de Janeiro, bem como conta com vôos regionais. Este aeroporto 

também está homologado para vôos cargueiros internacionais com capacidade para operar 

aeronaves de grande porte. 

 No setor educacional o município abriga importantes estabelecimentos. No ensino 

fundamental e médio conta-se com a presença das redes Objetivo, Anglo, Coc e Poliedro. No 

ensino superior conta com: o Instituto Técnico da Aeronáutica, o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, a Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP), a Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), a Faculdade de Ciência da 

Computação da Universidade Federal Paulista (UNIFESP), a Faculdades ETEP e a Faculdade 

de Tecnologia de São José dos Campos (FATEC). 



 

 

 Também em solo joseense encontram-se instaladas grandes empresas, dentre elas: a 

Embraer, Petrobras (Refinaria Henrique Lage), General Motors do Brasil, Jonhson & 

Jonhson, etc 

 Grandes estabelecimentos voltados ao comércio e serviços encontram-se instalados na 

cidade e, além de atenderem ao público local, também atendem ao público regional. Dentre 

estes estabelecimentos de grande porte cita-se, entre outros: os supermercados Carrefour, 

Extra, Wall Mart, Pão de Açúcar, Makro; os hipermercados da construção Telha Norte, Leroy 

Merlin, C&C; e os shoppings, Center Vale, Colinas e Vale Sul. 

O carro chefe da economia ainda é a indústria, responsável por cerca de 84% do valor 

adicionado fiscal, mas o setor terciário vem sendo incrementado, principalmente em relação a 

empregabilidade, onde o comércio e serviços juntos respondem atualmente por 68,2% da 

mão-de-obra ocupada, contra 19,4% do setor industrial, o que ocorria inversamente nas 

décadas anteriores. O crescimento do setor terciário é demonstrado pelo fato de São José dos 

Campos ser hoje um centro regional de compras e serviços do Vale do Paraíba, Litoral Norte 

e Sul de Minas Gerais, atendendo uma população de dois milhões de pessoas (PMSJC, 2004, 

p.59). 

 

 

3.2 O processo de urbanização 

 
 

Santos (apud SIQUEIRA,2002, p.35) afirma que no período 1950-1960 os mais fortes 

ritmos de crescimento urbano são os dos países subdesenvolvidos e que, devido a nova 

economia internacional, com a internacionalização e multiplicação das trocas, preponderância 

da tecnologia e a modificação da estrutura e força de consumo, estes países passam a ter a 

idéia de que urbanização se encontra associada à industrialização.Mesmo em países 

subdesenvolvidos, como o Brasil, que já conheciam uma certa urbanização antes deste 

período não se esquivaram do abrupto processo que se deu desde então. 

Ainda, segundo o mesmo autor, o crescimento urbano nos países subdesenvolvidos 

está relacionado ao êxodo rural, "um êxodo da miséria e da esperança" e conforma-se ele por 

um forte contingente migratório que, favorecido pelo desenvolvimento de uma rede viária, se 

dirige para as cidades e acaba sendo instrumental, em grande parte, do crescimento 



 

urbano.Desta maneira, pode-se entender que os movimentos migratórios são um referencial a 

respeito das oportunidades, especialmente de emprego, que são geradas em um país e acaba 

por influir nas taxas de urbanização das cidades. 

Manolesco (apud SIQUEIRA, 2002) observou que até os anos 40, a economia do 

município era agrícola, o que favorecia a população se manter nas áreas rurais. Neste período, 

apenas 40% da população era urbana. A partir dos anos 50, devido à instalação da Rodovia 

Presidente Dutra, à sua proximidade com a cidade de São Paulo, ao declínio das atividades 

agrícolas e à abertura do país ao capital externo favoreceu-se a industrialização no município 

o que acabou por gerar um grande fluxo migratório para a cidade. A partir dos anos 1960, a 

população urbana do município ultrapassa o dobro da população rural e desde então há um 

aumento significativo na urbanização no município. Dos anos 1960 a 1980 a população 

urbana aproximadamente dobra a cada década. Estas informações podem ser verificadas no 

quadro a seguir (Figura.3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Gráfico da taxa de urbanização em São José dos Campos – 1940 a 2000 

Fonte: Adaptado de São José em Dados (2004)  
 

O crescimento populacional urbano entre as décadas de 1970 e 1980 está relacionado 

ao processo de desconcentração industrial da Grande São Paulo, promovido pelo II PND que 

induziu um processo migratório às cidades que passaram a absorver as indústrias que se 

descentralizavam, dentre elas São José dos Campos. 

A urbanização do município, desde os anos 1950, implicou em um aumento do seu 

raio de ocupação, sendo que associado à urbanização está, implicitamente, ligada uma 
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demanda habitacional que acaba criando a necessidade de ocupar terras. A expansão urbana 

da cidade de São José dos Campos, desde os anos 1950, pode ser verificada na figura 3.5. 
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Figura 3.5: Representação gráfica do crescimento urbano da cidade entre 1953 e 1997 

Fonte: Costa , Forlin e Pinto (2005) 



 

Na figura 3.6 pode ser verificado como a população se distribui entre as regiões 

geográficas da cidade14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6: Distribuição da população da cidade de São José dos Campos segundo suas regiões 
geográficas 

Fonte: PMSJC (2004) 
 

Conforme indica Manolesco (apud SIQUEIRA, 2002) expressivamente, a urbanização no 

Município deveu-se aos movimentos migratórios. Esta afirmativa pode ser comprovada através 

de dados que indicam que, em média, a metade das famílias joseenses sempre morou no 

Município e que 47% das famílias que residem no Município são originárias de outro Estado do 

país. 

                                                 
14 Objetivando a ordenação do uso e ocupação do solo do município o terceiro Plano Diretor de Desenvolvimento 

dividiu o território joseense em quatro macrozonas : Macrozona urbana; Macrozona de Expansão Urbana I; Macrozona de 

Expansão Urbana II; e Macrozona Rural. As macrozonas Urbana e de Expansão Urbana foram divididas em seis regiões 

geográficas (Figura 4.6): Região Norte, Região Sul, Região Leste, Região Oeste, Região Sudeste e Região Central.  

 

 

NORTE 
60.467 HABITANTES  * 

13.087,17 ha 

CENTRO 
70.863 HABITANTES 

1.878,48 ha

LESTE 
136.180 HABITANTES 

13.557,50 ha 

OESTE 
25.182 HABITANTES

3.916,34 ha 

SUL 
199.913 HABITANTES 

5.665,10 ha

SUDESTE 
38.761 HABITANTES 

3.525,52 ha

SÃO FRANCISCO XAVIER
1.037 HABITANTES 
409,04 ha 



 

A mesma fonte demonstra que os motivos pelos quais as famílias migraram se 

encontram, em média, na seguinte ordem: 54% foram atraídas por motivos profissionais, 22% 

por motivo de relações familiares, 10% por causa do acesso à infra-estrutura e serviços, 9,5% 

por causa da segurança e qualidade de vida que o município oferece, 3,5% pelo baixo custo do 

imóvel. Essencialmente, a migração ocorre pela busca de condições melhores de vida que podem 

se realizar através do trabalho. 

Fernandes (2002, p.80) cita que a instalação de indústrias de grande porte, dedicadas a 

ramos de produção com especializado nível de tecnologia de ponta, trouxe, para o município, um 

grande contingente de pessoal técnico e também uma elite burocrática com altos funcionários 

burocráticos e administrativos, com níveis de escolaridade e salários elevados, como também 

trouxe um enorme fluxo de pessoas, principalmente de baixa renda, à procura de trabalho. 

Esta diferença, entre as forças de trabalho, vai se refletir na fisionomia urbana. As 

pessoas, quando migram, buscam residir em locais onde a sua faixa de renda permite, gerando 

uma ocupação, imobiliária urbana, diferenciada o que acaba por refletir na segregação social no 

solo urbano. As áreas mais bem localizadas, próximas ao centro, e equipadas de aparelhamentos 

urbanos ficam supervalorizadas direcionando sua ocupação para a população mais abastada, às 

populações menos providas financeiramente ficam destinadas áreas periféricas onde muitas 

vezes há deficiência de aparelhamentos urbanos. E como analisa Santos (apud SIQUEIRA 2002, 

p.36) é este o maior resultado da intensificação do processo de urbanização: a segregação 

espacial, onde a cada paisagem urbana corresponderá o uso de classes de renda diferenciadas. 

A segregação espacial em São José dos Campos pode ser verificada empiricamente 

quando se trafega pelas regiões geográficas da cidade e observa-se diferentes padrões 

habitacionais, mas também pode ser verificada, implicitamente, através de alguns dados da 

prefeitura municipal os quais estão integrados nas figuras 3.7 e 3.8.  
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Figura 3.7: Gráfico de faixa salarial por regiões geográficas 

Fonte: Adaptado da Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Elaborado pela autora  
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Figura 3.8: Gráfico - Anos de estudo da população por regiões geográficas 

Fonte: Adaptado da Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Elaborado pela autora  
 
 



 

 

 Observando estas tabelas é possível verificar que as regiões centro e oeste, 

comparativamente às demais regiões da cidade, apresentam maior parcela de população com 

rendimentos acima de dez salários mínimos, bem como são as regiões geográficas em que é 

possível observar um alto nível de escolaridade. Nestas duas regiões encontram-se os bairros que 

foram, no decorrer da história da cidade, preferencialmente escolhidos pelas camadas de renda 

média e alta para residência e que são objeto de estudo deste trabalho (Figura 3.9). Entre estes 

bairros cita-se: o São Dimas, Vila Ady’Ana, Esplanada, Apolo, Bosque Imperial, Jardim 

Aquárius. 

 Até meados do século passado as camadas de mais alta renda residiam junto ao centro da 

cidade, mas à partir deste período este quadro começou a se alterar e esta população passou a 

migrar, ou a se deslocar em direção à Região Oeste. 

 Ao longo dos últimos cinqüenta anos, do século passado, a população da cidade de São 

José dos Campos passou de 26.660 habitantes, em 1950, para 532.717 habitantes. Todo este 

crescimento populacional implicou em aumento de demandas para comércio e serviços e 

conseqüentemente houve a necessidade de que o centro da cidade expandisse. Nos anos 1970, 

através de uma orientação do segundo Plano de Desenvolvimento Integrado do município, foi 

proposto uma expansão do centro da cidade a qual se consolidou em direção sudoeste deste. 

Nesta direção estavam localizados os bairros da Vila Ady’Ana e São Dimas, bairros estes 

ocupados por camadas populacionais de renda média e alta e que faziam divisa com os novos 

bairros direcionados à população de mais alta renda, Esplanada I e II, Jardim Higienópolis e 

Jardim Apolo. O centro que se expandia, que se transformava, mantinha, então, “proximidade” à 

área residencial da população de mais alta renda.  

 



 

 
Figura 3.9: Localização de bairros da área de estudo 

Fonte: elaborado pela autora 
 

 Entretanto, a partir de meados dos anos 1990 tem-se observado a introdução de algumas 

atividades públicas, de comércio e serviços junto às principais vias de acesso à região oeste da 

cidade, fato este que pode ser verificado na figura 3.10. A introdução destas atividades indica que 

esta região vem passando por uma transformação: de uma região urbana tipicamente residencial, 

para uma região mista. 

Em função desta última consideração este trabalho se realizou, procurando observar e 

analisar como este processo foi se constituindo ao longo do século XX e início do XXI, 

especialmente porque julga-se esteja ocorrendo em São José dos Campos o mesmo processo 

observado por Villaça (1998) para as metrópoles brasileiras, ou seja, a expansão da centralidade 

para o setor ocupado pelas camadas de mais alta renda. 
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Figura 3.9. Novos usos nas principais vias de acesso à região oeste de São José dos Campos 

Fonte: Elaborado pela autora – Imagem Google Earth 



 

 
 

CAPÍTULO 4 

 

A CENTRALIDADE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

4.1 A formação do centro de São Jose dos Campos no contexto econômico dos 

anos 1900 a 1950 

 
 

A cidade de São Jose dos Campos está assentada na região sul do município e é 

constituída fisicamente por um relevo ondulado suave, composto por uma série de platôs 

entrecortados por planícies aluviais transversais a várzea do rio Paraíba do Sul, ao banhado e a 

rodovia Presidente Dutra (PMSJC 1995, p.37). 

A cidade tem sua origem em um aldeamento indígena dirigido por jesuítas em missão 

catequética e encontrava-se localizada em uma área de platô15 que permitia uma visão 

privilegiada da área que circundava a aldeia, garantindo segurança –era um sitio defensivo – 

bem como era um local protegido contra enchentes que ocorriam nas áreas de várzea do rio 

Paraíba e de seus afluentes. Este local também foi escolhido em razão de no lado oposto, a norte, 

o Rio Paraíba encontrar-se encostado em colinas cristalinas recobertas de materiais de 

desmoronamento (PMSJC, 2004). O platô principal onde a cidade se originou está envolvido 

pelo Rio Paraíba e sua várzea, pelo Córrego Lavapés e pelo Córrego Vidoca (Figura 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Conforme referências de Ab’Saber (apud FERNANDES, 2000) o relevodo município é constituído por 
montanhas, serras e picos, ao norte, e mais ao sul possui um relevo suave formado por um planalto, composto por 
platôs entrecortados de pequenos vales, onde fica a população urbana.  



 

 

 

 

Figura 4.1: Croqui dos platôs de São José dos Campos 

Fonte: Fernandes (2002) 
 
 

Em Santos (1993, p.41), encontra-se informação de que esta aldeia ocupava “quatro 

léguas de uma planície onde hoje se localiza o centro da cidade. Obtida a terra, tem início o 

trabalho de construção, sendo levantada a residência dos padres e a cabana para os índios, onde 

hoje se localiza o largo da Matriz” (Figura 4.2). 

 



 

 

Figura 4.2: Croqui da ocupação inicial de São José dos Campos 

Fonte: Adaptado de Santos (1993)  
 

Em 1759, os jesuítas são expulsos do país e, em 1769, a aldeia que deu origem a cidade 

de São Jose dos Campos, é elevada a categoria de vila e neste momento é elevado o pelourinho, 

local onde hoje se tem a atual Rua Villaça, próxima ao cemitério. A Vila neste momento contava 

com 94 fogos - ou casas. Em meados do século XIX a Vila começa a dar sinais de crescimento 

com a produção agrícola e a, então, Vila de São José do Paraíba, é elevada a categoria de cidade, 

em 1864, e recebe a denominação de São Jose dos Campos. 

Santos (1993, p.41) informa que, ao final do século XIX, existiam poucas edificações e 

estas se agrupavam em forma de praça, sendo assim o espaço coletivo: das festas, das 

quermesses, da administração, do comércio e da justiça, o que permitia de certa forma controle e 

contato social (Figura 4.3).  



 

O autor expõe que: 
 “a praça sendo ponto de encontro e decisões, ia se cercando de casas dispostas numa certa linearidade 

marcando as características primitivas das vias de circulação, reforçando seu papel formal de rua. A ordenação das 

casas, em quadras, ao longo do tempo faz surgir um novo espaço urbano. Aparecem então as primeiras articulações 

em quadras da área central da cidade”. 

 

 

Figura 4.3: Croqui da planta aproximada da cidade no Século XIX 

Fonte:Adaptado de Santos (1993)  
 

É importante expor, como informa Gonçalves (2005, p.44), que, já na década de 1862 a 

cidade já possui um Código de Posturas que mostrava preocupações em ordenar o sítio urbano, 

através de controle sanitário, com imposições de regularidade de alinhamento que se 

constituíram como norteadoras pela definição de requisitos e procedimentos para a execução de 

estradas e arruamentos que iam desenhando a cidade. No código de Posturas de 1885, é 

delimitado o sitio urbano, norteado pelo rio Paraíba, Estrada de Ferro Norte de São Paulo16, área 

do Banhado e o Córrego do Lavapés.  

Em relação à Estrada de ferro, deve-se informar que somente em 1876 esta tem seu 

trajeto passando pela cidade; anterior a essa data seu percurso somente chegava a Jacareí; o 

mesmo ocorria em relação à Estrada Real. Conforme informações obtidas no Departamento de 

Patrimônio Histórico do Município, até esta data a cidade vivia isolada e o transporte até ela era 

feito através de animais, carroças e carros de boi. Desde o inicio do século XIX, os habitantes 

locais haviam realizado pedidos para que a Estrada Real passasse pela cidade. Este pedido não 

                                                 
16 Em 1922 a estrada de ferro passa a pertencer a Central do Brasil. 
 



 

foi atendido e para se ter acesso a Estrada Real deveriam os habitantes locais percorrer uma 

estrada, chamada na época de Estrada do Imperador, ou Estrada dos Boiadeiros. Esta estrada 

estendia-se da atual rua Coronel José Monteiro, Avenida São João, Avenida Cassiano Ricardo, 

rua George Eastman, até seu cruzamento com a Avenida Bacabal no extremo sul do município, 

onde há o limite municipal com a cidade de Jacareí.  

Em 1872, a cidade tinha uma população de 11.835 habitantes, sendo que deste total 1.245 

eram escravos (PMSJC, 1978). 

De 1836 aos anos 1920, foram sendo implantados: o primeiro cemitério, em 1836, entre a 

Praça Afonso Pena e a Rua Floriano Peixoto; a Delegacia de Policia, em 1848; a Farmácia, em 

1867, localizada junto ao largo da Matriz; em 1869, começa a construção da igreja de Santa Ana, 

por moradores da margem do Rio Paraíba, datando desta época a fundação do bairro de Santana; 

em 1876 é inaugurada a Igreja de São Benedito,localizada na Praça Afonso Pena; em 1877 é 

inaugurada a Estação da Estrada de Ferro, localizada em área próxima ao platô central, a 

sudoeste do centro urbano, na atual Rua Euclides Miragaia, próximo do local onde se encontra 

atualmente a Sede da Sabesp e o Tênis Clube; em 1898 é inaugurado o primeiro jardim publico, 

sendo este hoje a Praça Cônego Lima; em 1909 é construído o primeiro teatro da cidade, na Rua 

Direita, atual rua 15 de Novembro; em 1910 é inaugurada a escola Olimpio Catão, também 

localizada na Rua Direita; em 1919, é instalada a Caixa Econômica Estadual que funcionava 

junto a Coletoria Estadual e em 1920 instala-se no bairro de Santana um grupo escolar (PMSJC, 

2004).A seguir pode-se observar as características de alguns destes imóveis (Figura 4.4). 

Teatro São José

Igreja de São Benedito

Igreja Matriz

 

Figura 4.4: Alguns imóveis públicos – Década de 1910 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 



 

 

Pode-se perceber que os imóveis públicos se concentram na área central - área do platô 

onde se iniciou a ocupação da cidade - mesmo já havendo neste momento o pequeno Bairro de 

Santana que fica ao norte do platô central, a 2 km do centro da cidade e a 2 km do Rio Paraíba 

(Figuras 4.5 e 4.6). A localização de Santana fez com que as primeiras transações comerciais da 

cidade aí se desenvolvessem; o bairro tinha proximidade a um porto e à ponte que fazia ligação 

com o sul de Minas Gerais (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.5: Croqui da planta da cidade ao inicio do século XX 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2002) 

 

 

  

Figura 4.6: Bairro de Santana – início do Século XX 

Fonte: Arquivo IP&D – Univap 

 



 

  

Figura 4.7: Ponte sobre o Rio Paraíba em Santana no inicio do século XX 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 

 

Devido à presença dos imóveis públicos, as ruas da área central da cidade, no inicio do 

século, eram conhecidas e chamadas pela função de cada prédio ou até mesmo pelo tipo de 

atividade predominante em cada rua, ou por sua localização. Assim, tem-se a Rua de Trás, que 

era a rua que estava voltada para a planície do Rio Paraíba, sendo esta a atual Av. São Jose; a 

Rua Direita17 – que era a principal artéria da cidade e contava com o melhor comércio, boas 

residências, muito movimento de veículos e pedestres mas que também apresentava contraste 

entre residências de bom padrão ao lado de paupérrimos casebres; da mesma maneira 

apresentava contraste entre pequenas lojas de prateleiras quase vazias ao lado de casas 

comerciais imponentes; a Avenida da Estação, que ligava a estação Ferroviária ao centro, sendo 

esta a atual Avenida João Guilhermino; Rua Serimbura, que dava acesso a Fazenda Serimbura 

na região oeste da cidade, sendo a atual Avenida Nove de Julho; Rua do Cemitério, atual Rua 

Francisco Rafael; Largo da Cadeia, atual Praça Afonso Pena; Beco da Máquina, uma travessa na 

qual havia uma máquina de beneficiar café, sendo esta a atual Travessa Francisco Almada; entre 

outras. 

Na figura 4.8 pode-se observar a planta da área central da cidade e a nomenclatura de 

algumas ruas neste momento (Figura 4.8).  

 

 

 

 

                                                 
17 A denominação rua direita tem origem no urbanismo português e tinha a função de denominar a via de acesso entre edifícios 
considerados importantes (SOUZA e SOARES, 2002). 



 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Croqui da planta da área central de São Jose dos Campos 

Fonte: Adaptado de Souza e Soares (2002) 

 

 

 



 

 

 

 

Na tabela 4.1 pode ser observado a designação de algumas vias da cidade neste período e 

verificar a sua denominação atual.  

 

 

 

 

Até Início do Século XX de 1913 a 2000
Largo da Matriz Praça João Pessoa
Rua de Trás Rua São José/Avenida São José
Rua Direita Rua XV de Novembro
Rua do Fogo Rua 7 de Setembro
Rua Viaduto Avenida Floriano Peixoto
Rua Nova Rua Vilaça
Rua do Cemitério Rua Francisco Rafael/Antônio Saes
Rua do Matadouro Rua Siqueira Campos
Rua do Porto Rua Paraíba/Avenida Rui Barbosa
Rua do Teatro Rua Sebastião Hummel
Rua Santa Casa Rua Coronel José Monteiro
Jardim do Coreto Praça Cônego Lima
Rua do Cristo Rua Dr. Rubião Jr.
Largo São Benedito Praça Afonso Pena

Rua Francisco Paes
Rua 22 de Abril Rua João Tuca/Dolzani Ricardo
Travessa do Mercado Travessa Chico Luiz
Beco da Máquina Rua Francisco Almada
Rua 2 de Dezembro Rua do Humaitá
Rua da Estação de Carga Rua Major Antônio Domingos
Avenida da Estação Avenida Dr. João Guilhermino
Rua da Fábrica Rua Euclides Miragaia
Rua dos Bambus Avenida Dr. Nélson D'ávila
Estrada para Paraibuna Rua Paraibuna
Ladeira do Lavapés Rua Cel. Moraes
Rua Serimbura Avenida 9 de Julho
Largo da Estação de Carga Tênis Clube  

Tabela 4.1: Nomenclatura de logradouros  
Fonte: Adaptado de Souza e Soares (2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Na figura 4.9 pode-se observar a localização e as denominações atuais de algumas das ruas que 

originaram a ocupação inicial do platô central e que posteriormente se tornaram o centro da cidade. 

 

 
Figura 4.9: Croqui da área central de São Jose dos Campos e nomenclatura atual dos logradouros 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Como pode-se observar, a cidade de São José dos Campos, até os anos 1920, possuía 

uma planta simples e a população de mais alta renda, representada por fazendeiros que tinham 

residências na cidade, se localizava em algumas das principais ruas da área central: Rua Direita, 

Rua de Trás, Avenida da Estação (SOUZA; SOARES, 2002, p.36-51; FERNANDES, 2002).  

Em 1920, os estabelecimentos comerciais da cidade estavam concentrados em algumas 

vias existentes, tais como na Avenida Rui Barbosa, no bairro de Santana e nas ruas, XV de 

Novembro e Sete de Setembro, na área central da cidade. Também na área central alguns 

estabelecimentos apresentavam-se dispersos nas ruas Villaça, Cel. José Monteiro e Humaitá, fato 

que pode ser observado na figura 4.10.  



 

 

Figura 4.10: Distribuição de estabelecimentos comerciais – 1920 

Fonte: Elaborado pela autora 



 

A economia loca,l até este período, foi marcada pela lavoura cafeeira, mas esta, em 1918, 

sofre uma queda devido a forte geada que comprometeu a produção. Neste contexto de 

decadência da atividade cafeeira local, tem início a atividade pecuária e leiteira, atividades estas 

que, segundo Santos (1993, p.43), contribuíram para o empobrecimento e até o esvaziamento da 

área rural, devido a sua menor expressão comercial, bem como de sua baixa demanda por mão-

de-obra. Mas apesar destes fatores estas atividades garantiram a sobrevida do município. 

Em 1920, a Câmara municipal promulga a Lei n◦4, de 13 de maio, visando atrair outros 

tipos de investimentos para dinamizar a economia local e concede isenção de impostos por um 

período de 25 anos e terreno gratuito às indústrias que aqui se instalassem.  

As primeiras fábricas a se instalarem na cidade foram as de cerâmica e estas vendiam sua 

produção para São Paulo e Rio de Janeiro. A maioria destas fábricas pertencia a famílias de 

imigrantes europeus que se associaram a famílias locais de fazendeiros e comerciantes. Estes 

imigrantes passaram a ter residência na área central da cidade em razão desta se apresentar como 

área melhor equipada, com serviços, escola, igreja, comercio e lazer, atendendo às suas 

exigências (FERNANDES, 2002, p.59; SANTOS, 2006, p.46).  

Nesta época não havia, ainda, uma lei de zoneamento.As fabricas se instalavam em 

qualquer lugar no perímetro urbano e até mesmo na zona rural, mas era comum se localizarem 

junto às vias de acesso ou nas saídas para as demais cidades e bairros rurais - era por onde 

chegavam o consumidor e a matéria-prima, o produtor e o produto agrícola. Exemplo deste fato 

é a instalação da primeira fabrica de porte da cidade, a Santo Eugênio18, uma fábrica de louças 

(Figura 4.11), que tinha sua localização na atual Avenida Nelson D’Ávila (continuidade da Rua 

XV de Novembro) e ficava próxima à Estação Ferroviária. A entrada dos funcionários se 

realizava por uma rua transversal, a qual era denominada de Rua da Fábrica, sendo hoje a atual 

Rua Eugênio Bonádio. Outro exemplo de instalação de indústrias próximas a vias de acesso na 

cidade são as olarias, próximas à ponte e ao Porto do Rio Paraíba, no bairro de Santana 

(SANTOS, 2006, p.38-44). 

                                                 
18 A fabrica Santo Eugenio teve fim de suas atividades em 1972 devido a divergências entre herdeiros e sócios, além de 
problemas econômicos. A fabrica foi demolida e em seu lugar existem edifícios residenciais e um galpão comercial. 



 

  

Figura 4.11: Fábrica Santo Eugênio 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo  
 

Em 1922, a estrada de ferro, que cortava a cidade, recebe uma derivação em direção ao 

bairro de Santana. Em 1925, é inaugurada uma nova Estação Ferroviária neste bairro e a 

anterior, localizada na área central, é desativada. No mesmo ano da inauguração da nova estação 

ferroviária, e contíguo a ela, tem inicio as obras de uma fábrica de tecidos e cobertores, a 

Tecelagem Paraíba (Figura 4.12). A nova Estação Ferroviária e a instalação da Tecelagem 

Paraíba, que possuía uma vila operária, estabeleceram uma nova orientação para a expansão da 

área central da cidade, dando origem a Vila Maria (REGATO; ASSAZ, 1994, p.49; OLIVEIRA, 

1999, p.87; SANTOS, 2006, p.49).  

 

  

Figura 4.12: Tecelagem Parahyba – Década de 1930 

Fonte: Santos (2006) 
 
 

É interessante observar que, quando a Estação Ferroviária se instalou próximo à área 

central, desenvolveu-se o Bairro da Estação, e quando se implantou à norte da área central 



 

desenvolveu-se a Vila Maria. Este fato caracteriza que os sistemas de transportes são indutores 

de ocupação.  

Outro sistema de transporte que passou a influenciar a ocupação de outra área da cidade, 

ao final da década de 1920, foi a rodovia.  

Em 1928, a construção da Rodovia Washington Luiz - substituída em 1951 pela Rodovia 

Presidente Gaspar Dutra - passou a ser de fundamental importância no desenvolvimento local, 

pois esta cruzava o perímetro urbano da cidade fazendo com que a mesma fosse passagem 

obrigatória para os viajantes que se dirigiam do sul em direção norte do país ao Rio de Janeiro, 

bem como os que se dirigissem do norte em direção a São Paulo (FERNANDES 2002, p.58-62). 

No mesmo ano da inauguração desta rodovia, e junto à ela, no sentido sudoeste da área central, 

foi implantado o bairro da Vila Ema e nesta mesma imediação, no ano de 1943, foi instalada a 

Usina de Leite Vigor cuja escolha de localização recaiu sobre a facilidade de escoamento da 

produção para a Sede da empresa em São Paulo, como também pela proximidade do Ribeirão 

Vidoca que era fundamental para a higiene das instalações e para a refrigeração (SANTOS, 

2006, p.109).  

Na figura 4.13 pode-se observar a ocupação urbana ao final da década de 1920 e verificar 

o percurso da Rodovia Washington Luiz na cidade. Também é possível observar a derivação da 

estrada de ferro rumo ao Bairro de Santana. 



 

 

Figura 4.13: Croqui de ocupação urbana – Década de 1920 

Fonte: Adaptado de Santos (2006) 
 

De 1920 a 1930, a cidade de São Jose dos Campos passa a contar com um Mercado 

Municipal, inaugurado em 1923 tendo suas instalações localizadas na rua Sebastião Hummel, 

local onde até hoje se encontra; em 1925 passa a contar com uma área no largo da Cadeia, 

localizada junto a atual Praça Afonso Pena para a construção do Fórum da cidade, sendo este 

inaugurado em 1936. Em 1928, é fundado o Colégio Instituto São José, que localizava-se na Rua 

XV de Novembro e atendia às exigências das famílias mais abastadas da cidade; em 1927 é 

inaugurado o primeiro prédio construído para a instalação da prefeitura, tendo sua localização na 

Praça Afonso Pena. Observa-se que a região central vai se tornando bem equipada o que a torna 

atraente para a população.  

Todos os equipamentos sociais ai instalados fazem com que esta área seja a de maior uso, 

seja para trabalho, obrigações legais, consumo ou lazer. Na figura 4.14, pode-se visualizar a 

característica de alguns destes edifícios públicos. 
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Figura 4.14: Alguns imóveis públicos – Década de 1920 

Fonte: Memória Fotográfica – São José dos Campos 1916-1952 
 
 

Mas a cidade, desde o começo do século XX, também era muito procurada para 

tratamento de doenças pulmonares, pois acreditava-se que existia na atmosfera local um fator 

qualquer que auxiliava no tratamento da doença. Deve ser lembrado que a cidade era caminho de 

passagem para a cidade de Campos do Jordão que nesta época apresentava grande número de 

sanatórios. Em 1924, é inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha (Figura 4.15), que pertencia a 

Santa Casa de São Paulo e localizava-se em uma porção de terras no platô central da cidade, a 

sudoeste. Até o final dos anos 1920, também são instalados outros sanatórios dentre os quais 

destacam-se: a Vila Samaritana, o Antoninho da Rocha Marmo e o Ezra19.  

                                                 
19 Estes sanatorios no periodo posterior a fase sanitarista da cidade, tiveram outras destinações. O Vicentina Aranha tornou-se 
um centro geriátrico, mas teve fim de suas atividades no inicio do século XXI e seu prédio foi tombado . Parte de sua área foi 
transformada em loteamentos para camadas de mais alto poder aquisitivo. O Antoninho da Rocha Marmo transformou-se em um 
hospital, No local onde localizava-se o Sanatório Ezra tem-se hoje o Parque Santos Dumont. No local da  Vila Samaritana tem-se 
atualmente, em parte de sua área, o Colégio Técnico da UNIVAP. As edificações foram tombadas. 



 

 
Figura 4.15: Sanatório Vicentina Aranha 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos – www.sjc.sp.gov.br 
 

O tratamento da tuberculose acabou sendo uma alternativa econômica para os moradores 

e comerciantes da área urbanizada sendo que nela se localizavam pensões, consultórios, 

farmácias e os sanatórios. Assim, a cidade teve um incremento da atividade comercial ligada aos 

sanatórios (BITENCOURT 1998, apud SANTOS 2006).  

Os sanatórios se concentrando na área do platô central condicionou, nas primeiras 

décadas do século XX uma ocupação mais intensa do bairro de Santana, que se encontrava 

afastado da área central, na direção norte desta. Este fato ocorreu, naquele momento, devido à 

necessidade de alguns habitantes não se misturarem com os indivíduos doentes. Esta ocupação 

mais intensa fez com que o bairro, que já desenvolvia um comércio atacadista de porte devido a 

ligação que se fazia da cidade com o sul de Minas Gerais e a Campos do Jordão, apresentasse 

duplicação de serviços como os que se encontravam no centro da cidade (PDDI 1971, Plano 

Preliminar, p.65).  

Na década de 1920, a elite joseense passa a ser representada, além dos grandes 

fazendeiros (detentores de terras), também pelos proprietários das indústrias familiares, que se 

juntam aos professores, políticos, alguns ricos comerciantes e aos médicos. 

Bertolli (apud SOUZA; SOARES, 2002, p.51) relata que a infra-estrutura da cidade era 

insuficiente para atender à demanda de doentes que afluíam à cidade e a "miserabilidade da 

maior parte dos tuberculosos confundia-se com a pobreza dos joseenses. Isso conferia a cidade 

um caráter caótico e de acampamento irremediavelmente infectado, que afugentava tanto sadios 

quanto o capital necessário à apática economia local". 

Na tentativa de angariar recursos e sanear a cidade, a elite local, especialmente os 

médicos tisiólogos, pregava que uma sociedade moderna deveria estancar o avanço da 

tuberculose com medidas austeras, aliadas aos princípios técnico-científicos, que já haviam sido 

desenvolvidas nos países europeus (SOUZA; SOARES, 2002, p.52; FERNANDES, 2002, p.68). 



 

Quando em 1930, Getúlio Vargas assume o poder no país e inicia-se o período dos 

interventores, a elite local, mostra a esses últimos as precariedades urbanas da cidade indicando-

lhes a necessidade de segregar em instalações sanatoriais o grande número de desvalidos, cada 

vez mais crescente. 

Sousa e Soares (2002, p.54-68) citam que de 1930 a 1935, as administrações locais 

passaram a se "preocupar" com questões referentes à higiene, salubridade e urbanização. 

Estes autores citam que o lixo que se avolumava na área central passou a ter um 

programa de coleta e remoção. Medidas para a regularização do serviço de água e esgoto foram 

tomadas visando atender à população das áreas mais altas da cidade (área esta onde encontrava-

se uma grande parcela da população de mais alta renda, neste período). Foi observado que a 

Prefeitura local favorecia o abastecimento de água à Tecelagem Parahyba, em detrimento a 

outras áreas do platô central, sob a justificativa que esta empresa traria empregos para a cidade. 

Desapropriações foram feitas para dar lugar a um sistema viário que propiciasse a circulação 

local, com isso houve demolições de várias gerações de edificações, acabando por triturar o 

passado empobrecido e atrasado da cidade. Dentre estas desapropriações, pode-se citar a que 

houve na Rua de Trás, especialmente os casebres que se situavam na encosta do platô central da 

cidade e davam costas para o banhado e que deram lugar à formação da Avenida São Jose, 

considerada hoje umas das principais artérias da cidade.  

Destas considerações, acredita-se, possa inferir que as desapropriações dos casebres 

também foram objeto de “limpeza urbana” ou seja, afastar os pobres da área central. 

Na década de 1930 a cidade vai procurando inserir-se no ideal de modernidade. 

Um fator que chama a atenção é o serviço de abastecimento de água ter favorecido, em 

um primeiro momento, a indústria Parayba em detrimento à demanda da população. Verifica-se 

que os interesses do capital privado prevaleceram sobre os interesses gerais da demanda 

populacional, ou melhor, dizendo, os interesses privados prevaleceram na distribuição dos 

recursos públicos.Em 1932, segundo relatos de Souza; Soares (2002, p.54), a interferência da 

interventoria nas ações das administrações municipais é nitidamente notada em São José dos 

Campos. Na autoria de uma medida do Prefeito, nomeado na época, que sob "a alegação de 

resguardar a estética da cidade, evitando contato entre doentes e sadios, determinou que a 

cidade, então uma “Estância informal de cura”, fosse dividida em três zonas de uso: residencial, 

comercial e sanatorial”. Em 1933, acrescenta-se a zona de uso industrial (Figura 4.16). 

 



 

ZC

ZI

ZR

ZS

ZC

ZR

ZI

ZR

ZS

Zona Comercial

Zona Industrial

Zona Residencial

Zona Sanatorial

 

Figura 4.16: Croqui do Zoneamento de 1933 

Fonte: Adaptado de Souza e Soares (2002) 
 

Nesta lei estabelecia-se que a zona comercial, que pode se traduzir em centro comercial, 

seria delimitada pela Avenida São José e pelas ruas, Siqueira Campos, Villaça e Rubião Junior, 

não sendo permitido a construção de habitações para doentes. Pode-se perceber que esta zona de 

uso começa a definir a área, ou os quarteirões, que se consolidavam como sendo o “centro da 

cidade”. Também nesta lei define-se que duas pequenas zonas comerciais seriam estabelecidas 

em imediações do centro comercial, uma a sudoeste e outra a norte. A primeira delimitava-se 

pela interseção entre a Rua Francisco Berlink, Rua da Fabrica (atual Euclides Miragaia), Rua 

Major Antonio Domingues e Av. João Guilhermino. A segunda seria estabelecida na Vila Maria, 

bairro que se formava entre o platô central e a região norte da cidade. A criação destas duas 

pequenas zonas comerciais dão indicativos da necessidade de atendimento das atividades 

exercidas pela fábrica de louças Santo Eugenio20, localizada a sudoeste do centro urbano, e da 

Tecelagem Parahyba, localizada a norte do centro urbano, sendo que estas possuíam lojas de 

seus produtos em suas instalações. A criação destas subzonas comerciais também indica que 

passava a existir novas áreas para a expansão das atividades terciárias que se concentravam no 

centro, já que nessas imediações desenvolviam-se novos bairros. 

A zona sanatorial, localizada a sudoeste do centro da cidade (no mesmo platô central), 

com belíssima paisagem, delimitava-se pela estrada de rodagem Rio de Janeiro-São Paulo 

(rodovia Washington Luis), Rua Paraibuna, antigo leito da Central do Brasil e pela rua São João. 

Nesta zona de uso, todas as instalações prediais deveriam seguir os preceitos de higiene 

determinados pelo Código Sanitário em vigor. Nesta área encontravam-se propriedades de ricas 

famílias da cidade entre as quais pode-se destacar a família Martins e Adhemar de Barros. Entre 

essa zona de uso, estruturavam-se vias publicas, entre as quais cita-se: Nove de Julho (conhecida 

                                                 
20 A fabrica de loucas santo Eugenio foi a primeira industria de porte a usufruir da Resolução n. 4 de maio de 1920, 
instalando-se na cidade logo após a sua aprovação (SANTOS 2006, p.42). 



 

por Serimbura), São João, Prudente Meireles de Morais (conhecida por rua do Sanatório) 

Adhemar de Barros (Figura 4.17) e Teopompo de Vasconcelos.  

 

 
 

Figura 4.17: Abertura da Avenida Adhemar de Barros – Década de 1930 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
Ao fundo é possível perceber a presença do Sanatório Ezra 

 
Observa-se que este zoneamento denota preocupação em segregar doentes e sadios na 

cidade. Anterior a esta determinação, os doentes e seus familiares ficavam instalados em pensões 

localizadas junto ao centro da cidade.  

A zona residencial ocupava o restante do perímetro urbano, e nela não seria permitida a 

construção de edificações que abrigassem os doentes tuberculosos. 

Na zona industrial, delimitada pela rua Siqueira Campos, Av. Rui Barbosa (que propicia 

acesso ao bairro de Santana) e pelo rio Paraíba, portanto em direção norte, seria permitido, além 

de indústrias, a construção de vilas operárias.  

Verifica-se que os determinados usos definidos neste zoneamento seguiam os fatores de 

ordem econômica prevalecentes na cidade, privilegiando a função sanatorial, bem como verifica-

se que o instrumento do zoneamento, já desenvolvido em países europeus e nos Estados Unidos, 

passam a ser utilizados no município, como já o eram utilizados nas grandes cidades brasileiras. 

Esta divisão, em diferentes zonas de uso, também indica, como acredita-se, uma especialização 

dos setores urbanos e segregação espacial.  

Pode-se perceber, como referenciado por Cullingworth, citado por Marcelo de Souza 

(2004, p.252), que o espírito que acompanha o zoneamento desde seus primórdios, como o de 

promover a saúde e o bem estar geral, prevenir o superadensamento etc, omite aquele que é de 

longe o mais importante: a exclusão de pessoas ou usos indesejáveis. 



 

Acredita-se que a inclusão da zona de uso industrial, em 1933, já estava alinhada com a 

visão de um possível desenvolvimento local nesta atividade, já que a crise mundial de 1929 

levou o país a investir o capital nacional nas indústrias de substituição de importação e nas 

indústrias de Base, seguindo este quadro até o final dos anos 1940. 

Como a produção industrial do eixo Rio de Janeiro-São Paulo passava a ter grande 

significado na economia brasileira, acabou por influenciar a economia do Vale do Paraíba, que 

tem posição estratégica entre as duas cidades.  

No ano de 1935, a cidade é elevada a Estância Climatérica e passa a se utilizar verbas 

especiais para execução de projetos. Neste ano, é elaborado um plano de calçamento para a área 

central da cidade que apresentava suas vias despavimentadas e empoeiradas, exceção feita a um 

trecho da Rua XV de Novembro. Nos anos 1940, é ampliada a rede de coleta de esgoto, vai ser 

inaugurado o novo serviço de tratamento e distribuição de água (atual SABESP), no começo da 

Av. João Guilhermino (Figura 4.18), e foram construídas linhas de transmissão de energia da 

Light próximas ao perímetro urbano. Também nestes anos várias desapropriações ocorrem 

visando criar novos espaços públicos propiciando entre esses uma ampliação do sistema viário 

local (SOUZA; SOARES, 2002, p.54; SANTOS, 2006, p.47). 

 

 

 

 Figura 4.18: Avenida João Guilhermino – década de 1940 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
Observa-se ao fundo a instalação da caixa d’água 

 
 
 
 
 
 



 

 Em 1938, através do Ato n◦14 de 11 de Outubro, é estabelecido um novo limite para as 

quatro zonas urbanas (Figura 4.19). A Zona Comercial mantém o mesmo limite proposto em 

1933, somente estabelece que todo o prolongamento da Rua Humaitá, entre a Praça Afonso Pena 

e avenida João Guilhermino seria enquadrado nesta zona de uso. A zona industrial também 

mantém o perímetro definido no zoneamento anterior. Alterações ocorreram quanto aos limites 

da zona residencial e sanatorial. A zona residencial passa a ter um limite específico e a zona 

sanatorial passa a ser constituída por todo o restante da zona urbana, não compreendida nas 

zonas, comercial, industrial e residencial. Através desta determinação, pode-se verificar que, 

mesmo já desenvolvendo atividades industriais, a atividade econômica prevalecente na cidade 

era a sanatorial, por isso especial destinação de uso de terras aos sanatórios. 
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Figura 4.19: Planta de zoneamento urbano – 1938 

Fonte: Souza e Soares, 2002 
 
 



 

 
Fernandes (2002, p.66) relata que, em 1938 a população de mais alta renda ainda se 

localizava na região central, agora livre de doentes, ocupava as mesmas ruas que a então 

sociedade do início do século. Entretanto, ideologicamente, morar próximo do centro passou a 

ser mais valorizado porque ali se concentravam praticamente todos os aparelhamentos urbanos. 

Neste período a população de mais alta renda na cidade incluía, não apenas os fazendeiros que 

eram donos de bom capital, mas também pessoas de prestígio social, como médicos, 

empresários, funcionários públicos, professores, políticos e comerciantes. 

Na década de 1930, inaugura-se no centro da cidade o edifício do Fórum, na ala norte da 

Praça Afonso Pena; a Delegacia de Policia, a Cadeia, o Banco do Estado de São Paulo, na 

Travessa Francisco Almada21; a Escola Técnica Olavo Bilac, na Rua Francisco Paes; o primeiro 

Centro de Saúde denominado de Posto de Higiene, na avenida João Guilhermino; a primeira 

agencia previdenciária – Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAPI), hoje Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), na Avenida João Guilhermino; a primeira agencia do Banco do 

Brasil, na atual Praça Cônego Lima; o Cine Paratodos, na atual Rua Coronel Jose Monteiro. 

Nesta década, foi criada pelo município a Escola Normal e a prefeitura doa a esta o seu prédio, 

transferindo suas atividades para as instalações do Teatro São Jose, através da desapropriação do 

local (PMSJC, 2004).  

Na figura 4.20 pode-se observar a localização de alguns edifícios públicos na área central 

da cidade  

                                                 
21 Neste local se situava, no inicio do século, o imóvel que possuía a maquina de beneficiar café. Este imóvel foi 
demolido para dar lugar à instalação da Cadeia e ao Banco do Estado de São Paulo. 
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Figura 4.20: Localização de edifícios públicos na área central da cidade – Década de 1930 

Fonte: Elaborado pela autora 



 

Observando os estabelecimentos que foram se instalando no centro da cidade, desde o 

inicio do século, é possível constatar que este vai se apresentando como o local de maior 

concentração de atividades ligadas ao setor terciário e ao uso institucional. Neste período a 

distribuição de estabelecimentos comerciais pela cidade apresenta a característica de, 

adensamento na avenida Rui Barbosa, em Santana, e nas ruas XV de Novembro e 7 de 

Setembro, na área central. Entretanto, já se observa maior concentração de estabelecimentos 

nas ruas, Siqueira Campos, Humaitá, Villaça, Cel. José Monteiro, e alguns estabelecimentos 

esparsos na Avenida João Gulilhermino (Figura 4.21). O centro da cidade se formava. 

 



 

 

Figura 4.21: Distribuição de estabelecimentos comerciais – 1938 

Fonte: Elaborado pela autora 
 



 

 

 Na figura 4.22 pode-se observar a característica de uma das principais ruas comerciais 

da cidade neste período. 
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Figura 4.22:  Rua XV de Novembro 

Fonte: Regato e Assaz (1994) 
 

Nos anos 1940, mais indústrias se instalam na cidade, entre elas cita-se: Cerâmica 

Weiss (1941), que teve sua primeira fábrica localizada na Av. João Guilhermino e amplia suas 

instalações, em 1944, para o bairro de Santana; Companhia Rodhosá de Rayon, a Rhodia 

(1946), localizada em Santana; Laticínios Vigor, na Vila Ema. 

Ao inicio dos anos 1940, a área urbana do município de São Jose dos Campos contava 

com uma população de 14.474 habitantes e a área rural contava com uma população de 

21.805 habitantes, portanto a taxa de urbanização era naquele momento de 40%. 

Nos anos 1940, com o advento dos antibióticos, a tuberculose começa a receber 

tratamento ambulatorial, caracterizando, gradativamente, o fim da função sanatorial até então 

exercida em São José dos Campos, num momento em que era crescente o interesse de alguns 

estabelecimentos industriais de se instalarem no município, o que foi acarretando uma nova 

estruturação do espaço intra-urbano municipal.  

Na figura 4.23 pode-se observar a ocupação urbana, ao final da década de 1940, 

concentrada na área central do platô no qual a cidade se originou. 
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Figura 4.23: Ocupação urbana na área central do platô 

Fonte: Arquivo da fundação Cultural Cassiano Ricardo 

 
Ao inicio da década de 1950, a população total do município era de 44.804 habitantes. 

Deste total, 59% correspondia à população urbana, ou seja, 26.600 habitantes residiam na 

cidade. O quadro populacional começa a se alterar em relação às décadas anteriores,  

Ao início do ano de 1950 o perfil ocupacional da mão-de-obra do município 

encontrava-se distribuído da seguinte maneira: 52% no setor primário, 37% no secundário e 

11% no terciário. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1969, p.13). 

Este perfil ocupacional caracteriza um predomínio, em termos econômicos, do setor agrícola e 

das indústrias. 

 



 

4.2 Transformações no espaço urbano de São Jose dos Campos na década 

de 1950 e a questão do centro da cidade 

 

 
A partir de meados dos anos 1940, pós Segunda Guerra Mundial, o município ganha 

impulso e começa a crescer devido, implicitamente, à instalação do CTA - Instituto Técnico 

de Aeronáutica - em 1947, e à inauguração da Rodovia Presidente Gaspar Dutra, em 1951, em 

substituição ao antigo traçado da rodovia Washington Luiz. 

A Rodovia Washington Luiz tinha um traçado tortuoso e tornava o percurso entre Rio e 

São Paulo muito longo, o que refletia em muitas horas de viagem. A Rodovia Presidente 

Dutra apresenta um traçado menos tortuoso e no município de São José dos Campos será 

transposto para novas morfologias, cruzando toda a área do município no sentido NE-SO 

criando, conseqüentemente, um eixo de expansão e polarização para o assentamento de 

industrias. Aliava-se, a este fato, a proximidade com os Portos de Santos e Rio de Janeiro 

(SANTOS, 1993, p.96-98). 

Em Santos (2006, p.66), encontra-se a informação de que o traçado da rodovia 

Presidente Dutra ignorou as particularidades do relevo joseense, perpassando os platôs e a 

zona rural, cortando as fazendas que foram posteriormente desmembradas em lotes industriais 

e residenciais. Pelo fato de ligar todos os platôs, a rodovia acabou se transformando em uma 

avenida da cidade. 

Observando que o município de São José dos Campos tinha uma posição estratégica e 

privilegiada, entre os dois maiores centros econômicos do país, o poder público municipal, 

continuou a manter a política de incentivos fiscais para as empresas que aqui se instalassem. 

Vai ser conjuntamente a essa situação que o Centro Técnico Aeronáutica - hoje, Centro 

Técnico Aeroespacial - se instala no município de São José dos Campos, em uma área 

denominada Campo dos Alemães que se encontrava localizada a sudeste do platô central 

(Figura 4.24). 

 



 

 

Figura 4.24: Centro Técnico da Aeronáutica – 1950 

Fonte: Arquivo IP&D – UNIVAP 
 

A partir da instalação do CTA, o município vai se convertendo num dos principais 

pólos das atenções nacionais.  

Na década de 1950, dando vazão ao desenvolvimento da cidade, e até mesmo da 

região do Vale do Paraíba, são fundadas: a Faculdade de Direito, em 1954 – a partir dela, 

origina-se a Fundação Valeparaibana de Ensino, se transformando em anos mais recentes na 

Universidade do Vale do Paraíba; a Associação Joseeense de Ensino, em 1956, que deu 

origem, nos anos posteriores, a Escola Técnica Professor Everardo Passos, contando 

atualmente com a formação da ETEP Faculdades; e a Faculdade de Odontologia de São Jose 

dos Campos, em 1960, a qual, em 1976, é incorporada à Universidade Estadual Paulista 

(UNESP). Também em 1953, é criado o jornal “O Valeparaibano”, o qual encontra-se em 

atividade até a atualidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1978). 

No início da década de 1950, a localização dos estabelecimentos de comércio e 

serviços apresentavam a mesma configuração da década anterior, ou seja, estes apresentavam-

se adensados na avenida Rui Barbosa e nas ruas XV de Novembro e 7 de Setembro; 

concentravam nas ruas, Siqueira Campos, Humaitá, Villaça, Cel. José Monteiro. Mas em 

outras vias da área central começavam a se apresentar espaçados, como nas avenidas Nelson 

D’Ávila e João Guilhermino. Este fato pode ser observado na figura 4.25. 



 

 
Figura 4.25: Distribuição de estabelecimentos comerciais – 1951 

Fonte: elaborado pela autora 



 

 
Nos anos 1950, São José dos Campos começa a apresentar um perfil urbano-

econômico diferenciado do período entre os anos 1900 a meados dos anos 1940: de uma 

cidade sanatorial passará a ser uma cidade industrial. Este perfil cada vez mais se alterará a 

partir de 1955, quando Juscelino Kubitscheck assume a Presidência da República adotando a 

ideologia desenvolvimentista, abrindo o território nacional à introdução das multinacionais. 

Porém, ao invés das industrias terem sido instaladas ao longo do território nacional, como 

proposto pelo Plano de Metas, desenvolvido em meados da década de 1950, e pelos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento, desenvolvidos nos governos militares, privilegiaram a região 

sudeste, especialmente a área metropolitana de São Paulo e suas vizinhanças. É a partir dessa 

conjuntura que a cidade de São Jose dos Campos vai intensificar sua industrialização e 

urbanização. 

As primeiras indústrias multinacionais a se instalarem no município, nesta década, no 

corredor da rodovia Presidente Dutra, foram, entre outras, as empresas norte-americanas 

Johnson & Johnson S/A (1953), a General Motors do Brasil (1957), Eaton (1959), e a sueca 

Ericson (1954). Estas empresas encontram-se em atividade até a atualidade (SANTOS, 2006, 

p.52).  

Souza (2000, p.38) expõe que, paralelamente à industrialização ocorreu crescimento 

populacional e expansão urbana da cidade. “As oportunidades de emprego atraíram pessoas 

de regiões próximas e distantes para o município, ocasionando acelerado crescimento 

populacional”. 

Esta última colocação leva a se considerar que a cidade experimentava o que Lefebvre 

(1994, p.9) chama de um duplo processo, ou um processo com dois aspectos: industrialização 

e urbanização. Um processo complexo, porque a industrialização não produzia somente 

empresas (operários e chefes de empresas), mas sim estabelecimentos diversos. 

A população urbana do município duplicou na década de 1950, passando de 26.600 

habitantes, em 1950, para 56.882 habitantes em 1960. A população rural chegava, ao inicio da 

década de 1960, a 20.651 habitantes. A partir destes dados tem-se que o quadro populacional 

do município vinha se tornando predominantemente urbano.  

Quanto à expansão urbana a autora anteriormente citada informa que dados da 

Prefeitura Municipal revelaram que em 1960 cerca de 30% da área urbana já estava ocupada 

por loteamentos e indústrias e que, apesar de áreas próximas a Região Central não estarem 

ainda totalmente ocupadas já se observava que alguns loteamentos já ultrapassavam a 

Rodovia Presidente Dutra, totalizando 50% de efetiva ocupação. 



 

Pode-se julgar que as áreas próximas ao centro estavam sendo resguardadas por seus 

proprietários como forma de possível ocupação futura, vislumbrando especificamente o 

crescimento econômico futuro projetado para a cidade que apresentaria, por conseqüência, 

novas demandas por habitação e serviços. 

As indústrias que se instalaram em território joseense trouxeram consigo um grande 

contingente de pessoal técnico e também uma elite burocrática, com níveis de escolaridade e 

salários elevados que procuravam lugar para residir convenientes com seu cargo na empresa e 

que também fossem convenientes para suprir suas necessidades de infra-estrutura, educação, 

compras, lazer, etc. Esta parcela populacional vai residir, neste momento, junto à área central 

da cidade, único local que lhes possibilitava acessibilidade às suas necessidades ou também 

em local o mais próximo a ela.  

Existem relatos de que a cidade não oferecia número disponível de habitações para a 

população migrante e este fato fez com que o preço das terras e dos imóveis existentes na área 

central se elevassem, gerando um intenso processo especulativo a partir de então.  

Penedo (apud FERNANDES, 2002, p.72) relata que o fim da fase sanatorial 

possibilitou à família Martins observar o crescimento industrial da cidade e perceber a 

carência de loteamentos para os altos funcionários das novas empresas que chegavam. A 

partir dessa observação esta família, que era proprietária de uma grande gleba de terras que 

circundava o banhado, que oferecia rápida acessibilidade ao centro e encontrava-se incrustada 

na zona sanatorial, fundou a "Martins Agro-Imobiliária” e se tornou responsável por vários 

loteamentos na cidade direcionados às camadas de maior poder aquisitivo. 

O seu primeiro loteamento foi o Jardim América, o qual tinha a Avenida Anchieta 

como integrante e a qual apresentava-se como contorno de sua crista que dava para o banhado 

da cidade, oferecendo uma paisagem ímpar aos futuros moradores do local. Este loteamento, 

inicialmente, não possuía rede de esgotos e asfalto, as primeiras residências utilizavam 

sistema de fossas. Somente nos anos 1960, o bairro foi contemplado por serviços de rede de 

esgoto e asfaltamento. Porém, a falta dessa infra-estrutura não impediu que a classe de alta 

renda fosse morar no bairro. A falta dessa infra-estrutura não era prioridade, tanto que logo foi 

feito o loteamento do Jd. Esplanada I e o Jardim Nova Europa, ambos como extensão do 

Jardim América. Todos estes loteamentos ficaram conhecidos na cidade como Esplanada.  

É importante expor que a família Martins doou nesta época, nesta mesma localização, 

junto a Avenida Rio Branco - que fazia divisa entre o Jardim Esplanada e o Jardim Nova 

Europa - o terreno para a construção da Associação Joseense de Ensino - atual Escola Técnica 

Professor Everardo Passos e Universidade ETEP. Na época, a idéia de uma escola técnica era 



 

vista como necessária e a sua instalação na cidade contou com o apoio da sociedade local, das 

indústrias que se instalavam, da prefeitura, do CTA e do governo federal. Também em 

sistema de doação de terras, o dono de uma grande propriedade – parte de uma antiga fazenda 

local -  localizada a oeste do centro urbano, em outro platô, ultrapassando o Córrego do 

Vidoca, doa uma área de suas terras para a construção de um Seminário na cidade, o qual 

funciona atualmente como residência para padres e que tem parte de sua área alugada ao 

Colégio Monteiro Lobato, desde 1978. 

 Também, nesta mesma época, são aprovados os loteamentos da Vila Adyana e  Jardim 

São Dimas, ambos voltados à camada populacional de renda média e localizados bem 

próximo ao centro, mais a sudoeste deste. 

Pode-se observar que há a interferência dos proprietários de terra, que se transformam 

em incorporadores, na produção do espaço urbano joseense. Pode-se observar como sua ação 

é seletiva visando, acima de tudo, valorizar suas terras e receber conseqüentemente maior 

rendimento destas. Ao agir seletivamente, esses atores reforçam a segregação territorial que se 

reflete em segregação residencial.  

Todos os loteamentos, anteriormente citados, foram implantados em parte da área 

sanatorial que havia tido seu perímetro retraído e transformado em área residencial (SOUZA; 

SOARES, 2002, p.84-92). Os loteamentos foram responsáveis pela abertura de novas vias 

públicas na cidade, permitindo possibilidades de ampliação das mesmas em anos posteriores, 

direcionando a ocupação do solo. 

A retração do perímetro sanatorial ocorreu em razão do tratamento para a tuberculose 

já não mais necessitar se realizar através da internação e isolamento. Desta maneira, a zona 

sanatorial que localizava-se em área de topografia privilegiada, no platô central, e tinha 

proximidade ao centro da cidade – concentrador de comércio e serviços - passasse a ser  uma 

área de anseio dos especuladores que passam a destinar loteamentos neste local para a 

população de maior poder aquisitivo. Observa-se a especulação com a terra definindo a 

localização de moradias segregadas. Deve-se expor que ao final dos anos 1950 a zona 

sanatorial é extinta. 

Neste contexto, a partir de 1950 as camadas de maior poder aquisitivo, que também 

passavam a contar com a presença dos executivos das grandes empresas que se instalavam no 

município joseense, encontram na cidade uma nova localização que lhes pudesse oferecer 

uma rápida acessibilidade ao centro da cidade. Na figura. 4.26 pode-se observar a localização 

residencial das camadas de mais alta renda na década de 1950, segundo Fernandes (2002). 



 

 

 

Figura 4.26: Croqui de localização da classe de alta renda em São José dos Campos - 1950 

Fonte: Extraído de Fernandes (2002) 
 

Paralelamente ao fluxo de pessoal técnico e de burocratas das grandes empresas, 

ocorreu, também, um enorme fluxo de pessoas, principalmente as de baixa renda à procura de 

trabalho, provocando aglomerados de habitações precárias em loteamentos afastados e sem 

alcance da rede de serviços públicos (FERNANDES, 2002). 

A única zona beneficiária de todos os elementos necessários à satisfação das 

necessidades dos moradores, e a possuidora dos recursos indispensáveis ao seu conforto,  era 

a zona central e suas adjacências preferencialmente ocupadas por população de renda elevada 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961, p.56). 

A cidade que se industrializava ia se tornando uma cidade de contrastes, uma cidade 

segregada. 



 

 

 Pode-se observar, em São Jose dos Campos, a mesma relação que Oliveira (1981, 

p.50) faz para as grandes cidades brasileiras, no período de 1950, com a introdução da 

indústria fordista no país. Segundo o autor, quando as indústrias multinacionais começaram a 

se instalar no país, trouxeram dentro de si uma complexa divisão social do trabalho, onde se 

destacava a enorme gravitação do trabalho improdutivo, de gerentes e executivos, o que deu 

origem a grande classe média do país. Por sua vez, a ampliação da classe média induziu que o 

Estado estivesse basicamente voltado, sob o aspecto do urbano, como localização, a atender 

demandas da classe média e alta, dando por contraste, o desatendimento na escala mais 

absurda possível das demandas das classes mais baixas. 

Na década de 1950, o centro da cidade apresentava-se como uma área bastante 

reduzida, embora tenha ocorrido uma expansão das atividades comerciais para a Praça Afonso 

Pena, Rua Humaitá, Rua Major Antonio Domingues, Avenida Nelson D’Ávila e Avenida 

João Guilhermino (SOUZA; SOARES, 2002, p.105), vias estas que se estendiam do centro 

em direção sudoeste, aproximando-se das áreas que passavam a ser preferencialmente 

ocupadas pelas camadas de maior poder aquisitivo.  

As vias, anteriormente mencionadas, foram incorporadas a um novo limite da zona 

comercial, em 1959, através do Decreto n◦ 265, o que pode caracterizar que o aumento 

populacional da época exigiu a ampliação de comercio e serviços. Vale a pena observar que 

estas vias, incorporadas ao novo perímetro da zona comercial, ou mais especificamente ao 

centro, são aquelas que se direcionavam ao setor urbano que passava a ser mais densamente 

ocupado por famílias de maior poder aquisitivo. 

No centro da cidade se concentravam todos os equipamentos institucionais 

indispensáveis à satisfação das necessidades dos moradores da cidade: lojas, agências de 

empresas de transportes, escritórios imobiliários, consultórios médicos e odontológicos, 

mercado, cinemas,um total de doze agências bancárias, etc. Monopolizava, junto a suas áreas 

adjacentes, os serviços de melhoramentos urbanos, com exceção feita ao calçamento que 

ainda se apresentava em extensão reduzida. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1961, p.92).  

Pode-se verificar que o fator acessibilidade condicionava as camadas de mais alta 

renda a se manterem no platô central.  

Todos os bairros, excluindo-se Santana, dependiam completamente do centro da 

cidade; na periferia só se encontrava, em número reduzido, o comércio de gêneros 

indispensáveis à vida diária – açougues, padarias, bazares. Talvez seja possível dizer, com 



 

base em observações de Santos (1990, p.63-63), que os parcos recursos financeiros de uma 

grande parcela da população desencorajou a instalação de serviços e comércios na periferia, 

porque não havia para eles um mercado suficientemente volumoso e estes, quando surgiam, 

eram de pequenas dimensões. Desta maneira, o centro da cidade continuava a ser absorvedor 

das atividades de comercio e serviços.  

Mas o centro da cidade era um local que apresentava congestionamentos devido ao 

tráfego de passagem para o sul de Minas Gerais e Campos do Jordão, como também pela 

localização, considerada inadequada, do Mercado Municipal que contribuía para maior 

afluência de veículos e pedestres em suas imediações. Somava-se a estes fatos, a existência de 

pontos de charretes cujo estacionamento obstruía o trânsito no local.  

Na figura 4.27 pode-se observar o movimento de pedestres e carros em algumas das 

principais ruas do centro da cidade nesta década. 

 

Rua XV de Novembro

Década de 1950

Rua 7 de Setembro

Década de 1950

 

Figura 4.27: Ruas XV de Novembro e 7 de Setembro – Década de 1950 

Fonte: Memória Fotográfica 
 



 

Deve-se lembrar que esta é a década em que novos hábitos e valores são introduzidos 

no país. É o início do período da expansão rodoviária e do uso do automóvel como meio 

preponderante de transporte, que irá trazer novas condições de mobilidade para a população, 

especialmente a de maior poder aquisitivo que poderá pagar por seu próprio automóvel.  

 Toda esta conjuntura - crescimento disperso, industrialização intensa, problemas de 

circulação - vai direcionar a elaboração do primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento local 

que passará a estabelecer diretrizes e planos para a ocupação do município na década de 1960. 

Talvez possa se dizer que através do Plano Diretor, o Estado, no nível municipal, passará a 

controlar mais intensamente a sociedade joseense que passa a disputar as vantagens relativas 

oferecidas pela cidade, embora anteriormente já houvesse certo controle para sua ocupação 

através dos zoneamentos propostos desde 1933 e da elaboração de um primeiro Código de 

Obras, em 1954. que estabelecia formas proibidas para as zonas de uso e regulamentava todas 

as disposições sobre construções, demolições, aberturas de ruas e loteamentos . Foi através 

deste instrumento legal que houve um direcionamento da zona industrial para o entorno da 

rodovia Presidente Dutra, procurando afastá-la da zona residencial que ainda concentrava-se, 

predominantemente, no platô central.  

 Ao início do ano de 1960 o perfil ocupacional da mão-de-obra do município 

encontrava-se distribuído da seguinte maneira: 46% estava ocupada no setor primário, 37% no 

setor secundário e 11% no setor terciário (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS,  1969, p.13). As atividades agrícolas e industriais predominavam como 

absorvedoras de mão-de-obra, neste momento. 

 

 

4.3 Anos 1960: Primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento, expansão 

urbana e dispersão de estabelecimentos comerciais na cidade 

 

 Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado – PDDI - começam a ser considerados 

instrumento de Planejamento Urbano a partir de 1958, quando a ideologia desenvolvimentista, 

que caracterizou o Governo do Presidente Juscelino Kubitscheck, passa a ter o Planejamento 

como sinônimo de modernização (BOLOGNA, 2000, p.216).  

 O primeiro Plano Diretor elaborado para São Jose dos Campos deu-se, em função do 

Decreto Estadual 28.399, de 1957, que vinculava as dotações orçamentárias para os 

municípios considerados Estâncias Hidrominerais à existência de Plano Diretor. A essa 



 

exigência acrescenta-se, em 1958, uma determinação do governo do Estado de que Planos 

Diretores dos Municípios Estâncias fossem elaborados através do Centro de Pesquisa e 

Estudos Urbanísticos (CPEU) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo (BOLOGNA 2000; SOUZA, SOARES 2002; SANTOS, 2006).  

 O primeiro PDDI de São Jose dos Campos é constituído de três volumes, sendo o 

primeiro constituído por um Estudo Preliminar e os demais por Planos Setoriais. Este Plano 

diretor não foi aprovado por lei, mas muitas de suas diretrizes foram adotadas pela 

administração municipal até a elaboração do segundo Plano Diretor do Município, segundo 

informações de Bologna, em entrevista realizada em janeiro de 2007. 

Observando a situação da ocupação do município e ao fazer um estudo sobre a 

projeção de seu crescimento, foi proposto um zoneamento preliminar delimitando as áreas 

urbanas e de expansão urbana, determinando os usos admissíveis para essas áreas. Para a área 

urbana é proposto um zoneamento de massa distribuído em zona Residencial, Industrial e 

Áreas Verdes. Essas zonas de uso foram disciplinadas por meio de decretos e leis que 

dispunham sobre loteamentos e zoneamento.(BOLOGNA 2000, p.70). 

No caderno de Estudos e Planos Setoriais (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1961.v.2, p.12) é observado que a cidade era utilizada como tráfego de 

passagem para as cidades do litoral norte do estado de São Paulo, Campos do Jordão e sul de 

Minas Gerais. Esta situação se agravaria ainda mais quando se concretizasse a ligação São 

Jose dos Campos – Campinas, projetada no Plano de ação do Governo de São Paulo. 

Decorrente desta observação foi proposto um projeto para desviar este trafego através de um 

anel de circulação em torno da área central (Figura 4.28). Devido ao alto valor deste 

empreendimento, que deveria ser desenvolvido a longo prazo, o planejamento viário se 

limitou a área urbanizada. Mas o plano de circulação regional mostra uma visão estratégica 

para o futuro da cidade e muitas de suas proposições foram sendo colocadas em prática em 

anos posteriores, como por exemplo o desenvolvimento do projeto do Anel Viário, em 1975.  



 

 

Figura 4.28: Esboço do Plano Viário 

Fonte:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1961) - Adaptado 
do Caderno de Estudos e Planos Regionais, v.2 

 

O planejamento viário da área urbanizada estabelecia a criação de vias marginais à 

Dutra, como forma de se formarem avenidas paralelas a ela fazendo com que as regiões leste 

e oeste da cidade se ligassem através destas vias e não mais se utilizasse a via Dutra para se 

fazer esta ligação. Para que isto pudesse ocorrer, estabelecia-se que seria necessário a reserva 

de faixas “non aedificandi”ao longo da Rodovia Presidente Dutra. Esta é uma outra visão 

estratégica deste Plano Diretor, pois a partir desta determinação vem se tornando possível, nos 

anos mais recentes da história da cidade, a implantação de vias de circulação interna paralelas 

à Via Dutra. Também para a área urbana alguns trechos foram planejados para novas 

avenidas, especialmente as que tinham a função de ligar as avenidas interrompidas já 

existentes, entre os quais cita-se o segmento da avenida São João, em direção oeste. Também 

fazia parte deste plano o alargamento da Avenida São José.  



 

 

Para minimizar os problemas do tráfego de passagem no centro da cidade é proposto 

um plano de circulação viária estabelecendo direção única de tráfego em algumas vias, 

melhorias de sinalização e o fechamento da Rua 7 de Setembro e sua transformação em 

calçadão.  

A preocupação com a circulação indica que a cidade ia se adaptando ao uso do 

automóvel. 

Também para o centro da cidade foi proposto um Plano Urbanístico que estabelecia o 

uso comercial como dominante e entre outros, incentiva a construção de edifícios destinados a 

comercio e serviços; prevê o disciplinamento das construções, estabelecendo limites de 

volume e população em relação ao tamanho dos lotes; prevê recuos mínimos visando o futuro 

alargamento das vias; apresenta a exigência de espaço destinado a vagas de estacionamentos 

de veículos nos edifícios comerciais e residenciais (PMSJC. 1961, Planos Setoriais, v.2, p.12-

14). Observa-se que essas diretrizes já expressavam a necessidade do centro da cidade ter que 

atender a demanda populacional que, vislumbrava, iria aumentar e exigir atendimento de 

comércio, serviços particulares e públicos, o que o tornaria sujeito a deseconomias de 

aglomeração mais expressivas ainda do que as que já se manifestavam. 

Neste Plano Urbanístico não há uma preocupação expressa em preservação das 

edificações mais antigas da cidade, somente se relata que seria interessante conservá-las como 

forma de manutenção de alguns tipos mais expressivos da cultura de uma época. Mas já neste 

plano há um levantamento das edificações mais expressivas com suas respectivas 

localizações, como por exemplo: o edifício da Escola Normal (antigo Paço Municipal), a 

Igreja de São Benedito e o antigo prédio do Teatro São José, onde nesta década funcionava a 

Prefeitura do Município (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,1961 

- Planos Setoriais, v.2, p.113). 

Na década de 1960 mais indústrias se instalam na cidade, entre elas: a Alpargatas 

(1960), Avibras (1962), Aerotec (1962), Tecnasa (1962), Kodak (1969), Embraer (1969). 

Vale destacar que no inicio dos anos 1960 havia sido instalado na cidade um órgão federal 

responsável pela pesquisa e política espacial, sendo este o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE (SANTOS, 2006, p.54). Pode-se dizer que a cidade vai despontando no 

cenário nacional como um núcleo tecnológico. 

Santos (1993, p.117) observa que a década de 1960 apresenta-se como um período de 

ampliação e consolidação da urbanização em São José dos Campos, bem como se apresenta 



 

como um período de mudanças qualitativas no perfil das necessidades da população, tais 

como hábitos, costumes e nível cultural. A cidade adquire um certo ar cosmopolita em função 

de possuir instalações produtivas e de pesquisa e ensino de relevada importância. 

Todo este aparato tornou a cidade atrativa para a busca de empregos e 

concomitantemente ocorreu o aumento da população urbana.  
Ao inicio da década de 1960, o município de São José dos Campos contava com uma 

população total de 77.533 habitantes dos quais 56.882, ou 73%, viviam na área urbana. Em 

1970 o município atinge um total de 148.322 habitantes dos quais 132.482, ou 89%, viviam 

na área urbana. Concomitantemente ao aumento populacional ocorreu a necessidade de 

habitação, que traduz-se em novos loteamentos.  

Na década de 1960 a cidade não mais se limitava ao platô, no qual se originou. A 

malha urbana começa a se expandir para várias regiões, ocupando outros platôs, transpondo 

obstáculos naturais e artificiais. Houve a implantação de vários loteamentos, entre eles cita-se: 

a Vila Industrial, Vila Tatetuba e Vila Ester, em direção leste transpondo o córrego do 

Lavapés ; Jardim Ahembi, Parque Industrial, Vila Nair, Vila Letônia e Vila São Bento, em 

direção sul, transpondo a rodovia Presidente Dutra ((FERNANDES, 2002, p.80-85; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ,1995, p.43). Na figura 4.29 

pode-se observar a ocupação da cidade nesta década. 
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Figura 4.29: Ocupação Urbana – década de 1960 

Fonte: Aerofotos - Arquivo IP&D – Univap 
 

Costa (apud MOURA, 2005, p.62) observa que a urbanização no município segue um 

padrão do tipo disperso e ausente de recursos infra-estruturais que somente surgirão anos 

depois após a ocupação parcial ou total de seus moradores. A referida autora expõe que “o 

arranjo espacial de avenidas que interligam a mancha urbana, composta de glebas já 

parceladas, entremeadas por vazios urbanos, confirma o processo já em andamento da 

especulação imobiliária e do encarecimento da terra”.  

Na figura 4.29. exposta anteriormente, pode-se observar área destinada à implantação 

de industrias no entorno da Rodovia Presidente Dutra, a implantação de loteamentos 

contíguos a essa área – que surgiram em função da demanda de moradia para a classe operaria 

-, a formação de vias de acesso. Da mesma forma, pode ser verificado como a cidade se 

expande entremeada de vazios urbanos nos quais, em anos posteriores, serão estendidas vias 

públicas de interligação com as áreas já ocupadas.  

Pq Industrial 



 

Os bairros direcionados à população de alta renda permanecem no platô central e 

continuam se implantando loteamentos dirigidos a essa população na direção oeste ao centro 

da cidade, no platô central. Devido ao sucesso de vendas, o Jardim Esplanada apresenta uma 

continuidade, o Jardim Esplanada II . Ainda nessa época é implantado o Jardim Apolo I e II 

em parte de área que pertencia ao Sanatório Vicentina Aranha. Outro loteamento direcionado 

a população de renda elevada é implantado na Região Oeste, transpondo o Córrego do 

Vidoca. Os funcionários de cargos elevados das novas industrias que se instalavam na cidade 

iam encontrando local propício para residir. 

Na figura 4.30 é possível observar, na parte inferior, a ocupação residencial no Jardim 

Esplanada. Na parte central verifica-se a presença do Sanatório Vicentina Aranha e na parte 

superior a ocupação da Vila Ady’Ana. 
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Figura 4.30: Ocupação residencial do Jardim Esplanada - 1960 

Fonte: Arquivo da Fundação Cassiano Ricardo 
 
 

Na década de 1960, os bairros Vila Ady’Ana e São Dima, já estavam 

consolidando.sua ocupação. Na figura 4.31, pode-se observar a ocupação destes bairros e a 

estruturação de suas principais vias de tráfego: à esquerda observa-se a Avenida Nelson 

D’Àvila, na parte central as ruas, Paraibuna e Francisco José Longo e à direita a Avenida 



 

Adhemar de Barros. Na parte inferior ainda se observa a presença da Faculdade de Direito e a 

estação de distribuição de água. Na parte superior é possível identificar a Via Dutra. 
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 Figura 4.31: Ocupação dos bairros Vila Ady’Ana e São Dimas -1960 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
 

Referente à transposição do Córrego do Vidoca, tem-se que na direção oeste do centro 

urbano, em outro platô, o dono de uma grande propriedade nesta localização, ao perceber que 

a cidade ia se convertendo em um pólo industrial, fez contato com várias companhias que 

queriam se instalar na cidade e, em 1964, vendeu parte de sua propriedade a Ford do Brasil. 

Ao saber dessa situação, alguns diretores desta fábrica compraram uma gleba de terras, 

posterior à área que seria destinada à Ford do Brasil, a qual lotearam dando origem ao Jardim 

Alvorada e ao Jardim das Indústrias. Estes dois loteamentos tinham lotes maiores que o 

normal visando direcioná-los a ocupação de funcionários de cargos elevados na referida 

empresa. Estes loteamentos encontravam-se afastados dos demais da área central da cidade 

devido à área pertencente a Ford do Brasil apresentar-se como um obstáculo para a 

acessibilidade da população destes bairros ao platô central, especificamente ao centro da 

cidade.  

Nesta época, segundo informações de Vítor Chuster, ex. Secretário de Planejamento 

municipal na gestão de 1994, o acesso a estes bairros se realizava através da Rodovia 

Presidente Dutra ou através de uma estrada de terra que seguia o contorno da várzea nesta 



 

região, e passava por trás do Seminário alcançando a Avenida São João. Este fato ocorria 

porque a Prefeitura Municipal havia doado à Ford do Brasil, o terreno no qual se estendia, 

junto a fabrica, a Avenida Cassiano Ricardo (antiga Estrada Imperial nesta localização). A 

doação desta área já estava prevista desde 1959 através da Lei 601 de 8 de abril. Mas esta Lei 

especificava que caso a fábrica desistisse de se instalar no município o imóvel objeto da 

doação retornaria ao patrimônio municipal (Figura 4.32). 
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Figura 4.32: Área destinada à Ford do Brasil e os loteamentos Jd. das Indústrias e Alvorada 

Fonte: Aerofoto 1962 – Arquivo IP&D – Univap 
 

Pode-se verificar, implicitamente, que esta região estava, já neste momento, sujeita a 

um processo especulativo com a terra urbana, pois caso se efetivasse a instalação da Ford no 

local certamente a Prefeitura do município estenderia a ela toda a infra-estrutura necessária 

para o desenvolvimento de suas atividades. Também pode-se notar que há a interferência de 

incorporadores na produção do espaço urbano joseense ao implantarem mais um loteamento 

com características direcionadas a um público específico: funcionários de cargos elevados nas 

empresas que se instalavam na cidade. 



 

A Ford não se instalou em São Jose dos Campos e para que os moradores destes 

bairros pudessem ter acesso ao platô central da cidade a prefeitura municipal, no ano de 1978, 

começou as obras de terraplenagem da Avenida Cassiano Ricardo que retornara ao patrimônio 

público. A construção desta avenida certamente valorizou esta área que passava a ter ligação 

direta com o centro da cidade. A Avenida Cassiano Ricardo apresentava-se como uma 

seqüência da Avenida São João, avenida esta que cruzava radialmente os bairros destinados às 

camadas de mais alta renda e que consolidavam-se em direção oeste do platô central. Nos 

anos 1980, a área pertencente a Ford do Brasil foi vendida para a Construtora Serramar, 

pertencente ao grupo Serveng, que a transformou em loteamentos para população de alta 

renda, sendo estes conhecidos atualmente como Jardim Aquarius. O Jardim Alvorada foi 

ocupado por camadas de renda média da população. 

Como exposto anteriormente, na década de 1960, a legislação do município se 

realizou através de uma série de decretos e leis baseados em algumas diretrizes constantes do 

Plano Diretor. 

Para o centro da cidade, como exposto anteriormente, as diretrizes urbanísticas 

estabeleceram o uso comercial como dominante e houve incentivo à construção de edifícios 

destinados ao comercio e serviços. Estes últimos foram permitidos a partir da Lei 664/60. Esta 

lei também incentiva a construção de edifícios residenciais.  

Souza (2000, p.40), identifica que na década de 1960 são construídos os primeiros 

edifícios comerciais e residenciais da cidade. No centro da cidade, em frente à Igreja Matriz é 

construído o Grande Hotel e na Praça Afonso Pena é construído o Edifício Cinelândia, sendo 

esses, edifícios comerciais. Também, no centro da cidade, serão construídos edifícios 

residenciais; o Edifício Salim Simão, localizado na Praça Afonso Pena e o edifício San Marco 

localizado na Avenida Madre Tereza. Na antiga zona sanatorial, especificamente nos bairros 

da Vila Ady’Ana e São Dimas começarão a ser construídos edifícios residenciais, se 

destacando o Edifício Nacional com 24 andares.  

Nesta década,  

“a propaganda em relação ao aumento da violência na cidade, e o alto índice de 

roubos nas propriedades ricas do centro, e mais, a imagem de segurança que os novos 

apartamentos passavam, constituíram-se nas principais causas de abandono das residências 

pelos proprietários e na futura locação destas propriedades por ricos comerciantes, ou grupos 

médicos, interessados em ali instalar seus escritórios, clinicas ou mesmo escolas” 

(FERNANDES, 2002, p.88).  



 

Desta informação pode-se abstrair que o centro da cidade começa a se transformar. De 

uma área mesclada por residências, comércio e serviços, começa a esboçar um esvaziamento 

residencial e uma maior concentração de comercio e serviços.  

Sousa (2004, p.61) relata que neste período a área central da cidade apresenta 

diversificação de atividades e grande concentração de estabelecimentos comerciais. A autora 

considera como estabelecimentos comerciais aqueles que desenvolvem atividades de 

comércio varejista, como também os estabelecimentos que abrigam atividades de escritórios 

comerciais e de empresas, e até mesmo pequenas indústrias, aquelas com número de 

funcionários menor que cem. 

No centro da cidade, existiam cerca de dez quarteirões bem equipados onde se 

concentravam as atividades bancárias, comerciais, administrativas e recreativas, além de um 

terminal Rodoviário Municipal e Intermunicipal. O solo era intensamente usado, os lotes eram 

pequenos e haviam poucos terrenos disponíveis. Havia predomínio das atividades do setor 

terciário, apesar de se encontrar nesta zona de uso um número considerável de residências e 

pequenas manufaturas. A debilidade da infra-estrutura viária da cidade (poucas vias, pouca 

pavimentação e traçado descontinuo e aleatório) acabou conferindo grande importância ao 

centro, tão bem dotado de pavimentação e opção de trafego (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ,1969, p.71-72). O centro da cidade era um lugar de grande 

importância para a vida local.  

Nesta década instalam-se, no centro da cidade, na Avenida Nelson D’Ávila, o Fórum 

Trabalhista e o Fórum Estadual Civil.  

Assim, tem-se um centro concentrando os equipamentos sociais, portanto sendo o local 

de maior acessibilidade, pois a população o utilizava para as compras, trabalho, lazer, 

obrigações legais, etc. Alia-se a este fato a presença de um ponto rodoviário urbano que era 

local de convergência de todas as linhas urbanas, inter-municipais e inter-estaduais (Figura 

4.33). 

Desta informação pode-se expor a consideração de Maricato (2001, p.138), quando esta 

diz que, “do ponto de vista da acessibilidade, os centros são, em geral, as áreas mais bem 

servidas de transportes públicos. São locais de acesso mais democrático do que quaisquer 

outros. Nesse sentido são populares”. 

Deve-se expor que até 1968, a cidade não contava com uma instalação adequada para o 

funcionamento de um terminal rodoviário, embora desde 1939, através do Ato n◦31, a 

prefeitura houvesse proposto conceder terreno e isenção de impostos para empresas que 

tivessem interesse em construir e explorar uma nova estação rodoviária, entretanto nenhuma 



 

empresa se interessou. Na figura 4.33 pode-se observar que o ponto que funcionava como 

Estação Rodoviária – localizado na parte inferior da fotografia - está contíguo à Igreja Matriz 

e próximo ao Mercado Municipal.  

Terminal rodoviário

Mercado

 

Figura 4.33: Terminal de ônibus -1960 

Fonte: Arquivo da Fundação Cassiano Ricardo 
 

Somente em 1968, a cidade passa a ter um terminal rodoviário (Figura 4.34) cuja 

escolha de localização recaiu sobre o mesmo ponto anteriormente utilizado para tal finalidade. 

Este fato indica que o centro continuaria a ser uma área sujeita a congestionamentos. Ao final 

dos anos 1970, este terminal não mais comportava o uso intenso e outro terminal rodoviário é 

construído próximo à rodovia Presidente Dutra, no Jardim Paulista. O terminal rodoviário do 

centro somente é utilizado como ponto de entroncamento de todas as linhas de ônibus urbano. 

 

 

Figura 4.34: Terminal Rodoviário - 1970 

 



 

Na década de 1960, cerca de 51% dos estabelecimentos comerciais de toda a cidade 

estavam localizados no centro, polarizando as atividades do setor terciário, funcionando como 

núcleo das atividades comerciais onde a maioria das transações comerciais ocorria (SOUSA, 

2004, p.61). Na figura 4.35 pode ser observado o uso intenso de uma das principais ruas de 

comércio nesta década.  

 

Figura 4.35: A movimentada Rua XV de Novembro – Década de 1960 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 

 

A proposta de transformar a Rua 7 de Setembro em calçadão, como proposto pelo 

Plano Diretor, não se efetivou nesta década devido à pressão exercida por comerciantes do 

local que julgaram que o uso da rua por consumidores seria reduzido. Para os lojistas o 

simples fato de potenciais compradores passarem de carro pela rua oferecia-lhes oportunidade 

de vislumbrar as vitrines e retornarem em outra ocasião (BOLOGNA, 2000; REGATO; 

ASSAZ, 1994).  

Ao avaliar a distribuição dos estabelecimentos comerciais na cidade nesta década, 

Sousa (2004) verifica que estes apresentavam-se: concentrados no centro; distribuídos em 

algumas ruas nos bairros da Vila Adyana e São Dimas; distribuídos ao longo de uma única 

via, indicando formação de um corredor comercial nos bairros do Jardim Paulista e Monte 

Castelo; dispersos no bairro de Santana; e como pontos isolados nos demais bairros que se 

formavam na cidade (Figura. 4.36). 
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Figura4.36: Distribuição de estabelecimentos comerciais – final dos anos 1960 

Fonte: Adaptado de Sousa (2004)  



 

Acredita-se que a distribuição dos estabelecimentos comerciais nos bairros expostos 

pela referida autora dão indicativos de que neste período já começavam a se esboçar 

subcentros, observando, como informa Villaca (1998, p.302), que estes levam anos para se 

formar e que sua origem vem da dificuldade de acessibilidade ao centro, assim eles surgem 

para atender aos requisitos de otimização de acesso ao centro pela população local, contrário 

ao centro principal que cumpre-os para toda a cidade.  

É interessante expor, através de informações de Oliveira (1999, p.93), que o comércio 

que era bastante desenvolvido em Santana, chegando a rivalizar com o centro, vai perdendo 

pujança a partir da década de 1960, em face à instalação de um supermercado e de uma 

grande loja de materiais de construção que passam a competir com os estabelecimentos locais. 

Todavia, o comércio de Santana conservou fôlego para atender ao próprio bairro e aos demais 

que foram sendo implantados na região norte a partir desta década. Verifica-se, portanto, que 

Santana apresenta-se como um subcentro.  

Nesta década, nos bairros direcionados à população de alta renda, a única atividade 

não residencial era expressa pelo Colégio Técnico, localizado na Avenida Rio Branco, no 

bairro Esplanada. 

Nos anos 1960, com o aumento da população urbana ocorria, também, o aumento por 

demandas habitacionais e de infra-estrutura em áreas que se expandiam para além do 

perímetro urbano da cidade, já ocupando áreas rurais, tornando-se este um assunto presente no 

desenvolvimento do segundo Plano Diretor de Desenvolvimento do município que passará a 

ser elaborado em 1968. Da mesma maneira será assunto presente no segundo Plano Diretor de 

Desenvolvimento a questão do centro da cidade, que já apresentava deseconomias de 

aglomeração, e a questão dos problemas de circulação viária.  

 

4.4. O Estado e a expansão do centro na década de 1970 

 

Entre os anos de 1968 e 1969, é elaborado o segundo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos. 

De acordo com Bologna (2000, p.100), neste período o país estava sob regime militar 

e o Estado havia criado o SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo) que atuava 

como órgão financiador de Planos de Desenvolvimento Local Integrado, que passa a ser a 

expressão utilizada para caracterizar tanto a integração dos planos locais aos demais - no caso 



 

os regionais-, como entre os aspectos físico, social, econômico e institucional. Somente com a 

apresentação desses Planos, as prefeituras capacitavam-se aos financiamentos governamentais 

para a construção de conjuntos habitacionais e obras de saneamento. 

Conforme argumenta a mesma autora, no estado de São Paulo, junta-se a essa 

ingerência, a aprovação da Lei Orgânica dos Municípios (Lei Estadual 9842 de 19 de março 

de 1967) a qual condicionava o empréstimo ou auxílio financeiro do Estado à existência de 

Plano Diretor, ampliando a regra que vigorava, desde 1957, restrita às Estâncias 

Hidrominerais. 

Neste período, várias empresas atuavam na área de consultoria de planejamento 

urbano e a Prefeitura de São José dos Campos, em 1968, contratou a Empresa SERETE S.A 

para desenvolver seu segundo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI -que 

compõe-se de três volumes, sendo o primeiro o Estudo Preliminar, o segundo compreende o 

plano propriamente dito e o terceiro compreende os anexos dentre os quais encontram-se os 

textos das propostas das leis de uso e ocupação do solo, de parcelamento do solo e código de 

edificações (CHUSTER 1999, p.30). 

Neste Plano Diretor, como pôde ser verificado, apresenta-se uma preocupação com os 

vazios urbanos e com a expansão urbana. Assim, em relação à ocupação do solo, é indicada a 

necessidade de diminuição dos custos de infra-estrutura na medida que se elevasse a 

densidade de ocupação. Em relação ao uso intensivo do centro da cidade, em face à projeção 

do aumento populacional para a década de 1970, é indicado a sua expansão. Em relação aos 

problemas de circulação o planejamento viário foi concebido como espinha dorsal do PDDI 

destinada a dar unidade organizacional ao todo urbano e para induzir a ocupação do solo.  

Em relação aos problemas de circulação, vários planos foram delineados, entretanto, 

somente se concretizaram: o alargamento da Avenida São Jose ( avenida que liga o centro da 

cidade à direção oeste), a execução da Avenida Teotônio Vilela (conhecida popularmente 

como Fundo do Vale, a avenida do córrego Lavapés), a construção de viadutos sobre a mesma 

possibilitando uma ligação entre a região central e a região leste; a ampliação de algumas 

avenidas; a obrigatoriedade de reservas de faixas “non aedicant” para implantação de vias 

marginais a via (BOLOGNA 2000, p. 128;153). 

A execução da Avenida Teotônio Vilela e a construção de viadutos sobre a mesma 

fazem parte do conjunto de vias locais que passavam a constar do projeto do Anel Viário, 

desenvolvido em 1975 (Figuras. 4.37 e 4.38). 
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Figura 4.37: Esboço do Projeto Anel Viário – 1975 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
 

 

Figura 4.38: Obras da Av. Teotônio Vilela integrante do Anel Viário 

Fonte: Arquivo IP&D – UNIVAP 



 

 
 

Observa-se que as questões relativas aos problemas de circulação viária já haviam sido 

abordadas na elaboração do primeiro Plano Diretor de São Jose dos Campos. Mas definir um 

anel viário para a cidade seria de fundamental importância para a circulação local da 

população que vinha aumentando e ocupando áreas em outras regiões da cidade.  

A construção do anel viário facilitaria a acessibilidade à area central por toda a 

população sendo que nela encontravam-se concentrados os equipamentos institucionais 

municipais, estaduais e federais, bem como todas as agências bancárias da cidade, comércio e 

serviços. O anel viário ainda eliminaria o problema da circulação do tráfego intermunicipal na 

área central da cidade. 

Em decorrência dos estudos do Plano Diretor de 1969, vários instrumentos legais 

foram promulgados, dentre eles a Lei de Zoneamento 1606/71. 

A Lei 1606 subdivide o município em área urbana, de expansão urbana e rural e estas 

tiveram seu perímetro delimitado por lei. As zonas urbana e de expansão urbana foram 

classificadas em nove zonas de uso, a saber: 

I. Zona de predominância Comercial – (ZpC); 
II. Zona de predominância Habitacional – (ZpH); 
III. Zona de predominância Recreacional – (ZpR); 
IV. Zona de predominância Industrial – (ZpI); 
V. Zona Industrial – (ZI); 
VI. Zona Especial – (ZE); 
VII. Zona de expansão Urbana – (ZeU); 
VIII. Reserva de áreas livres nas Zonas de Expansão; 
IX. Zona Central – (ZC). 

 
A divisão da área urbana em zonas de uso pode ser verificada na figura 4.39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 4.39. Croqui de zoneamento - 1971 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – PMSJC (1971) – Arquivo IP&D - Univap 



 

 
Esta lei estabelece a predominância de usos e não a exclusividade, exceção feita à 

zona industrial.  

É interessante para este trabalho destacar os usos permitidos para as seguintes zonas 

de uso: ZpH, ZpC e ZC. 

O objetivo da regulamentação da ZpH foi o de adensar as áreas pouco ocupadas e 

favorecer o preenchimento dos vazios existentes (PMSJC, Plano Diretor 1969:41).  

Nesta lei, define-se que a zona de predominância habitacional (ZpH) será formada por 

duas sub-zonas: zona predominantemente habitacional A (ZpHA), e zona predominantemente 

habitacional B (ZPHB). Estas duas sub-zonas seriam constituídas por diversos setores 

administrativos (bairros) descontínuos; havendo predominância da função residencial, sendo 

permitidos edifícios residenciais individuais, estabelecimentos de ensino e cultura, residências 

coletivas, consultórios e escritórios em edifícios individuais, barbearias, institutos de beleza, 

comércio varejista, locais de reunião, cinemas, auditórios e teatros, restaurantes e bancos. A 

permissão de uso terciário na ZpH pode indicar que há, implicitamente, um estimulo à 

formação de subcentros para atendimento das necessidades imediatas da população dos 

diversos bairros, ou conjuntos de bairros. 

Na ZpHA ficava proibido habitações coletivas em série (bem próprio da política 

urbana nacional para as camadas populares de media e baixa renda). A ZpHA é aquela 

localizada em área de continuidade do platô central em direção oeste. Os bairros que estavam 

contidos na ZpHA eram, JD. Apolo, Jd. Esplanada, Higienópolis, Jd. Alvorada e Jd. das 

Indústrias, enfim os bairros destinados à população de alta renda.  

 Na ZpHB são permitidas e incentivadas as habitações coletivas permitindo um maior 

coeficiente de aproveitamento do solo, como também é aceito a construção de casas em filas. 

Percebe-se, portanto, que na ZpHB são permitidos os conjuntos habitacionais.   

 Nesta década, são construídos os conjuntos habitacionais Integração e Intervale em 

área do bairro Vila Tatetuba (Figura 4.40). Como a Prefeitura municipal não dispunha de 

recursos para atender a demanda necessária, partiu para entendimentos com grupos privados 

nacionais e estrangeiros que passaram a executar projetos habitacionais na cidade, dentre os 

quais cita-se: o bairro da Cidade Vista Verde, na Região Leste da cidade, e os loteamentos do 

Jardim Satélite (Figura 4.41), Bosque dos Eucaliptos e Cidade Jardim, na Região Sul da 

cidade. Entretanto esses projetos habitacionais foram canalizados para as classes sociais que 

se enquadravam dentro do sistema financeiro da habitação, portanto para as camadas de renda 



 

média, ficando as camadas de baixa renda desprovidas de atendimento às suas demandas 

(BOLOGNA 2000, p.157). 

 

 
Figura 4.40: Conjuntos habitacionais –Integração e Intervale 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 

 

 

Figura 4.41: Jardim Satélite 

Fonte: Extraído de Santos (2006) 
 

Verifica-se que a subdivisão da zona predominantemente habitacional apresenta-se 

como uma medida explicita do Estado de segregação territorial. O Estado, no nível municipal, 

está “definindo territórios distintos e socialmente diferenciados” (ROLNIK 1994:97).  

A zona de predominância comercial (ZpC), abrangia dois perímetros: um que se 

estendia do centro para norte em direção ao Bairro da Vila Maria e o outro também partindo 

do centro para sudoeste em direção aos bairros da Vila Adyana e São Dimas estendendo-se 

até a área ocupada pelo antigo Sanatório Ezra (Figura 4.42). 
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Figura 4.42: Croqui da Zona de Predominância Comercial 

Fonte: PMSJC (1971) – Arquivo IP&D - Univap 
 

O Plano Diretor de 1970 pretendia construir um novo edifício para a Prefeitura 

Municipal na área ocupada pelo Sanatório Ezra, devido à sua proximidade com o Centro, à 

existência de vias de acesso para todo o município e à topografia plana do local. Entretanto, 

como informou Bologna (2007), a administração municipal do período de 1971 achou mais 

conveniente que nesta localização fosse implantado um parque para a cidade, pois esta carecia 

de espaços para lazer. Neste local, foi implantado o Parque Santos Dumont. 

 O novo edifício da Prefeitura Municipal seria construído a partir de 1976, em uma área 

contígua à Avenida Teotônio Vilela (a qual primeiramente denominou-se Presidente Médici), 

próxima ao centro tradicional da cidade (Figura 4.43). A idéia principal era de que os três 

poderes se estabelecessem em um mesmo local (REGATO; ASSAZ, 1994, p.60).  Deve-se 

especificar que esta avenida fazia parte do projeto do Anel Viário - desenvolvido na gestão de 

1975 - e tinha como objetivo interligar as regiões da cidade e desafogar o trafego local da Via 

Dutra. A localização da Prefeitura neste local oferece indicativos de que a mesma deveria ter 

acessibilidade para toda a população. Da mesma maneira a sua proximidade ao centro 

tradicional da cidade indica que, as atividades do poder publico devem ter centralidade, 

minimizando os percursos de seus usuários. Acredita-se que as instituições públicas 

administrativas devem ter centralidade, faz parte do imaginário coletivo decorrente da historia 

das cidades: do centro se emana o poder.  



 

 

Figura 4.43: Novo edifício da Prefeitura Municipal localizado na Avenida Teotônio Vilela 

Fonte: Regato e Assaz (1994) 

 

 Na década de 1970, além da transferência da Prefeitura Municipal do centro 

tradicional da cidade, ocorre, também, a transferência do Fórum para a Rua Paulo Setúbal 

(Figura 4.44). Esta rua fica inserida dentro do perímetro da zona predominantemente 

comercial que se estendia a sudoeste do centro urbano, especificamente no bairro de São 

Dimas, próximo à Faculdade de Direito. A Câmara Municipal passou a funcionar no edifício 

da Escola Normal (o primeiro prédio destinado ao paço municipal) até o ano 2002, quando foi 

inaugurado um novo edifício contíguo ao novo edifício da Prefeitura Municipal. Com estas 

transferências o centro da cidade vai se descaracterizando. 

 

 

Figura 4.44: O novo edifício do Fórum  

Fonte: Arquivo pessoal 



 

 

 

 Mesmo não estando localizadas no centro tradicional estes edifícios públicos 

mantinham centralidade, sendo que localizavam-se em áreas de fácil acessibilidade o que 

permitia à população reduzir o tempo de seus deslocamentos para a execução de suas 

obrigações legais. 

Analisando as determinações para a Zona Predominantemente Comercial (ZpC), 

verifica-se que a mesma é resultado direto da necessidade de expansão do centro, assim 

atende aos propósitos do Plano Diretor. Nesta zona de uso (ZpC) permitia-se: comércio 

atacadista e varejista, supermercados, edifícios de escritórios, residenciais e públicos, 

habitações coletivas, pensões, hotéis, bancos, editoras, gráficas, estações de televisão e de 

radio, edifícios culturais e de ensino, locais de reunião, recreação, recreação e culto, cafés, 

bares, confeitarias, restaurantes a congêneres. A critério do poder público, seria permitido o 

uso do solo para garagens coletivas e artesanatos. 

Verifica-se que a zona de predominância comercial é uma zona de uso diversificado. 

Esta zona de uso, como preconizava o Caderno de Diretrizes Urbanísticas do Plano Diretor 

(1971, p.41), 
“é conseqüência direta da estrutura viária estendendo-se ao longo das vias principais e 

alargando-se nos nós, com efeito sua localização se baseia na acessibilidade uma vez que por 

sua natureza, as atividades terciárias são as que mais geram trafego e dependem da 

acessibilidade. Por outro lado as atividades ao longo da trama viária principal aumenta o 

rendimento da infra-estrutura”.  

Diante dessas considerações, julga-se que há a indução para a formação de corredores 

comerciais, uma proposta de descentralização de comércio e serviços do centro e a indução de 

um uso mais intensivo da infra-estrutura desta zona de uso.  

A taxa de uso do solo seria maior na ZpC que na ZpH sendo seu coeficiente de 

aproveitamento referente a seis vezes a área do lote estando liberado de recuos; na ZpH o 

coeficiente de aproveitamento era de quatro vezes a área do lote. O objetivo desta diferença 

de coeficientes de aproveitamento, conforme preconizado no Plano Diretor, era o de 

incentivar a iniciativa privada a investir nesta zona de uso que era a melhor equipada, depois 

do centro. Desta determinação, observa-se que o poder público beneficia os investidores 

privados e os proprietários de terras da cidade tornando essa zona de uso e suas adjacências 

ainda mais valorizadas. 



 

Decorrentes desta determinação, são construídos edifícios residenciais e edifícios de 

salas comerciais no perímetro da ZpC que se estendia aos bairros São Dimas e Vila Adyana, 

tornando-se esta a área mais verticalizada da cidade neste período (SOUZA, 2000, p.44). 

Neste perímetro, são construídos os seguintes edifícios de salas comerciais: Vip Center, 

Liberal Center, Saint James, Market Center, Liberal Center, Dr. Carlino Rossi e San Lucas. 

“Estes edifícios atendem preferencialmente aos clientes de mais alta renda como, advogados, 

médicos, engenheiros, arquitetos e pequenos empresários que têm no local seus escritórios” 

(PAIVA 2005, p.105). No perímetro que se estendia à região norte não ocorreu o 

adensamento proposto pelo plano.  

Deve-se especificar que edifícios de salas comerciais são aqui entendidos como os que 

disponibilizam salas que possam abrigar pequenas empresas, consultórios médicos e 

odontológicos, escritórios de arquitetura, engenharia, advocacia, etc. 

É interessante expor que através do Decreto 1.450 de 17 de fevereiro de 1972, é criada 

uma zona predominantemente comercial (ZpC) no centro do loteamento Jardim das 

Indústrias, bairro este classificado como ZpHA (zona predominante habitacional A), como 

forma de suprí-lo de atividades comerciais e de serviços. Este bairro, como citado 

anteriormente, foi resultado direto da intervenção de alguns incorporadores que o lotearam 

direcionando seu uso a altos funcionários que viessem trabalhar na Ford do Brasil. Como este 

bairro encontrava-se afastado do centro da cidade, acredita-se que a criação de uma ZpC no 

interior do perímetro desta ZpHA indica a interferência direta do poder publico municipal na 

constituição de um subcentro.  

A Zona Central (ZC) é caracterizada pelo maior adensamento de atividades comerciais 

e administrativas devendo suas edificações atender, de modo predominante, as atividades que 

a identifiquem. A ZC deveria ser, portanto, uma área em que se restringiria o uso residencial. 

Na década de 1970 são instaladas grandes redes de lojas no centro da cidade como o 

hipermercado Peg-Pag e a Lojas Americanas. Ambas foram incentivadas a se instalarem na 

cidade através da política municipal de concessão de uso de terrenos pelo prazo de trinta anos 

para as empresas que se interessassem em se instalar na cidade. Também nesta década é 

inaugurado, no centro, o primeiro Shopping Center da cidade. Todos estes estabelecimentos 

de maior porte reforçavam o fato de ser o centro o local de uso mais intenso da cidade.  

Também nesta década, em 1974, a partir de propostas do Plano Diretor é fechada a rua 

7 de Setembro para o trânsito de carros objetivando desafogar o tráfego do local e beneficiar 

os consumidores (Figura 4.45). Diferentemente da década anterior, os próprios lojistas 

incentivaram a transformação desta rua em calçadão sendo que observaram que “o transito se 



 

tornava cada vez mais intenso pela via estreita e quase sem calçadas que misturava-se ao 

movimento de bicicletas, em grande numero na época, causando transtornos aos lojistas e 

consumidores” (REGATO; ASSAZ, 1994, p.118).  

 

 

Figura 4.45: O Calçadão da Rua 7 de Setembro 

Fonte: Regato e Assaz (1994) 
 

O zoneamento na ZC apresentava algumas restrições quanto ao gabarito das 

edificações, determinando que não mais seriam aprovados projetos com menos de três 

pavimentos, apresenta exigência de recuo e não permite edificações no lado da Avenida São 

José, no trecho compreendido entre o Centro de Pesquisas Neurológicas até a confluência da 

rua Luiz Jacinto, trecho voltado para o banhado. Também determina que no trecho 

compreendido pela rua Francisco Almada, Praça Afonso Pena, Rua Rui Doria e Avenida São 

José somente seriam construídos edifícios de dois pavimentos. 

Observando as determinações desta Lei de Zoneamento para as ZpC e ZC é possível 

verificar que há uma limitação de uso, e conseqüentemente de adensamento, no centro 

tradicional da cidade e estimulo ao adensamento nas demais áreas delimitadas como zona de 

predominância comercial. 

Observando a distribuição dos estabelecimentos comerciais no centro da cidade e nos 

bairros da Vila Ady’Ana e São Dimas (Figura 4.46) é possível verificar que ao final da década 

de 1970, estes encontram-se conectados, não havendo descontinuidade na localização dos 

estabelecimentos comerciais. Verifica-se, portanto, que a intenção de expansão do centro, por 

meio da legislação urbanística, foi atingida. 
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Figura 4.46: Distribuição de estabelecimentos comerciais - final dos anos 1970 

Fonte: Adaptado de Sousa,(2004) 



 

 

Analisando tudo o que foi descrito, é possível verificar que o zoneamento cumpria a 

proposta do Plano Diretor de expandir o centro como forma de minimizar seu 

estrangulamento como também em função da demanda populacional. Pode-se observar que o 

objetivo de expandir o centro vai ser institucionalizado. O centro expandido é, neste 

momento, resultado deliberado da vontade do Estado. Tem-se, novamente, o Estado como 

agente estruturador do espaço urbano. Acredita-se também que a partir deste momento não se 

falaria mais em um único centro concentrador de comércio e serviços, pois este já não mais 

conseguiria suportar a demanda de uso decorrente do aumento populacional. O centro, aquele 

antigo, delimitado por alguns quarteirões, continuaria ali, ele é resultado da história da cidade, 

mas a ele se somaria uma nova conformação a partir de então, seria o centro expandido.  

A proposta de expansão do centro, que se realiza através da criação das zonas 

predominantemente comerciais, não se concretizou no perímetro que se estendia em direção 

norte, mas se concretizou no perímetro a sudoeste. Nesta ultima direção já se concentrava 

uma grande parcela de faixa populacional de renda elevada. Na Vila Adyana e São Dimas, 

havia a predominância de ramos de atividades de área comercial, porém diferente do 

comercio do centro notava-se a formação de vários corredores comerciais especializados e 

baixa concentração de lojas de roupas e calçados. Nestes bairros, havia a concentração de 

bares e restaurantes e se proliferavam lojas especializadas de alimentação – delicatesse -, 

butiques, consultórios, escritórios (FERNANDES 2002; SOUSA. 2004). Portanto, nestes 

bairros, se formava um uso voltado para comércio e serviços diferenciados daqueles que se 

encontravam no centro da cidade, era a área comercial da, e para, a elite joseense.  

Pode-se observar que há indicativos de uma tendência do centro expandir-se em 

direção ao setor residencial ocupado por camadas de renda elevada, já que foi observado que 

a proposta de expansão para região norte não se concretizou. Assim é possível observar, 

implicitamente, que o centro expandido já nasce segregado e apresenta especialização de 

comercio e serviços. Acrescenta-se aqui a observação de Tourinho (2006, p.283) quando esta 

relata que, 
centro expandido significa exatamente a expansão do centro, no sentido de que o que é central, 

como condição de produção e reprodução da vida urbana, em um determinado estágio do 

crescimento da cidade, sai da área do centro e reverbera pelo território da cidade com 

suficiente intensidade para ser percebido enquanto tal. Ainda assim, isso que sai do centro não 

é a essência do central, mas a condição da concentração do consumo que determina o 

crescimento e a consolidação da cidade burguesa, que se expressa só como uma parte da 

cidade. (TOURINHO, 2006, p.283). 



 

Da mesma maneira, encaixa-se aqui a observação de Villaça (1998) quando este diz 

que as camadas de mais alta renda trazem para próximo de si seu comercio e seus serviços, e 

até algumas instituições publicas, porque elas os freqüentam intensamente e neles realizam 

muitos de seus empregos.  

Observando o mapa de distribuição de estabelecimentos comerciais (figura 4.46) 

elaborado por Sousa (2004), pode-se verificar que os estabelecimentos comerciais estão se 

concentrando em algumas vias publicas, o que caracteriza a formação de corredores 

comerciais. Pode-se verificar que este fato acontece nos bairros Monte Castelo, Jardim 

Paulista, Vila Adyana, São Dimas e Santana. Nos demais bairros apresentam-se dispersos. 

Nos bairros direcionados às camadas de mais alta renda, os únicos estabelecimentos 

verificados neste período são: a Escola Técnica Professor Everardo Passos, na Avenida Barão 

do Rio Branco; e o Colégio Monteiro Lobato, na Avenida São João. 

Pode-se observar que a proporção de estabelecimentos comerciais é bem maior do que 

no período anterior. A expansão de estabelecimentos comerciais na cidade pode dar 

indicativos de atendimento de uma demanda da população urbana que aumentava, como 

também pode dar indicativos de que a cidade começava a expressar uma “urbanização 

terciária” (SANTOS, 2004, p.37) 

Na década de 1970, em decorrência do processo planejado de desconcentração 

industrial da grande São Paulo mais indústrias passaram a se instalar no município e entre elas 

pode-se citar a Hitach, Monsanto, Philips, Santista, Engesa, Tectran e Avibrás. Nesta década, 

observa-se mais uma vez a intervenção direta do Governo Federal no município, quando, em 

1974, começam as obras de implantação de uma refinaria de petróleo na região leste da 

cidade, a Refinaria Henrique Lajes, inaugurada em 1980 (BOLOGNA, 2000; SANTOS, 

2006). São Jose dos Campos foi se consolidando como uma cidade industrial e tecnológica.  

Ao final da década de 1970, a mão-de-obra do município se encontrava distribuída da 

seguinte maneira: 47%  estava empregada na industria, 48% estava empregada em atividades 

do terciário e 5% estava empregada em atividades rurais. Comparativamente ao início do ano 

de 1960, verifica-se que o quadro ocupacional da população do município se alterou 

significativamente no decorrer de vinte anos. 

Ao inicio da década de 1970, a população do município era de 148.332 habitantes. 

Deste total, 132.482 habitantes, ou 89%, residiam na área urbana. Ao inicio da década de 

1980, a população do município praticamente dobra, chegando a um total de 287.513 

habitantes. Deste total 276.901 habitantes, ou 96%, residiam na área urbana. 



 

Todo este crescimento populacional não pode ser acompanhado pela PMSJC e 

loteamentos clandestinos começaram a ocupar áreas rurais e tornaram-se o local propício para 

moradia de população de menor poder aquisitivo que não podia arcar com os custos de uma 

localização central dotada de infra-estrutura. Entretanto, na área urbana, na direção oeste do 

centro urbano, são implantados mais loteamentos direcionados à população de alta renda: o 

Jardim Colinas e o Chácara dos Eucaliptos.  

Segundo informações de Fernandes (2002, p.102), a implantação destes loteamentos 

deu novo impulso à ocupação da zona oeste da cidade pelas camadas mais abastadas, as quais 

passavam a migrar das proximidades do centro para esta direção. Desta inferência pode-se 

considerar que as camadas de mais alta renda já haviam definido uma direção de aglomeração 

própria a elas, mantendo-se entre seus iguais. Da mesma maneira, pode-se considerar que a 

definição desta direção está condicionada a uma estratégia de incorporadores e do poder 

publico local que estabelecem características de ocupação diferenciada para determinadas 

áreas da cidade atuando, portanto, diretamente na segregação residencial desta parcela 

populacional que pode arcar com os custos de sua escolha.  

Deve-se informar que, em 1977, é aprovado o projeto do bairro Urbanova que ficava 

situado ao norte da várzea do Rio Paraíba, até o Rio Jaguari, a oeste do platô central. O 

Urbanova era para ser originalmente um bairro com 24.000 unidades residenciais distribuídas 

para todas as faixas econômicas. Porém com o decorrer dos anos e da ocupação preferencial 

da população de mais alta renda nesta região, o bairro acabou se direcionando para esta faixa 

populacional através da formação de vários loteamentos fechados. 

Analisando todo o quadro descrito, verifica-se ao final dos anos 1970 que o Estado, no 

nível municipal, através de sua legislação, beneficiou as camadas populacionais de renda 

média e alta. Para as camadas de baixa renda não houve uma política que pudesse atender as 

suas demandas. Neste quadro, passa a ser elaborada uma nova Lei de Zoneamento para o 

município. 

 

 
 
 
 



 

4.5. Década de 1980 – regulamentação de corredores especiais e indução do 

processo de expansão do centro 

 

Antes de discorrer sobre a década de 1980, é importante expor que, entre as décadas 

de 1950 e 1970, todo o aparato desenvolvimentista empreendido para o país teve como base 

de recursos empréstimos internacionais e estes levaram nos anos 1980, com a crise do 

petróleo e o esgotamento do sistema financeiro dos paises centrais, a uma fragilização do 

Estado nacional o que gerou uma situação de crise interna. Esta crise asssociada ao avanço da 

globalização, que provocou uma reestruturação econômica mundial, levou a uma fuga de 

capitais do país e estes fatores causaram, conseqüentemente, uma situação de 

desindustrialização e desemprego que refletiram-se em nossas cidades. 

Toda essa conjuntura refletiu-se no território joseense, pois sobre ele desenvolviam-se 

intensamente atividades industriais. Algumas empresas, tradicionais e outras já obsoletas, não 

resistiram à concorrência e tiveram que encerrar suas atividades, ou quase, como por 

exemplo, a Tecelagem Parahyba. Outras tiveram que diversificar sua produção, como a 

Avibrás. Mas em Bologna (2000, p.172), encontra-se a informação de que mesmo no período 

recessivo, do inicio dos anos 1980, a cidade continuou a crescer com base na indústria devido 

à vitalidade dos investimentos estatais e da moderna tecnologia das unidades industriais aqui 

instaladas que foram beneficiadas pelas políticas federais de exportação como, por exemplo, a 

Embraer, Engesa e a Petrobrás. Entretanto, ao final dos anos 1980 e inicio dos 1990 há um 

corte nestes investimentos e o desemprego na cidade aumenta.  

Na década de 1980, não foi elaborado Plano Diretor para a cidade, mas em 4 de 

Janeiro de 1980 é aprovada uma nova Lei de Parcelamento e Zoneamento, a Lei 2263/80. Esta 

Lei ampliou a zona urbana e de expansão urbana abrindo a possibilidade para a expansão 

horizontal da cidade através de novos loteamentos que pudessem atender às demandas da 

população que não havia conseguido ter atendido suas necessidades de moradia.  

A Lei 2.263/80 dividiu o território do município em um único perímetro de zona 

urbana e de expansão urbana, e o remanescente como zona rural. Subdividiu as duas primeiras 

em 15 zonas de uso cortadas por 16 corredores especiais. É a primeira vez, na legislação do 

município, que vias públicas recebem a classificação de corredores. Em relação à Lei 

1606/71, apresenta mais detalhamentos e as zonas de uso são subdivididas. 

Na lei 2.263/80 no Artigo 26 fica determinado que as zonas de uso obedecerão às 

seguintes classificações, representadas por siglas e com as respectivas características básicas: 



 

I - ZR-1 - uso exclusivamente residencial unifamiliar correspondendo a uma 
habitação por lote; 
II - ZR-2 - uso predominantemente residencial de densidade baixa média; 
III - ZR-3 - uso predominantemente residencial de densidade média; 
IV - ZC - de uso misto, de densidade média-alta e alta de acordo com as seguintes 
subdivisões e características, individualizadas pelas siglas: 

a. ZC-1 - de uso predominantemente residencial e de serviços; 
b. ZC-2 - de uso misto, de densidade média-alta; 
c. ZC-3 - de uso diversificado, de densidade alta; 
d. ZC-4 - de uso misto, de densidade média-alta. 

V - ZE - de uso especial com características próprias e individualizadas pelas 
seguintes siglas: 

a.ZE-1 -  zona de fundo de vale,  de uso diversificado e Institucional. 
b.ZE-2 - zona de uso exclusivo de transportes de pessoas, mercadorias e 
equipamentos; 
c.ZE-3 - zona de banhado, de uso exclusivamente recreacional, cultural, esportivo 
e turístico; 
d. Zona do CTA  
e. ZE-4 - zona de uso institucional, com equipamento de caráter cultural. 
esportivo, saúde e de educação, correspondente a concha do  Banhado;  
f. ZE-6 - zona de uso para unidades habitacionais de caráter social e  industrial, 
para implantação de distritos industriais. 

VI - ZI - de uso Industrial, com características especificadas e individualizadas pelas 
seguintes siglas: 

a.ZI-3 - de uso predominantemente Industrial, de potencial poluidor médio-baixo, 
de lotes de, no mínimo de 5.000.00 m2 (cinco mil metros quadrados) de área de 
construção de, no máximo 2.500.00 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), 
sujeito a controle pelos órgãos competentes; 
b.ZI-4 - de uso exclusivamente industrial de potencial poluidor médio-alto, com 
lotes mínimos de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados) com sistema de controle 
específico contra poluição, determinados pelos órgãos competentes. 

 
Estas zonas de uso e sua espacialização podem ser observadas na figura 4.47. 

 



 

 
 

 
 
 

Figura 4.47: Croqui de Zoneamento – 1980 
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos(1980) – Arquivo IP&D - Univap 

 
 
 
 
 



 

 Algumas vias de trânsito na cidade foram caracterizadas como corredores e teriam os 

requisitos de uso e ocupação do solo regulamentados através de decretos (CHUSTER, 1999, 

p.90-93). No texto da Lei fica especificado que corredor é uma zona especifica de uso 

diversificado, caracterizada pela concentração de uma ou mais atividades urbanas. Segundo 

Vitor Chuster, em entrevista, “a criação de corredores originou-se da necessidade de 

regulamentar alguns usos comerciais que começavam a se implantar em algumas vias de 

transito mais intenso na cidade, era preciso direcionar o uso destes corredores”. As vias 

caracterizadas como corredores são expostas a seguir:  

CR-1, ao longo das avenidas São José, Madre Tereza, rua Luiz Jacinto, Av. São 
João e prolongamento da Avenida São João terminando junto àRodovia Presidente 
Dutra; 
CR-2, inicio na rua Madre Paula de São Jose, seguindo pela Avenida Heitor Villa 
Lobos até a Avenida Benedito Matarazzo. 
CR-3, Av. Rui Barbosa; 
CR-4, Av. Pedro Alvares Cabral; 
CR-5,  Av. Adhemar de Barros; 
CR-6, Av. Dr. Nelson D’ Ávila; 
CR-7, Rua Paraibuna; 
CR-8, Av. Eng. Sebastião Gualberto, no trecho compreendido entre o final da Av. 
Teotônio Vilela, até seu término; 
CR-9, Estrada Velha Rio-São Paulo, no trecho compreendido entre a Av. Marginal 
“A” e Av. Presidente Juscelino Kubitschek; 
CR-10, Av. Princesa Isabel; 
CR-11, Rua Siqueira Campos; 
CR-12, Rua Adelmo Veneziani; 
CR-13, Av. Andrômeda; 
CR-14, Rua Goiânia; 
CR-15, Estrada Velha Rio-São Paulo, até Eugênio de Melo; 
CR-16, Av. Marginal. 
 

Destes 16 corredores (Figura 4.48), apenas três foram regulamentados: CR-1, CR-2, 

CR-5. 
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Figura 4.48: Croqui dos corredores – 1980 

Fonte: Adaptado de Sousa (2004) 
 

 Observando a área direcionada à zona comercial, é possível verificar que o perímetro 

proposto pela lei 1606, para a expansão do centro na direção norte, não se concretizou e este 

perímetro passa a ser classificado como ZR-2. A área considerada como zona comercial 

engloba 4 subsetores, é uma grande área na qual atividades terciárias podem se desenvolver 

para atender a demanda populacional. Esta grande área comercial engloba o centro tradicional 

da cidade, como também os bairros da Vila Ady’Ana e São Dimas. Em todas as subzonas é 

permitido comércio varejista, serviços de negócios e escritórios, hospedagem, lazer, educação, 

instituições de administração e serviço público, saúde, culto. 

 Para a zona comercial também foi incentivado, através da Lei 2.433/81, a construção 

de edifícios garagem como forma de minimizar os problemas de congestionamento que eram 

freqüentes, mas nenhum edifício garagem foi construído na cidade, aliás, esta década 

apresentou uma retração nas construções verticais da cidade (SOUZA, 2000, p.63).  



 

Na década de 1980, são instalados na cidade quatro estabelecimentos comerciais de 

grande porte: o atacadista da alimentação Makro; o varejista da construção Uemura, o 

hipermercado Carrefour e o Center Vale Shopping. Todos estes estabelecimentos se 

localizavam às margens da Via Dutra. Os dois primeiros ocuparam porção de terras na região 

leste da cidade, o terceiro ocupava uma porção de terras próxima ao segmento da Avenida 

Cassiano Ricardo, na região oeste da cidade, e o último ocupava a área da Empresa Ericsson 

que havia transferido suas atividades para o Distrito de Eugênio de Melo. Estes 

empreendimentos se instalaram na cidade atraídos pelo alto poder aquisitivo da região, cujo 

potencial de consumo era superior a 13 estados brasileiros (REGATO; ASSAZ 1994, p.119). 

Estes empreendimentos destinavam-se, predominantemente, a atender um publico regional.  

Também neste mesmo período tem início, em 1981, a construção do Shopping 

Colinas, na região oeste da cidade. Entretanto as obras tiveram que ser paralisadas em 1982 

devido à falência da empresa responsável pelo empreendimento (RICHTER, 2000). 

A partir da instalação do Center Vale Shopping o centro da cidade (o centro antigo) 

começa progressivamente a perder consumidores, especialmente os de mais alta renda, sendo 

que o novo shopping oferece aos comerciantes 221 lojas e para os consumidores oferece 

1.700 vagas de estacionamento gratuito e área de lazer, com três cinemas. Para os 

consumidores jossenses, passa a existir mais um local em que pudessem realizar suas compras 

com mais conforto e tranqüilidade em relação ao centro que já encontrava-se adensado, 

apresentando deseconomias de aglomeração. 

Pode-se dizer, com base em Villaça (1998, p.302), que o shopping apresentou o poder 

polarizador de um centro terciário, especialmente em relação ao comércio, sendo que 

apresentava uma variedade equilibrada de comércio, o que acabava por reduzir ao mínimo o 

número de deslocamentos dos clientes, fazendo com que este fosse utilizado intensamente.  

Conforme observou Richter (2000, p.32), 

“O centro tradicional da cidade, o qual concentra a maior parte do sistema bancário, 

serviços, grandes redes de lojas de eletrodomésticos, magazines e lojas mais 

populares, que eram freqüentadas por todas as classes sociais, teve de se adaptar aos 

consumidores das classes de menor poder aquisitivo, que procuram o centro em razão 

dos preços mais baixos em relação aos shoppings centers”. 

 Portanto, a partir dessa observação, pode-se inferir que o centro da cidade vai se 

tornando um local de comércio popular. O centro da cidade, que até os anos 1970 



 

apresentava-se como uma área democrática, no sentido de que todos pudessem congregá-lo ao 

mesmo tempo, vai sendo desprezado por aqueles que tanta importância lhe deram no passado.  

 Alia-se a essa situação o tombamento de algumas edificações no centro da cidade pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado 

de São Paulo- CONDEPHAAT, e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural COMPHAC 

 O CONDEPHAAT foi criado em 1968, pelo Governo do Estado de São Paulo, e 

determinava que os bens a serem preservados seriam protegidos por uma área envoltória de 

300m de raio na qual qualquer tipo de intervenção nas edificações vizinhas deveriam ser 

submetidas à aprovação do órgão. Em São José dos Campos este órgão tombou a Igreja de 

São Benedito, em 1980 (Figura 4.49). 

 

 

Figura 4.49: Área Envoltória da Igreja de São Benedito 

Fonte: COMPHAC (2006) 

 

 O COMPHAC foi criado pelo município, em 1994, e tem a função de definir a política 

de identificação, preservação e conservação do Patrimônio Cultural local. Através de sua 

atuação vários edifícios localizados no centro da cidade foram tombados na década de 1980, 



 

como também nas décadas posteriores, dentre eles cita-se; a Igreja de São Benedito; o Cine 

Teatro Paratodos (1988), localizado na rua Coronel Jose Monteiro; o prédio da Câmara 

Municipal (1994), localizado na Praça Afonso Pena; o Mercado Municipal (1994), localizado 

entre as ruas Siqueira Campos, Sete de Setembro, Sebastião Humel e Travessa Chico Luiz; o 

prédio do Fórum (1994), localizado na Praça Afonso Pena (COMPHAC, 2006). O 

CONPHAC não estabelece área envoltória do bem a ser tombado, entretanto pode intervir na 

efetivação de alguma obra vizinha ao bem tombado, se esta puder trazer danos ao patrimônio. 

 O tombamento de imóveis pode ser um fator que faz com que o centro da cidade, 

aqui referindo-se ao centro antigo, (delimitado pelas ruas Siqueira Campos, Francisco 

Rafael, Dolzani Ricardo e Avenida São José), não vá mais sendo utilizado para 

incorporação de novos edifícios que pudessem abrigar atividades do setor terciário da 

economia como por exemplo, escritórios, consultórios, pequenas empresas, como também 

as atividades administrativas. Desta maneira o centro da cidade se torna uma área restrita a 

novos usos e suprimi-se de ser utilizada por toda a população, permitindo que as atividades 

terciárias e administrativas migrem para áreas que ofereçam acessibilidade ao centro e 

espaço livre, sem restrições, para o estabelecimento de suas atividades. 

 Durante a década de 1980, nenhum edifício comercial foi construído no centro da 

cidade, exceção feita a uma galeria no calçadão da rua Sete de Setembro. A construção 

desta galeria foi resultado de um projeto dos comerciantes do centro da cidade apresentado 

à Prefeitura do município o qual tinha a intenção de transformar o calçadão em um grande 

“shopping center horizontal”. Os comerciantes do centro ressentiam-se da concorrência 

com o novo shopping. A Prefeitura Municipal promoveu neste período um projeto de 

revitalização do calçadão, com renovação do calçamento, o qual teve as obras concluídas 

em 1988. 

 Nos bairros da Vila Ady’Ana e São Dimas, um subsetor da zona comercial, as 

atividades do setor terciário permaneciam direcionadas às necessidades das camadas de mais 

alta renda e esta tendência se intensifica quando são regulamentados por Lei os corredores 

CR-1, CR-2 e CR-3. Nestes corredores as atividades permitidas incluíam: restaurantes, casas 

de chá, casas de café, museus, galerias de arte, escritórios administrativos sem venda de 

mercadorias, firmas de representação e propaganda, agências bancárias, de câmbio e turismo, 

imobiliárias, clínicas médicas e odontológicas. Estas atividades indicam um tipo de comércio 

e serviços diferenciado daquele encontrado nas demais vias da zona comercial, onde se 

desenvolvia intensamente um comércio varejista diversificado.  



 

 O CR-1 foi o primeiro a ser regulamentado22 e como pode ser observado em sua 

descrição ele se estende do centro tradicional da cidade em direção oeste, até o entroncamento 

com a Via Dutra. Este corredor corta radialmente a área da cidade onde se concentra a 

população de mais alta renda. Acredita-se que a regulamentação deste corredor indica uma 

intenção velada de expansão futura da centralidade para o setor oeste da cidade. Nesta direção 

ainda encontravam-se vazios urbanos que poderiam atender às necessidades de expansão de 

atividades terciárias e administrativas, já que o centro da cidade não mais detinha áreas 

passíveis de serem ocupadas por novas atividades.  

Um fato interessante chama a atenção quando da regulamentação do CR-1. Segundo 

Chuster (2000, p.108), a promulgação do decreto 3.433/80, que permitia a construção de 

prédios residenciais nesse corredor causou polêmica, pois uma construtora de São Paulo 

apresentou um projeto de um conjunto residencial de cinco prédios de padrão médio 

localizado entre a Av. São João e as ruas Prudente de Moraes, Vital Brasil e Benedito da Silva 

Ramos, na ZR-1 (Zona Residencial-1). No entanto, a população residente nas imediações 

deste corredor, que era especificamente de camada populacional de alta renda, iniciou um 

movimento contra a aprovação do empreendimento imobiliário, sendo que este poderia 

desvalorizar seus imóveis. A partir dessa pressão, a Prefeitura promoveu uma nova 

regulamentação do corredor CR-1 por meio do decreto 3.684/81, não permitindo a 

verticalização neste corredor.  

Quatro anos depois, como pôde ser verificado, esse corredor sofreu outra 

regulamentação, através do decreto N°. 5.044/85. No texto deste Decreto ficava estabelecido 

que do lado impar da avenida São João no trecho compreendido entre a rua Taquaritinga ate o 

inicio da Cassiano Ricardo deveria-se conservar as características de uso exclusivamente 

residencial. O mesmo acontece com o trecho do lado par da Avenida São João, a partir da 

praça Gastão de Vidigal até o início da Avenida Cassiano Ricardo. Portanto este Decreto 

continua a proteger a população de mais alta renda da cidade das tribulações que a atividade 

terciária poderia trazer para próximo de si, sendo que estes perímetros determinados são 

aqueles, do lado par, que fazem divisa com os bairros Esplanada I, Esplanda II  e Colinas, e 

do lado impar faz o limite do bairro Jardim Apolo. 

Fato semelhante ocorreu também com os moradores do Jardim Apolo. Na legislação 

anterior, a área em que este bairro estava contido era classificada como ZpHA (zona 

predominantemente habitacional A), e na Lei 2.263/80 passa a ser classificada como ZR-2 

                                                 
22 O CR-1 foi regulamentado em junho de 1981 pelo Decreto N. 3.684 



 

(Zona Residencial 2), sendo ai permitido a verticalizaçao. Decorrente desta alteração foi 

implantado um edifício nesta zona de uso, o que causou descontentamento dos moradores do 

Jardim Apolo. Estes, por sua vez, através de sua Associação de Bairro, pressionassem a 

prefeitura e logo após ocorre uma alteração nesta zona de uso, passando a mesma a ser uma 

ZR-1, onde somente seria permitido uso exclusivamente residencial unifamiliar.  

Diante dessa exposição, pode-se observar que o Estado atende aos desejos e 

“necessidades” da camada populacional de mais alta renda, continuando essas a se 

segregarem, criando seu mundo isolado e exclusivo. Grande parcela dessa camada 

populacional representa os interesses das grandes empresas no município, por isso deveriam 

ter atendido seus desejos; era necessário que continuassem a se reproduzir satisfatoriamente. 

A definição do CR-2, segmento da rua Madre Paula e Heitor Villa-Lobos, começa a 

induzir uma expansão das atividades de comércio e serviços para a Vila Ema, bairro este que 

encontra-se próximo aos bairros direcionados à população de alta renda, bem como apresenta 

proximidade aos bairros da Vila Ady’Ana e São Dimas, ou à região do centro expandido. 

Na década de 1980, a ampliação do perímetro urbano e de expansão urbana, que 

visava ampliar área de ocupação para a demanda habitacional, fez com que o crescimento da 

cidade ocorresse cada vez mais distante do centro, consequentemente sem infra-estrutura, com 

grandes vazios, embora em 1986 houvesse ocorrido a retração destes limites (PDDI, 1995, 

p.44). Por outro lado, novos loteamentos, destinados à população de mais alta renda, foram 

sendo implantados em direção à Região Oeste da cidade como, por exemplo, o Bosque 

Imperial, o Jardim Aquárius e o Urbanova. Todos esses loteamentos foram concebidos com a 

proposta de condomínios fechados, o que reflete em um uso exclusivo e excludente do espaço 

urbano por essas camadas populacionais. São Jose dos Campos vai se firmando como uma 

cidade de contrastes, uma cidade segregada territorialmente. Em outras regiões da cidade 

também são implantados loteamentos fechados direcionados às camadas de alta renda, mas a 

preferência se manifestou pela região oeste. 

É importante expor, como já citado anteriormente, que a área onde hoje encontra-se 

implantado o Jardim Aquárius pertencia à Ford do Brasil, que pretendia instalar-se no 

município na década de 1960. Este fato não se concretizou e sua área foi posta à venda e 

comprada pelo Grupo Serramar que desenvolveu um projeto de loteamento para o local, o 

qual foi aprovado em 1986. Desta maneira, a antiga ZI (zona industrial) passa a ser concebida 

como uma zona residencial, neste caso uma ZR-2 (zona residencial 2), fato este que pode ser 

verificado na figura 4.50. A ZR-2 se caracteriza pelo uso residencial multifamiliar, destinado 

à habitação permanente, portanto esta zona de uso seria destinada à verticalização, o que 



 

implica dizer em um maior aproveitamento do solo, já que, como observado por Souza 

(2000), as áreas dos bairros São Dimas e Vila Ady’Ana já apresentavam sinais de saturação. 
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Figura 4.50: Alterações no zoneamento no setor do bairro Jardim Aquárius 

 

É interessante mencionar que, em 1983, através da Lei 2.702/83, introduz-se na 

legislação municipal a lei de fundo de quintal. Esta lei permitia nas zonas de uso ZR-2, ZR-3, 

ZC-1, ZC-2 e ZC-3, o desenvolvimento de atividades econômicas de pequeno porte, 

concomitantemente ao uso residencial unifamiliar, e oferecia uma série de facilidades para o 

pequeno empreendedor, mas especifica que a área da atividade desenvolvida não poderia ser 

superior a 20% do total do imóvel e não poderia contar com mais de um empregado. O 

estabelecimento desta lei oferece indícios de que havia, já neste momento, uma preocupação 

em alocar percentual de trabalhadores que vinham perdendo seus vínculos empregatícios na 

indústria, em razão da crise mundial que vinha afetando o país e conseqüentemente a cidade. 

Esta lei abre a possibilidade para a implantação de pequenas empresas na cidade. 



 

O aumento do desemprego fez com que o mercado imobiliário, voltado a 

empreendimentos que atendessem à demanda de atividades comerciais, se retraísse. Mas 

mesmo assim, segundo informações de Sousa (2004), houve um aumento de 

aproximadamente 400% no número de estabelecimentos comerciais no município, embora se 

comparado à década anterior tenha sido um percentual bem menor.  

A partir do mapa de distribuição de estabelecimentos comerciais na cidade (Figura 

4.51), elaborado por Sousa (2004), pode-se verificar uma concentração de estabelecimentos 

na área correspondente a zona comercial que compreende o centro tradicional e o centro 

expandido. Também pode ser verificado que os estabelecimentos comerciais vão se 

estabelecendo ao longo das vias de trafego da cidade, transformando-se em corredores 

comerciais. “Estes corredores estão associado às vias de maior circulação neste momento” 

(Sousa, 2004, p.70). 
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Figura 4.51: Distribuição dos Estabelecimentos comerciais –final dos anos 1980 

Fonte: Adaptado de Sousa, 2004 



 

Outra verificação é a de que a dispersão de estabelecimentos comerciais é bem maior 

do que a observada no período anterior. Acredita-se que se tem ai a formação de pequenos 

estabelecimentos de comércio que visavam atender à população das áreas periféricas que se 

expandiam, aqui se falando especificamente daquela população de baixa renda que, por não 

ter sido atendida em suas necessidades habitacionais, em áreas disponíveis de infra-estrutura, 

passaram a ocupar as periferias da cidade, em áreas cada vez mais distantes do centro. Apesar 

de não ser objeto de estudo deste trabalho, acredita-se que pode-se ter, subjacentemente, a 

indicação de que o município já vivenciava uma urbanização terciária e que formava-se mais 

expressivamente o circuito inferior da economia. 

Um fato que chama a atenção é o grande numero de estabelecimentos que encontram-

se estendidos sobre duas vias de trafego na Região Sul da cidade. Nesta Região, ao final da 

década passada, haviam sido implantados os loteamentos Bosque dos Eucaliptos, Cidade 

Jardim e Satélite e, na década de 1980, são implantados conjuntos habitacionais para camadas 

de baixa renda em sua área periférica. Nestas décadas esta região não possuía acesso direto ao 

centro da cidade, pois o projeto do anel viário ainda não estava concluído. Para alcançar o 

centro deveriam seus moradores passar pela Rodovia Presidente Dutra ou pegar um atalho que 

circundava o CTA. Decorrente desta situação, o comércio na Região Sul foi se intensificando 

dando origem à formação de um sub-centro. Vale lembrar, como exposto por Soares (1965, 

p.302), que o fenômeno subcentro é comum a um grande numero de cidades onde a expansão 

urbana implica em aumento de distâncias, levando os moradores a procurarem os 

estabelecimentos próximos, em busca, pelo menos, de mercadorias e serviços padronizados. 

Nesta década não se observa concentração de estabelecimentos de comércio e serviços 

nas principais avenidas que ligam o centro da cidade à Região Oeste como pode ser observado 

no mapa da figura 4.52. Porém, pode-se observar que há um pequeno número de 

estabelecimentos comerciais no prolongamento da Avenida São João e Avenida Cassiano 

Ricardo. Esta constatação pode traduzir que a regulamentação do Corredor CR-1 começava a 

induzir a expansão de atividades terciárias para a Região Oeste. A pequena distribuição de 

estabelecimentos nas avenidas Anchieta e Barão do Rio Branco estão condicionadas às 

características de uso permissíveis para a zona de uso residencial um (ZR-1), tais como 

escola, padaria, consultório odontológico e médico.  

 



 

 

Figura 4.52: Distribuição de estabelecimentos de comércio e serviços  na Região Oeste de São Jose 
dos Campos – 1990 

Fonte: Elaborado pela autora  



 

Ao início da década de 1990, a população do município chega a 442.370 habitantes. 

Deste total 96%, ou 425.132 habitantes, viviam na cidade. O perfil ocupacional da mão-de-

obra do município encontrava-se distribuído da seguinte maneira: 0,94% encontrava-se 

ocupada na agricultura; 32, 65% na indústria; 5,4% na construção civil; 17,15% no comércio; 

27, 75% na prestação de serviços; 3,22% em transporte; 9,78 % no poder público e 3,11% em 

outras atividades (PMSJC, PDDI 1995, p.25). 

Ao início dos anos 1990, a cidade sofre com a crise econômica mundial que vinha 

afetando o país e conseqüentemente a cidade. O Governo Federal corta os investimentos nas 

empresas estatais e de economia mista ,o que afeta diretamente a Avibrás, Embraer e Engesa, 

que têm que reduzir drasticamente seu quadro de funcionários ou mesmo declarar falência, 

como é o caso desta última. Empresas privadas não conseguem se adequar à nova ordem 

econômica e deram fim às suas atividades na cidade. O município entra na década de 1990, 

com alto índice de desemprego. 

Neste quadro é promulgada a nova Lei de Zoneamento e Parcelamento do Solo, a Lei 

3.721/90.  

 

 

4.6. Anos 1990 – Os corredores de uso especial e sua influência na expansão 

das atividades terciárias  

 

Ao início da década de 1980, o regime militar que governou o país vai chegando ao 

fim e o país vai passando por um período de transição para a abertura política, coroando o ano 

de 1988 com uma nova Constituição Federal. Na nova Constituição Federal é incluído um 

capítulo direcionado à Política Urbana e o Plano Diretor passa a ser instituído como 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão das cidades, passando a ser 

obrigatório para todas as cidades com mais de 20.000 habitantes. A constituição de São Paulo 

ampliou esta obrigatoriedade para todos os seus municípios (BOLOGNA, 2000, p.219). 

Neste contexto, começa a ser elaborado o terceiro Plano Diretor do município, cujo 

término se estabelecerá em 1995, quando a partir de suas diretrizes uma nova Lei de 

Zoneamento será elaborada. Mas, até que este fato se concretizasse, é elaborada a Lei 

3.721/90 para direcionar o uso e a ocupação do solo no município. 

Em Chuster (1999) encontra-se a referência de que a Lei 3.721/90 não foi 

propriamente uma lei de zoneamento e parcelamento do solo, mas sim uma sistematização da 



 

lei anterior que, decorrente de inúmeros decretos, e em razão da descontinuidade 

administrativa na década, foi alterando o uso em determinadas zonas da cidade. Como 

exemplo, pode-se citar as alterações ocorridas no Jd. Apolo, expostas no item anterior. 

Através da Lei 3.721/90, o território do município foi dividido em 30 zonas de uso e são 

regulamentados 6 corredores de uso especial, que se desdobram em 72 vias, nas quais seriam 

permitidos determinados usos de acordo com a zona a qual estivessem inseridos. A seguir 

expõe-se as zonas de uso definidas pela Lei 3.721/90, bem como a caracterização dos 

corrredores especiais:  

I ZR-1 - Zona Residencial Um - zona de uso de baixo densidade, destinada à 
implantação do uso residencial unifamiliar, admitido o uso institucional de âmbito 
local; 
II - ZR-2 - Zona Residencial Dois - Zona de Uso de baixa densidade, destinada à 
implantação do uso residencial unifamiliar e multifamiliar, admitido o uso institucional 
e de serviços; 
III ZR-3 Zona Residencial Três - zona de uso destinada à implantação de conjuntos 
residenciais, admitidos os usos institucional e de serviços; 
IV - ZR-4 - Zona Residencial Quatro - zona de uso de média densidade, destinada à 
implantação predominante de uso residencial, admitidos os usos institucional, 
comercial e de serviços; 
V - ZR-5 - Zona Residencial Cinco - zona e uso de alta densidade, destinada à 
implantação do uso residencial unifamiliar e multifamiliar, admitido o uso 
institucional; 
VI - ZC-1 - Zona Comercial Um - zona de uso, com alto índice de ocupação, destinada 
à implantação predominante dos usos comercial e de serviços, admitido o uso 
residencial; 
VII  ZC-2 - Zona Comercial Dois - zona de uso destinada à implantação predominante 
dos usos comercial e de serviços, admitidos os usos residencial e institucional; 
VIII - ZC-3 - Zona Comercial Três - zona de uso destinada à implantação dos usos 
comercial e de serviços de diversões; 
IX - ZC-4 - Zona Comercial Quatro - zona de uso destinada à implantação dos usos 
comercial e de serviços, inserida em zona residencial; 
X  ZUPI-1 - Zona Predominantemente Industrial Um - zona de uso destinada 
preferencialmente à instalação de estabelecimentos industriais, cujos processos, mesmo 
submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, ainda 
contenham fatores nocivos em relação às demais atividades urbanas, admitido o uso 
comercial atacadista e de serviços especiais; 
XI  ZUPI 2 - Zona Predominantemente Industrial Dois - zona de uso destinada 
preferencialmente à instalação de estabelecimentos industriais, cujos processos, mesmo 
submetidos à métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, ainda 
contenham fatores nocivos em relação às demais atividades urbanas, admitido o uso 
comercial atacadista e de serviços especiais; 
XII - ZM-1 - Zona Mista Um - zona de uso, de média densidade, destinada à 
implantação dos usos residencial, comercial, de serviços e institucional; 
XIII - ZM-2 - Zona Mista Dois - zona de uso diversificado de média densidade, 
destinada à implantação dos usos residencial, comercial, de serviços e institucional 
admitido a instalação de industrias cujos processos, submetidos a métodos adequados 



 

de controle e tratamento de efluentes, não causem incômodos sensíveis às demais 
atividades urbanas e nem perturbem o repouso noturno das populações; 
XIV - ZM-3 - Zona Mista Três - zona de uso com alto coeficiente de aproveitamento, 
destinada à implantação predominante dos usos institucional e de serviços, admitidos 
os usos comercial e residencial; 
XV - ZM-4 - Zona Mista Quatro - zona de uso, com alto coeficiente de aproveitamento, 
destinada à implantação predominante do uso residencial multifamiliar, admitidos os 
usos comercial e de serviços; 
XVI - ZM-5 - Zona Mista Cinco - zona de uso, de baixa densidade, correspondente ao 
Distrito de Eugênio de Melo, caracterizada pelo assentamento predominante do uso 
residencial, admitidos os usos comercial, de serviços e institucional; 
XVII ZM-6 - Zona de uso destinada à implantação predominante do uso residencial 
multifamiliar, com alto coeficiente de aproveitamento, admitidos os usos comercial, de 
serviços e institucional; 
XVIII - ZM-7 -Zona Mista Sete - zona de uso, de baixa densidade, correspondente ao 
perímetro urbano do Distrito de São Francisco Xavier, delimitado no mapa anexo nº 2, 
caracterizado pelo assentamento predominante do uso residencial, admitidos os usos 
comercial, de serviços e institucional; 
XIX - ZM-8 - Zona Mista Oito - zona de uso de alta densidade, destinada à 
implantação predominante dos usos comercial e de serviços, admitidos os usos 
residencial e institucional; 
XX - APA-1 - Zona de uso em área de proteção ambiental, que, por suas 
características, permite a implantação do uso residencial unifamiliar, de baixa 
densidade (chácaras urbanas), com parâmetros próprios de parcelamento e. ocupação, 
admitida a implantação de clubes esportivos-sociais e uso institucional; 
XXI - APA-2 - Zona de uso em área de proteção ambiental, que, por suas 
características, permite a implantação do uso residencial unifamiliar, de baixa 
densidade (chácaras urbanas), com parâmetros próprios de parcelamento e ocupação, 
admitida a implantação de clubes esportivos-sociais; 
XXII - APA-3 - Zona de uso em área de proteção ambiental, que, por suas 
características de várzea, composta por terrenos de formação hidromórfica ou de 
aluvião, se destina a usos agrícolas e seus complementares; 
XXIII - APA-4 - Zona de uso em área de proteção ambiental que, por suas 
características, permite a implantação de usos de esporte, recreação e educação; 
XXIV - APA-5 - Zona de uso em área de proteção ambiental ,que, por suas 
características, permite a implantação de usos de serviços de hospedagem e turismo; 
XXV - ZE - Zona Especial - zona de uso institucional, destinada ao desenvolvimento de 
atividades científicas e pesquisas tecnológicas aeroespaciais, por órgãos do Governo 
Federal, admitindo-se a implantação dos demais usos necessários, ao pleno 
desenvolvimento de sua área de atuação excetuados os usos industriais que 
dependerão, para sua implantação, de prévia aprovação da Prefeitura .Municipal; 
XXVI - ZDCA - Zona de Domínio de Cursos D'água - zona de uso lindeira a cursos 
d'água, sujeita a inundação iminente ou eventual, que por sua característica, admite 
ocupação de baixa densidade; 
XXVII - ZUI - Zona de Uso Institucional - Zona de uso destinada à implantação de 
equipamentos institucionais de grande porte, de caráter especial, cujas características 
de ocupação e aproveitamento ficarão sujeitas a diretrizes específicas dos órgãos 
competentes da Prefeitura; 



 

XXVIII - ZVU - Zona de Vazio Urbano - Zona de uso compreendida por glebas de 
médio e grande porte, não ocupadas, constituindo vazios no perímetro urbano, 
necessitando de planejamento específico para sua ocupação 
XXIX - ZCHR - Zona de Chácaras de Recreio - Zona de Expansão Urbana, delimitada 
no mapa anexo nº 3, destinada à implantação de Núcleo Residencial de Recreio; 
XXX - ZPM - Zona de Proteção de Mananciais - zona compreendida pela bacia 
hidrográfica do Rio Buquira, situada a montante da confluência do córrego do 
Bengalá, excluindo-se a bacia deste, constituída de glebas de médio e grande porte, não 
ocupadas, necessitando planejamento específico. 
 

Estas zonas de uso e sua espacialização podem ser observadas na figura 4.53. 



 

 

 

 

 

Figura 4.53: Croqui de Zoneamento – 1990 

Fonte: PMSJC (1990) – Arquivo IP&D - Univap 
 

 

 

 

 



 

Os corredores especiais foram classificados segundo seis tipologias: central, radial, penetração, 

setorial, local e marginal (Figura 4.54), obedecendo à função e hierarquia desempenhadas no sistema 

viário e contituem-se em:  

1 - Corredor Central –  aquele constituído por vias que servem à circulação marginal 
da área central, coletando e distribuindo os fluxos de tráfego e de itinerário básico do 
transporte coletivo urbano. Destina-se a servir predominantemente ao tráfego de 
passagem; 

2 - Corredor Radial – é aquele constituído por vias de ligação da área central aos 
bairros próximos e destina-se a absorver predominantemente ao comércio e serviços de 
apoio à zona central e às zonas residenciais dos bairros por ele interligados; 

3 - Corredor de Penetração – aquele constituído por vias de percurso longo que 
percorrem as áreas residenciais. Destina-se a servir predominantemente ao tráfego de 
passagem e ao assentamento de atividades adequadas às características próprias de 
cada via; 

4 - Corredor Setorial –  aquele constituído por via de ligação entre bairros e apresenta 
uma acelerada tendência à substituição  do uso residencial pelo uso comercial e de 
serviços de pequeno porte, com reduzida área de influência do entorno;  

5 - Corredor Local – aquele constituído por vias de circulação interna ao bairro e 
destina-se a absorver o comércio e serviços de âmbito local;  

6 - Corredor Marginal – aquele constituído por via marginal e rodovias e que absorve o 
tráfego pesado. Destina-se à instalação de atividades de grande porte. 
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1. Av. São José; 2. Av. João Guilhermino; 3. Rua Paraibuna; 4. Av. Adhemar de Barros; 5. Av. Nove de Julho; 6. Av. São 
João; 7. Av. Cassiano Ricardo; 8. Rua Armando de Oliveira Cobra; 9. Av. Madre Tereza. 

Figura 4.54: Mapa dos Corredores Especiais 

Fonte: Adaptado de Sousa (2004) 
 

 
 Esta lei teve como proposta: o estímulo à implantação de loteamentos para a 

população de média e baixa renda, por meio de categorias de loteamentos diferenciados 

quanto às exigências de infra-estrutura, tamanho dos lotes e percentuais de áreas públicas; a 

definição de parâmetros ambientais para o uso industrial no município, restringindo a 

implantação de indústrias poluidoras e instituindo medidas de controle para as existentes, 

objetivando preservar o meio ambiente; a criação de sub-centros de comércio e serviços, em 

bairro, por meio das zonas comerciais e corredores de uso especiais”(PMSJC, PDDI, 1995, 

p.44). 

 Chama a atenção a terceira proposição desta Lei, especialmente a criação dos 

corredores de uso especial. 

 A criação dos corredores de uso especial possibilitava a expansão de atividades de 

comércio e serviços pela cidade e também atuava como uma adequação da cidade à nova 



 

realidade que já não mais se pautava por absorver grande parte da mão-de-obra local no setor 

industrial. 

 Em Santos (1993, p.145), encontra-se a informação de que já no início da década de 

1990 a cidade apresentava proliferação de micro-empresas e que na área central houve uma 

ampliação de empresas do setor de vestuário, gráficas e de pequenos reparos. Mas o autor 

chama a atenção para o fato de que a partir desta década começam a se consolidar micro-

empresas com serviços altamente especializados – notadamente prestadoras de serviços em 

informática, automação e micro-eletrônica – formadas por ex-funcionários altamente 

qualificados, oriundos do corte de pessoal, de empresas como a Embraer, Engesa, Avibrás, 

INPE, etc. Estas micro-empresas passariam, nos anos posteriores, a atuar como prestadoras de 

serviços às grandes empresas. 

 Segundo o referido autor, a característica principal das micro-empresas “é a de ser 

pequena empregadora de mão-de-obra, necessitar de pequena área e poder se localizar em 

imóveis relativamente simples – ex residências – junto ao uso residencial”.  

 Esta característica também permite que estas atividades se desenvolvam em edifícios 

de salas comerciais. 

 No período de vigência de sete anos da Lei 3.721/90, houve uma recuperação 

considerável no mercado imobiliário voltado ao setor terciário e alguns edifícios de salas 

comerciais são construídos na área central da cidade, como por exemplo: o Columbia Offices, 

na rua Serimbura; o Profissional Center, na avenida Adhemar de Barros; o Metropolitan 

Office, na avenida João Guilhermino; e o Tech Tower na Avenida Nelson D’ávila (PAIVA, 

2005, p.114). Estes edifícios concentravam-se na área do centro expandido, portanto nesta 

região ainda se experimentava um maior aproveitamento da infra-estrutura local (Figura 

4.55).  



 

 

Figura 4.55: Croqui da distribuição de edifícios comerciais na área do centro expandido. 

Fonte: Extraído de Paiva (2005) 
 

 Há de ser referido que, nesta legislação, os bairros da Vila Ady’Ana e São Dimas 

passam a ser classificados, respectivamente, como ZR-4 (zona residencial quatro) e ZM-6 

(zona mista seis). Embora não mais se classificassem como uma zona comercial, estes bairros 

já haviam estabelecido uma simbiose com o centro, desenvolvendo em suas principais vias 

públicas atividades institucionais, de comércio e serviços. Esta simbiose se acentuaria ainda 

mais a partir da regulamentação das Avenidas Adhemar de Barros e Nove de Julho como 

corredores radiais, ficando destinadas a absorver predominantemente o comércio e serviços de 

apoio à zona central e às zonas residenciais dos bairros por ele interligados (Figura 4.56). 

 



 

 

Figura 4.56: A Avenida Adhemar de Barros  

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 No centro da cidade, delimitado como ZC-1 (zona comercial um), nenhum novo 

edifício é construído, mas começam a se proliferar lojas de R$1,99 - bem características da 

época devido à abertura às importações e à paridade do dólar com a moeda brasileira – e lojas 

populares de comércio varejista de vestuário, calçados, cama, mesa, banho e 

eletrodomésticos. O centro da cidade ia se tornando, cada vez mais, uma área destinada ao 

comércio popular. Este fato acentua-se ainda mais a partir da inauguração de mais dois 

shoppings no início dos anos 1990, o Vale Desconto Shopping e o Shopping Esplanada. 

 O Vale Desconto Shopping foi instalado nas edificações da fábrica Alpargatas que 

havia desativado suas atividades na cidade. Com a desativação desta fábrica, entra em cena a 

Alpargatas Comercial e Imobiliária (uma empresa do grupo Alpargatas), que tinha o objetivo 

de dar uma nova utilização criativa e rentável aos imóveis da empresa. Desta maneira, a 

empresa dividiu a área da antiga fábrica em 69 lotes destinados à incorporação de 

condomínios residenciais, comerciais e de uso misto, além da antiga fábrica ter se tornado um 

Shopping (REGATO; ASSAZ, 1994, p.83). A partir desta incorporação a cidade passa a 

contar com mais áreas para a ocupação residencial e para atividades de comércio e serviços. 

Para que isto acontecesse alterações ocorreram na Lei de zoneamento. Este fato identifica, 

como referenciado por Villaça (1978, p.12), que o controle do uso do solo, pelo poder 

público, tem seu poder limitado pela propriedade privada da terra e pelo mecanismo de 

mercado. Assim sendo, a regulamentação do uso do solo, pelo poder público, visa somente 



 

conter os “exageros ou distorções” (grifo do autor) do mecanismo de mercado, mas nunca 

violentá-lo ou eliminá-lo. 

 Diante disso é possível observar que a legislação urbanística é flexível e que sua 

atuação beneficia as necessidades apresentadas por grupos dominantes do mercado 

imobiliário, ou talvez seja mais conveniente dizer que, a legislação urbana beneficia os 

incorporadores imobiliários que vão direcionando a ocupação do solo conforme as 

prerrogativas econômicas de cada época. 

 O Shopping Esplanada foi construído na Avenida São João, n.600, e é resultado de um 

investimento da família Martins, dona da empresa Martins Agro-imobiliária. É uma 

construção de pequeno porte, com 34 lojas, um restaurante e estacionamento para 64 carros 

que atende, principalmente a população de mais alta renda que reside em seu entorno, ou seja, 

aos bairros Esplanada, Jd. Apolo e aos condomínios Jardim Colinas, Bosque Imperial e 

Esplanada do Sol (RICHTER 2000, p.37). Com o Shopping Esplanada, a população de mais 

alta renda encontrava mais um local direcionado às suas necessidades e gosto de consumo, 

como já eram encontrados na área do centro expandido e no Center Vale Shopping.  

 De acordo com Chuster (1999, p.144), para se evitar um extravasamento de atividades 

comerciais para o bairro Esplanada, este shopping foi classificado como uma zona central 

quatro (ZC-4). Observa-se, mais uma vez, que os bairros direcionados à população de mais 

alta renda (Figura.4.57) são protegidos pela legislação quanto a um transbordamento de 

atividades terciárias em seu entorno.  

 



 

 

Figura 4.57: Localização dos bairros predominantemente ocupados por camada populacional de mais 
alta renda - 1990 

Fonte: Extraído de Fernandes (2000) 
 

 Da mesma maneira que as leis anteriores, os bairros direcionados à população de mais 

alta renda continuaram a ser protegidos pela legislação mantendo-se como uma zona de uso 

de baixa densidade, destinada à implantação do uso residencial unifamiliar, admitido o uso 

institucional de âmbito local. Estes bairros encontram-se predominantemente concentrados na 

Região Oeste da cidade, no entorno do segmento das avenidas São João e Cassiano Ricardo, 

avenidas estas que passavam a ser classificadas como vias de penetração. A partir do 

estabelecimento deste corredor, atividades ligadas ao terciário poderiam ser implantadas. Há 

de se expor que estas vias de penetração fazem ligação direta com o centro da cidade, o que 

pode indicar, novamente, uma intenção de expansão futura da centralidade para a Região 

Oeste, especialmente no setor do Jardim Aquárius, que apresentava áreas livres e passa a ser 

subdividido em ZM-8 (zona mista oito) e ZR-5 (zona residencial cinco) e ZR-1 (zona 

residencial) correspondendo este a um pequeno loteamento horizontal fechado (Figura 4.58). 

 



 

 

Figura 4.58: Croqui de zoneamento do Aquárius - 1990 

 

 Segundo informações obtidas através de corretores de imóveis da Castor Engenharia e 

Imobiliária, já ao final da década de 1980, os incorporadores do Jardim  Aquárius observaram 

que a região do centro expandido, da Vila Ady’Ana e São Dimas, experimentava 

adensamento de ocupação vertical para uso residencial e comercial (Figura. 4.59). A partir 

desta observação direcionam o Jardim Aquárius para ser uma área verticalizada.  

 



 

 

Figura 4.59: A verticalização nos bairros Vila Ady’Ana e São Dimas – anos 1990 

Fonte: Arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
 
 

 Através da Lei 3.721/90 o Jardim Aquárius passa a ser subdividido em ZR-5 (zona 

residencial cinco) e ZM-8 (zona mista oito). Na ZR-5 permitia-se a verticalização para fins 

residenciais e na ZM-8 permitia-se a verticalização para o estabelecimento de edifícios de 

salas comerciais, bem como permitia-se edifícios residenciais com uso misto, desenvolvendo 

atividades de comércio e serviços no piso térreo. Como se pode observar, a ZM-8 estava 

destinada a ser um centro comercial. Somava-se a este fato a classificação da rua Armando de 

Oliveira Cobra como corredor setorial . 

 É interessante expor que, conforme informações obtidas na Secretaria de Transportes 

de São José dos Campos, já em meados dos anos 1990, o projeto do anel viário alcança as 

regiões oeste e sul da cidade através da construção da avenida Jorge Zarur ( Av. Marginal do 

Vidoca entre a Av. São João e R. Talim, na Vila Nair) e começavam as obras de 

terraplenagem no segmento desta avenida até a Av. Lineu de Moura (segmento do Esplanada 

ao Urbanova).  

 A partir da efetivação do anel viário, a Região Oeste foi consolidando mais 

rapidamente sua ocupação por camadas de mais alta renda que se viram beneficiadas por uma 

nova via de circulação que facilitaria seus deslocamentos pela cidade, tanto para trabalho, 

quanto para compras e lazer.  



 

 Durante a vigência da Lei 3.721/90, novas zonas de uso foram incorporadas ao 

zoneamento inicial, chegando a um total de 45 zonas de uso. Estas alterações ocorreram para 

conferir legalidade a uma série de demandas que surgiam (Chuster, 1999, p.150). Dentre essas 

alterações pode-se citar a ocorrida na área da antiga Alpargatas, como já citado anteriormente. 

Mas chama a atenção para este trabalho algumas alterações ocorridas no zoneamento do 

Jardim Aquárius através, da Lei Complementar 106/94. 

 Este loteamento, como também já identificado anteriormente, estava destinado à 

verticalização, entretanto os empreendedores da área observaram que havia na cidade um 

mercado residencial para a implantação de condomínios horizontais direcionados à população 

de mais alta renda e desta maneira direcionaram quatro áreas, anteriormente classificadas 

como ZR-5, para serem condomínios fechados, os quais passaram a ser classificados como 

ZR-1 (zona residencial um). 

 Outra alteração diz respeito à classificação de duas grandes áreas como ZUI (zona de 

uso institucional), destinadas à Administração e Serviço Público. Estas duas áreas derivam-se 

de uma determinação da Lei 3.721/90, que em seu Capítulo II - Do Parcelamento do Solo – 

dispõe que, da área total do objeto do projeto de loteamento serão destinados 15% (quinze por 

cento) para vias de circulação de veículos e 20% (vinte por cento) para áreas institucionais. 

 No ano de 1994, a Prefeitura Municipal doa estas áreas do Jardim Aquárius ao poder 

judiciário federal, estadual e municipal, objetivando concentrar em uma só localidade o poder 

judiciário, segundo informações obtidas nos órgãos competentes. Receberam doação de lotes: 

a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, o Fórum Estadual Criminal, o Fórum Estadual 

Civil e o Fórum Trabalhista. Entretanto, somente dois destes órgãos iniciaram a construção de 

seus novos prédios, o Fórum Trabalhista e o Fórum Estadual Criminal. O primeiro já teve 

suas obras concluídas e o segundo ainda está em construção (Figura 4.60). Os demais órgãos 

vêm se transferindo para o Aquárius se instalando em salas alugadas até obterem recursos 

para a construção de seus prédios próprios. Tem-se a impressão que a transferência do poder 

judiciário está conectado a uma vizinhança social que oferece prestígio às suas atividades. 
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Figura 4.60: Alguns imóveis do Poder Judiciário 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 A última alteração ocorrida no Jd. Aquárius foi a introdução de uma outra zona mista, 

em área próxima às áreas destinadas ao uso institucional (Figura 4.61). 

 A partir destas alterações observa-se que, o Jardim Aquárius se torna uma área de uso 

diversificado, entremeando condomínios de alto padrão ao uso comercial, de serviços e 

institucional. Através destas alterações pode-se perceber como o poder público e os 

incorporadores imobiliários modelam a cidade. 



 

 

Figura 4.61. Croqui do zoneamento do Jardim Aquárius - 1995 

Fonte: Extraído de Borges (2004) 
 

 Ao observar o mapa de distribuição de estabelecimentos comerciais pela cidade no ano 

de 1997 (Figura 4.62), pode-se verificar que os mesmos encontram-se adensados nas vias de 

tráfego. Este fato é indicativo de que a regulamentação destas vias como corredores de uso 

especial, propiciou o espraiamento de atividades de comércio e serviços pelos bairros da 

cidade. Comparativamente à década anterior (Figura 4.51) pode-se observar que, de 1990 a 

1997, houve um aumento considerável na quantidade de estabelecimentos distribuídos pela 

cidade. Mesmo não sendo objeto de estudo deste trabalho, acredita-se que este aumento esteja 

vinculado a um novo perfil ocupacional da população, que teve no setor de serviços a 

oportunidade de se inserir novamente no mercado de trabalho, após o enfraquecimento do 

setor industrial como grande absorverdor de mão-de-obra. Talvez, neste momento a cidade 

estivesse experimentando uma “urbanização terciária” (SANTOS, 2004). 

 

 



 

 

Figura 4.62:Distribuição de estabelecimentos comerciais - 1997 

Fonte: Sousa (2004) 



 

 Neste período, nos bairros direcionados à população de mais alta renda não se observa 

um adensamento de atividades terciárias em suas principais vias de acesso (Figura 5.63), 

embora as Avenidas São João e Cassiano Ricardo já começassem a experimentar uma maior 

concentração de estabelecimentos de comércio e serviços com a regulamentação de ambas 

como corredores de penetração - não esquecendo que na Lei anterior este corredor já havia 

sido regulamentado como de uso especial. Mas a partir de 1997, com a aprovação de uma 

nova Lei de Zoneamento, a situação de outras principais vias de acesso destes bairros passará 

a se alterar, como é o caso das avenidas Anchieta e Barão do Rio Branco, que até este 

momento tinham somente alguns poucos estabelecimentos compatíveis com o uso residencial 

(como escolas, padaria e consultórios), resultado das determinações das leis anteriores. 

Entretanto já em meados de 1990 observa-se a infiltração de outros usos não compatíveis com 

o residencial, como imobiliárias e pet-shop. 



 

 
Figura 4.63: Distribuição de estabelecimentos comerciais na Região Oeste de São Jose dos Campos – 

1995 

Fonte: Elaborado pela autora  



 

  

CAPÍTULO 5 
 

A CENTRALIDADE SE EXPANDE PARA A REGIÃO OESTE? 
 

 

 O desenvolvimento desta dissertação objetivou compreender as alterações que vêm 

sendo percebidas, empiricamente, na Região Oeste de São José dos Campos. Esta Região, 

como já relatado, teve, desde o início da década de 1950, sua ocupação destinada, 

predominantemente, ao uso residencial de população de alta renda. Entretanto, desde o início 

dos anos 1990, tem-se observado nesta localização, a introdução de atividades não 

compatíveis com o uso residencial, em suas principais vias de acesso.Esta observação instigou 

a autora deste trabalho a investigar a razão da introdução destas atividades nesta região. 

 Ao tomar conhecimento de literatura relacionada à segregação no espaço urbano, 

verificou-se que nas metrópoles brasileiras as camadas de mais alta renda tendem a se 

concentrar, predominantemente, em uma determinada região da cidade. Como esta camada 

populacional poder arcar com o preço da terra, “reservando-lhes certos espaços” ( PINÇON; 

PINÇON CHARLOT apud PRETECEILE, 1996:19) acabam por criar um mundo próprio a si, 

segregando-se no espaço urbano.  

 Em seus estudos sobre as metrópoles brasileiras, Villaça (1998) observou que no 

início do século XX, as camadas de mais alta renda residiam junto ao centro da cidade porque 

ali estavam concentrados os equipamentos institucionais, de comércio e serviços, o que 

facilitava seus deslocamentos a seus empregos, às suas compras, obrigações legais, etc. 

  A partir da década de 1950, com a consolidação do automóvel e da indústria 

automobilística houve uma ampliação do sistema viário das cidades o que possibilitou maior 

poder de mobilidade espacial para a população ( ALMEIDA, 2003: 235; SILVA, 2004: 54; 

CARLOS,2001: 26; VILLAÇA, 2004: 28), especialmente para as camadas de mais alta renda 

que puderam arcar com o preço do automóvel e ter seu próprio meio de locomoção.  

 A ampliação do sistema viário possibilitou aos incorporadores imobiliários, agentes 

produtores do espaço urbano, a oportunidade de lançar novas frentes imobiliárias destinadas à 

população de mais alta renda, em áreas contíguas, ou até mesmo mais afastadas do centro 

urbano. Assim, proporcionam a constituição de eixos empresariais-comerciais, possibilitando  

instalação de serviços centrais da cidade na nova área de expansão (SILVA, 2004:55; 

SINGER, 1979:8). As vias radiais foram se transformam em corredores comerciais. 



 

 Conforme apontou Villaça (1998:329), os novos eixos empresariais-comerciais que se 

formaram nas principais vias de acesso de uma região predominantemente ocupada por 

população de mais alta renda, permitem a essa população deslocar, do centro tradicional da 

cidade, seu comércio, serviço e até mesmo algumas instituições de governo porque elas os 

freqüentam intensamente e neles exercem muitos de seus empregos. Desta forma, segundo o 

autor, vem se formando nas metrópoles brasileiras uma região pulverizada constituída de 

vários centros especializados, ou um centro de grande extensão (VILLAÇA, 1998:282), 

denominado na literatura por “centro expandido”. 

 Como já referenciado nesta dissertação, nos anos 1970 houve uma expansão da 

centralidade para o setor sudoeste do Centro da Cidade de São José dos Campos, o qual 

apresentava contigüidade ao Setor Oeste da Cidade, onde se localizavam os bairros ocupados, 

quase exclusivamente, pela população de alta renda e que apresentavam a predominância do 

uso residencial. Nestes últimos, se observava, em alguma de suas vias, a presença de algumas 

atividades compatíveis com o uso residencial, como por exemplo, escolas e padarias. 

Entretanto, a partir de 1990, tem-se observado a introdução de novos usos nas principais vias 

de acesso a esses bairros, o que fornece indicativos de que, no setor oeste da cidade, 

transformações estavam ocorrendo.  

 Com base nas referências teóricas sobre expansão da centralidade e a partir de 

observações empíricas sobre a Região Oeste, acredita-se poderia estar ocorrendo em São José 

dos Campos uma nova expansão da centralidade para o setor urbano ocupado 

predominantemente por camadas populacionais de alta renda, formando, então, na cidade, um 

centro de grande expansão, “atomizado” e fragmentado, mantendo a mesma característica da 

década de 1970, ou seja, a divisão entre um setor direcionado ao comércio e serviço popular e 

outro setor direcionado ao comércio e serviços da classe dominante. Essa discussão será 

exposta neste capítulo. 

 

 

5.1 A situação após o zoneamento de 1997 

  

 Como dito anteriormente, em 1995 foi aprovado o terceiro Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado – PDDI – de São José dos Campos. 

 Este PDDI foi elaborado entre 1988 a 1995 e constitui-se em um único volume, o qual 

apresenta a seguinte estrutura: caracterização geral do município, o diagnóstico, os objetivos e 



 

diretrizes gerais de desenvolvimento. Apresenta, especificamente, diagnóstico, diretrizes, 

programas e projetos para as áreas de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural, 

Ocupação do Solo Urbano e Rural, Desenvolvimento Social, Finanças Municipais e aspectos 

relativos às questões Institucionais e Jurídicas. 

 Destaca-se a preocupação deste PDDI com as questões relativas ao desenvolvimento 

econômico, já que o município ressentia-se com o índice de desemprego, necessitando 

redirecionar seu crescimento (PMSJC, PDDI, 1995, p.23).  

 Através desta preocupação, este PDDI estabelece como diretrizes para o 

desenvolvimento econômico, entre outras: incentivar a implantação de pequenas e micro-

empresas; fomento ao desenvolvimento de tecnologia de ponta; fortalecimento do setor 

terciário. A partir destas diretrizes estabelece programas para o desenvolvimento econômico 

dos quais chama a atenção: a criação de centros empresariais em diversas regiões do 

município (comércio, serviço e indústria) que poderiam ser criados pelo poder público ou por 

grupos privados; implementação de programas para identificação de incentivos para micro e 

pequena empresa, fortalecimento de sub-centros de comércio e serviços como fatores 

indutores de atividades econômicas. 

 Com base nos diagnósticos de cada área, anteriormente citadas, foi proposto um 

macrozoneamento do território, o qual foi dividido em quatro macrozonas: Macrozona 

Urbana, Macrozona de Expansão Urbana I e II e Macrozona Rural. Conforme argumentos 

deste PDDI (1995, p.37), as macrozonas de expansão urbana visavam possibilitar um aumento 

na oferta de terras urbanizáveis e a regularização de grande parte dos loteamentos 

clandestinos que passaram a se proliferar na antiga área rural do município. Deve-se lembrar 

que esta última situação teve início nos anos 1980, expandindo a cidade em suas áreas 

periféricas, especialmente na região leste, longe de áreas dotadas de infra-estrutura. 

A partir de todas as diretrizes estabelecidas pelo PDDI, uma nova Lei de zoneamento passa a 

ser elaborada. 

 Em 1997 a Lei 3.271/90 é revogada e a Lei 165/97 a substitui. 

 No capítulo III, seção I, Art.75, fica determinado que as macrozonas urbana e de 

expansão urbana I e II estabelecidas na Lei do Plano Diretor, ficam subdivididas nas seguintes 

zonas de uso: 



 

 

I - ZR - Zona Residencial: constitui-se por áreas dotadas de infra-estrutura, 
destinadas a ocupação predominantemente residencial unifamiliar; 
II - ZR2 - Zona Residencial Dois: constitui-se por áreas dotadas de infra-estrutura, 
destinadas a ocupação predominantemente residencial unifamiliar, admitindo-se o 
uso residencial multifamiliar, com baixo coeficiente de aproveitamento; 
III - ZCHR - Zona de Chácaras de Recreio: constitui-se de áreas de topografia 
acidentada, de solo frágil e vulneráveis a ocupação urbana intensiva por razões 
ambientais, nas quais se visa adensamento adequado às suas condições 
geomorfológicas, sendo apropriada ao uso residencial de Chácaras de Recreio, 
admitido o uso compatível com o uso residencial e a agroindústria; 
IV - ZM1 - Zona Mista Um: constitui-se de áreas com limitada capacidade de infra-
estrutura, podendo apresentar tendências a saturação do sistema viário local, nas 
quais é necessário o controle de adensamento; 
V - ZM2 - Zona Mista Dois: constitui-se de áreas dotadas de infra-estrutura, com 
tendência à intensificação da urbanização na qual se permite maior adensamento, 
para melhor e maior otimização da 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; 
VI - ZM3 - Zona Mista Três: constitui-se de áreas dotadas de infra-estrutura, com 
tendência a intensificação da urbanização na qual se permite maior adensamento, 
para melhor e maior otimização da infra-estrutura existente e ocupação dos terrenos 
ociosos, admitindo-se o uso residencial, o uso compatível com o uso residencial, o uso 
sujeito a controle especial e uso industrial compatível com o uso residencial; 
VII - ZM4 - Zona Mista Quatro: constitui-se de áreas dotadas de satisfatória 
infraestrutura instalada, com tendência a baixa intensidade de aproveitamento dos 
terrenos, na qual se permite índice construtivo de média densidade, admitindo-se o 
uso residencial, o uso compatível com o uso residencial, o uso sujeito a controle 
especial e uso industrial compatível com o uso residencial; 
VIII - ZC - Zona Central: constitui-se de área destinada a revitalização da zona 
central da cidade, na qual deve-se estimular as atividades residenciais, de comércio, 
de serviços e uso industrial compatível com o uso residencial; 
IX - ZEPA1 - Zona Especial de Proteção Ambiental Um: constitui-se de área 
constituída por terrenos de topografia acidentada, medianamente erosivos em 
decorrência do relevo e das propriedades físico-químicas do solo, cuja atual forma de 
ocupação urbanística de Chácaras de Recreio deve ser mantida; 
X - ZEPA2 - Zona Especial de Proteção Ambiental Dois: constitui-se de áreas 
compreendidas por terrenos inseridos em APA IV, instituídas pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado, que em decorrência de suas características físicas, 
destinam-se a ocupação urbana de baixa densidade, desde que associada a um 
sistema de drenagem adequado, bem como a um sistema de disposição de efluentes 
domésticos; 
XI - ZEPA3 - Zona Especial de Proteção Ambiental Três: constitui-se de áreas, 
formadas por terrenos correspondentes a planície aluvial dos rios ou por grande 
concentração de nascentes, devendo ser preservada como patrimônio ambiental e 
paisagístico, destinando-se a atividades agrícola, pecuária e de lazer, com baixa taxa 
de ocupação e alta restrição quanto a impermeabilização do solo; 
XII - ZUPI - Zona de Uso Predominantemente Industrial: constitui-se de áreas 
destinadas a localização de indústrias cujos processos, submetidos a métodos 



 

adequados de controle e tratamento de efluentes, ainda contenham fatores nocivos, 
em relação as demais atividades urbanas; 
XIII - ZETI - Zona Especial de Transição Industrial: constitui-se de áreas destinadas 
a garantir a proteção das áreas circunvizinhas as ZUPI's contra possíveis efeitos 
residuais e acidentes, provenientes de atividades de risco ambiental significativo, tais 
como as indústrias petroquímicas, químicas, aterro sanitário, aterro industrial, 
admitindo-se o uso compatível com o uso residencial (UCR), uso sujeito a controle 
(USC) e industrial; 
XIV - ZEA - Zona Especial Aeroportuária: constitui-se de área destinada a impedir a 
instalação de usos incompatíveis com a curva de ruído do aeroporto, obedecidas as 
restrições constantes do artigo 68 a 73, da Portaria nº 1.141/GM 5, de 08 de 
dezembro de 1987, do Ministério da Aeronáutica; 
XV - ZVU - Zona de Vazio Urbano: constitui-se de áreas compreendidas por glebas 
de médio e grande porte, não ocupadas, constituindo vazios no perímetro urbano, 
necessitando de planejamento específico para sua ocupação; 
XVI - ZEPH - Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico e 
Cultural do Município: constitui-se de áreas a serem preservadas por razões 
históricas, paisagísticas ou culturais; 
XVII - ZEIS - Zona Especial de Interesse Social: constitui-se de áreas destinadas 
primordialmente para a implantação de programas e projetos destinados a população 
de baixa renda, enquadrando-se nesta categoria as áreas ocupadas por sub-
habitações/favelas, loteamentos clandestinos onde haja interesse social em promover 
a regularização fundiária e urbanística e glebas ociosas no perímetro urbano; 
XVIII - ZESFX - Zona Especial do Núcleo Urbano de São Francisco Xavier: 
constitui-se de área destinada a fomentar as atividades de turismo e a proteção de seu 
patrimônio histórico, paisagístico e cultural; 
XIX - ZEPA 4 - Zona Especial de Proteção Ambiental Quatro: constitui-se de áreas 
compreendidas por terrenos inseridos em APA IV, instituída pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado, que em decorrência de suas características físicas, 
permite o uso residencial unifamiliar e atividades de lazer, com baixa taxa de 
ocupação e alta restrição quanto à impermeabilização do solo, devendo ser associado 
a um sistema de drenagem adequado, bem como a um sistema de disposição de 
efluentes domésticos, devendo respeitar as diretrizes constantes da carta geotécnica 
elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - I.P.T. do ano de 1996, com 
relação à Unidade Geotécnica Planície Aluvionar. 
  

 A seguir pode-se observar a espacialização destas zonas de uso (Fig.5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 5.1: Zoneamento – 1997 
Fonte: PMSJC (2004) – CD Cidade Viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Através da Lei complementar 165/97, quase todos os bairros da cidade passam a ser 

classificados como zona mista. A ampliação da zona mista permite que nos bairros se 

desenvolva uma diversidade de atividades junto ao uso residencial, portanto acredita-se que, 

através das zonas mistas, abria-se a possibilidade para que pequenas empresas se 

desenvolvessem tornando-se abrigo para milhares de trabalhadores que haviam perdido seus 

postos de trabalho na última década. Ao mesmo tempo a ampliação da zona mista permite que 

se reforcem os subcentros de bairros e que se criem economias de aglomeração, como 

preconizava o Plano Diretor. 

 Neste período, os bairros da Região Oeste, direcionados à população de alta renda, são 

constituídos em sua maioria por loteamentos fechados, exceção feita ao Jardim Apolo e 

Esplanada. Todos estes bairros continuam a ser direcionados a um uso predominantemente 

residencial unifamiliar, mas em seu entorno estabelecem-se zonas mistas, o que indica uma 

indução para o transbordamento de atividades terciárias e institucionais, até então 

concentradas no centro expandido, para esta Região que até o momento vinha sendo protegida 

pela legislação quanto a esta situação.  

 Soma-se, a este fator, a determinação do Artigo 88, desta mesma lei, dispondo que os 

imóveis lindeiros a algumas vias de trânsito na cidade passariam a ser considerados como 

zona mista. Dentre estas vias, encontram-se as avenidas Anchieta e São João (vias de 

circulação predominantemente utilizadas pelas camadas de mais alta renda que residem na 

Região Oeste) classificadas como zona mista um e zona mista dois, respectivamente. 

Entretanto, ficava determinado que o trecho compreendido entre as ruas Taquaritinga e Madre 

Paula de São José, na Avenida São João, ficaria excluído da classificação de zona mista dois. 

Este trecho pertence ao Jardim Apolo. Esta determinação protege o bairro quanto à sua 

característica tipicamente residencial unifamiliar de alta renda. Mas o mesmo já não acontece 

com o bairro Esplanada. 

 Ao se classificar estas vias de tráfego como zonas mistas, alterações começam a ser 

percebidas empiricamente pelos transeuntes. Imóveis tradicionalmente residenciais passam a 

ser alugados e/ou vendidos e novas formas tomam o lugar da anterior, indicando uma 

mudança de uso nestas vias (Figura 5.2 e 5.3). Na avenida Anchieta, observa-se um maior 

adensamento de atividades ligadas ao setor imobiliário e a clínicas médicas. Na Avenida São 

João se observa um maior adensamento de atividades ligadas ao setor financeiro, ao 

estabelecimento de consultórios médicos e ao comércio requintado de móveis. Esta mudança 

de uso indica que transformações estavam ocorrendo na Região Oeste da cidade: de uma 

região tipicamente residencial, para uma região mista. 



 

Loja de móveis – ao lado imóvel a venda Financeira do Banco do Brasil

Comércio e serviços diversos Intenso movimento de automóveis  

Figura 5.2: Novos usos na Avenida São João 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 5.3: Novos usos na Avenida Anchieta 

Fonte: Arquivo pessoal 
 



 

 
 É interessante expor que no ano de 1986 foi implantado na cidade, especificamente na 

Região Sul, a Delegacia de Defesa da Mulher, órgão vinculado à Secretaria de Segurança 

Pública. Segundo informações obtidas no referido órgão, esta localização foi considerada 

imprópria por seus usuários que se mobilizaram e fizeram um “Abaixo Assinado”, requerendo 

a sua transferência para a área central da cidade. Esta mobilização popular resultou em uma 

transferência deste órgão para a Avenida Anchieta. A escolha desta localização recaiu sobre 

sua acessibilidade e proximidade ao centro (tradicional). A avenida Anchieta atendia aos 

atributos de centralidade, reduzia o tempo de deslocamentos da população. 

 Uma das características das zonas mistas é a de ser permitida a verticalização, tanto 

para fins residenciais quanto para comércio e serviços. Souza (2000, p.70-80), em sua 

pesquisa sobre a verticalização na cidade, verificou que, três anos após a promulgação da Lei 

Complementar 165/97,este processo se acentuou, exceção feita à região norte da cidade. A 

autora cita que na região oeste da cidade, nos bairros Alvorada e Jardim das Indústrias vários 

edifícios foram construídos, mas relata que a área do Jardim Aquárius, correspondente a Zona 

Mista (Figura 5.4), “destacou-se pela grande quantidade de edifícios construídos”(idem). 

 

 

Figura 5.4: Croqui de zoneamento do Jardim Aquárius – 1997 

Fonte: Borges (2004) 



 

 A verticalização também foi incentivada na zona central. O incentivo à verticalização 

fazia parte do projeto de revitalização do centro, como proposto pelo PDDI de 1995 em suas 

disposições sobre a ordenação da ocupação urbana.  

 Pela Lei 165/97, a área central abrange o centro da cidade e também incorpora a área 

da avenida Teotônio Vilela que abriga os edifícios da Prefeitura Municipal e da Câmara 

Municipal. Tecnicamente, o executivo e o legislativo continuam localizados na área central da 

cidade. A zona central delimita-se pela rua Siqueira Campos, Av. Teotônio Vilela até o 

seguimento da Rua Mário Sampaio Martins, rua Euclides Miragaia, Rua Major Antônio 

Domingues e rua Humaitá até o entroncamento com a Rua Siqueira Campos. 

 O centro da cidade vinha apresentando sinais de decadência de uso em razão da 

concorrência dos shoppings e dos subcentros, aos problemas de congestionamento, à falta de 

estacionamentos, à falta de segurança, e à presença de muitos ambulantes nas calçadas que 

comprometiam a circulação de pedestres. Estes fatores levaram a Prefeitura municipal a 

elaborar o projeto de revitalização da área em parceria com os comerciantes do local. Este 

projeto previa: modernização de vias públicas e praças, despoluição visual, instalação de 

toldos na frente das lojas, a recuperação de fachadas e calçadas, colocação de floreiras nas 

ruas e cruzamentos, atuação conjunta com a Polícia Militar para implementar policiamento, 

incentivos fiscais para atrair a construção de edifícios-garagem e estímulo a verticalização a 

partir de um aumento de coeficiente de aproveitamento dos terrenos, podendo haver a 

substituição de construções antigas para novas edificações (RICHTER, 2000:33; SOUZA, 

2000:75; PAIVA, 2005:78). 

 Resultou, deste projeto, uma melhoria estética do local, com a colocação de floreiras, 

toldos para proteção dos consumidores (especificamente no calçadão da rua 7 de Setembro), e 

uma melhoria nas fachadas dos estabelecimentos (Figura 5.5). Em relação ao estímulo à 

verticalização e a implantação de edifícios-garagens, estes não se efetivaram. Segundo Souza 

(2002:75), “a grande concentração de comércio na área, a inexistência de terrenos vazios, 

além de problemas como congestionamentos diários, contribuíram para o desinteresse dos 

incorporadores pela área que continuaram a construir em outras regiões”.  
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Figura 5.5: O calçadão da Rua 7 de Setembro 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2006) 
 

 A situação de desinteresse de uso pelo centro da cidade se acentua ainda mais a partir 

da retomada da construção do Shopping Colinas em 1996 e de sua inauguração em 1997. O 

novo shopping passa a ser mais um ponto atrativo de compras e lazer para a população da 

cidade, principalmente porque a proposta dos idealizadores deste empreendimento era o de 

atrair o consumidor através do setor de entretenimento, a partir da implantação de doze salas 

de cinema, boliche, restaurantes e lanchonetes (RICHTER, 2000, p.36). 

 Um ano após sua inauguração, é implantado em suas instalações o serviço estadual do 

Programa Poupatempo. Este programa é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo 

que visa facilitar o acesso do cidadão às informações e serviços públicos, reunindo em um 

único local, um leque de órgãos e empresas prestadoras de serviços de natureza pública, 

prestando atendimento ao público em geral, sem discriminação ou privilégios. Os serviços 

mais solicitados são a emissão de RG, Atestado de Antecedente Criminais, Carteira de 

Trabalho e CNH. 

 Segundo informações obtidas através de entrevista com o diretor do Poupatempo de 

São José dos Campos, Sr. Ademir Coelho, a instalação deste programa no Shoping Colinas 

foi resultado de uma proposta apresentada pelos empreendedores do shopping à prefeitura 

municipal. Esta proposta consistia em concessão de área no shopping para sua implantação, 

bem como isenção de pagamento de aluguel por cinco anos, além da responsabilidade de 

custos para as obras do local. Ao final de 1996, representantes da Prefeitura Municipal e do 

Shopping se reuniram e apresentaram a proposta ao então governador do Estado de São Paulo, 



 

Mário Covas, o qual a aceitou. Em setembro de 1998, o Poupatempo inicia suas atividades na 

cidade.  

 Segundo o Sr. Ademir Coelho, logo que o Poupatempo se instalou no shopping 

ocorreram algumas reclamações quanto à sua localização fora do centro tradicional da cidade. 

“Entretanto, após a efetivação do Projeto do Anel Viário na Região Oeste, a mudança do 

sentido de tráfego em algumas ruas próximas e o alargamento de outras, nunca mais 

ocorreram reclamações, pelo contrário, as pessoas têm achado mais fácil se locomover até o 

shopping, as pessoas têm preferência por esta região devido à sua acessibilidade”. 

 Em 2000, a circulação pela Região Oeste e a acessibilidade a ela se tornam facilitadas 

pela construção de duas pontes sobre o ribeirão Vidoca bem como pelo término das obras das 

suas marginais entre a Avenida São João e Lineu de Moura, concretizando mais uma etapa do 

Anel Viário da cidade (Secretaria de Transportes da Prefeitura de São José dos Campos). 

Neste período, também, já estão efetivadas outras etapas do Anel Viário que circundam a 

região oeste, como por exemplo, a ligação da Avenida Florestan Fernandes à Avenida 

Teotônio Vilela e a construção do viaduto da Kanebo (Figura 5.6).  
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Figura 5.6: Vista Parcial do Anel Viário 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos (www.sjc.sp.gov.br) 
 
 



 

 A implantação do Shopping Colinas e a efetivação do Anel Viário na Região Oeste 

impulsionaram os investimentos no Jardim Aquárius. Este fato pode ser verificado a partir do 

grande número de empreendimentos no local, como também pela ocupação residencial dos 

loteamentos fechados horizontais direcionados a população de alta renda e dos edifícios 

residenciais de alto padrão.  

 Seguindo o mesmo padrão das décadas anteriores a população de mais alta renda da 

cidade continuou a manter sua preferência residencial pela Região Oeste, e este fato leva a 

referenciar Villaça (1998) quando este observa que, quando as camadas de mais alta renda 

optam por uma região elas a seguem obstinadamente formando seu mundo particular. 

 Sendo uma área que apresentava vazios urbanos, que se beneficiava de acessibilidade 

e que apresentava tendência a ser a escolhida para residência por população de alta renda, o 

Jardim Aquárius se tornou propício a investimentos de alto padrão, tanto para fins residenciais 

quanto para comerciais na sua grande zona mista . 

 Até o ano de 2000, ainda não se observava um adensamento de estabelecimentos de 

comércio e serviços nas principais vias de acesso a região oeste, o que pode ser verificado na 

figura a seguir (Figura 5.7). Mas a partir desta data o quadro começa a se alterar. 

 



 

 

Figura 5.7: Distribuição de estabelecimentos comerciais na Região Oeste de São Jose dos Campos – 
2000 

Fonte: Elaborado pela autora  



 

5.2 Uma discussão em torno da expansão da centralidade para a Região 

Oeste 

 

 Como indicado no item anterior, a efetivação do anel viário na Região Oeste propiciou 

a ocupação do Jardim Aquárius, e desde o ano de 2000, este local vem sendo escolhido para a 

implantação de novos edifícios de salas comerciais e residenciais, como também para a 

implantação de condomínios horizontais, direcionados a população de mais alta renda. 

  De 2003 a 2004, foram aprovados 27 projetos imobiliários verticais nesta localização. 

Este número é bem superior ao observado em outras áreas da cidade, no mesmo período, 

como por exemplo, o Satélite, que teve cinco projetos aprovados; o bairro Urbanova também 

com cinco projetos aprovados e Santana, com três projetos aprovados. Somados, os projetos 

distribuídos pelos outros bairros da cidade, tem-se um total de trinta e um projetos aprovados 

(BORGES, apud PAIVA, 2005:79). 

 Em relação aos projetos imobiliários destinados a edifícios de salas comerciais, desde 

o ano de 2000, o Jardim Aquárius também vem se apresentando como a área escolhida para 

este tipo de investimento com a construção de nove edifícios, “que se distinguem tecnológica 

e arquitetonicamente dos edifícios comerciais das décadas anteriores” (PAIVA, 2005, p.117), 

dos quais quatro já estão em funcionamento (Figura 5.8). De acordo com Paiva (2005, p.136), 

nestes edifícios de salas comerciais predominam atividades de engenharia, saúde, tecnologia 

(composta por empresas de informática e consultoria em tecnologia e informática). e 

advocacia.  

 Outra região em que se tem notado um aumento do número de edifícios de salas 

comerciais é o Jardim Satélite, com quatro edifícios. Na Vila Ady’Ana e São Dimas nenhum 

edifício comercial foi construído. O que se nota é que o Jardim Aquárius passa a ser a nova 

área escolhida para a implantação de novos edifícios comerciais e mesmo para o uso 

institucional. Também é possível perceber que a Vila Ady’Ana e São Dimas já não são mais 

as áreas preferenciais para investimentos em edifícios de salas comerciais. 

  



 

 

Figura 5.8: Distribuição de edifícios de salas comerciais – Jd. Aquárius e Satélite 

Fonte: Extraído de Paiva (2005) 

 

 Com base em Cordeiro (1980, p.59), julga-se que os atributos técnicos dos novos 

edifícios, as facilidades de acesso ao centro tradicional da cidade e a vizinhança de um grupo 

social que oferece prestígio às novas empresas que vêm se instalando na cidade, contribuem 

para que o Jardim Aquárius venha sendo a área escolhida para a implantação de novas 

empresas. A concentração de edifícios de salas comerciais no Jardim Aquárius faz com que 

ele adquira a performance de um centro empresarial na cidade, que poderia trazer para 

próximo da população de mais alta renda residente na Região Oeste, o setor de serviços. 

 Soma-se aos privilégios do Jardim Aquárius a implantação de 60 km de rede de fibra 

ótica na cidade os quais atingiam as principais vias da área central, a Avenida Astronautas 

(segmento onde se encontram, o CTA, INPE e Embraer) e as Avenidas São João e Cassiano 

Ricardo (Figura 5.9).  

 



 

 

Figura 5.9: Rede de fibra ótica instalada em São José dos Campos 

Fonte: Adaptado de Paiva (2005) 
 

 Desde o ano de 2000, o Jardim Aquárius, em sua área classificada como zona mista, 

vem apresentando a tendência a apresentar algumas vias de circulação (Figura 5.10)como 

eixos de atividade comercial e de concentração de edifícios de salas comerciais, como por 

exemplo, a Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido e rua Juiz David Barrili (Rua dos 

Robalos), mas observa-se uma distribuição dispersa de estabelecimentos por outras ruas do 

local. 

 

 



 

 

Figura 5.10: Principais vias de circulação do Jardim Aquárius 

Fonte: Google Earth 

 

 Na Avenida Cassiano Ricardo também se observa a presença de empreendimentos de 

grande porte, mas chama a atenção, por ter um visual arrojado, a edificação do Aquárius 

Comercial Center (Figura 5.11). Nesta edificação estão instaladas academias de ginástica, 

escolas especializadas em cursos preparatórios para a OAB, escolas de línguas, um escritório 

(que ocupa um andar inteiro) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e, entre outros 

mais, passará a destinar um andar inteiro à Justiça Federal, até que esta se instale em seu 

prédio próprio em área doada pelo poder público municipal nesta mesma região, segundo 

informações obtidas no próprio órgão. 

 

FÓRUM JUSTIÇA DO 
TRABALHO 

FÓRUM JUSTIÇA DO 
TRABALHO 



 

 

Figura 5.11: Empreendimento na Avenida Cassiano Ricardo 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 A concentração do Poder Judiciário no Jardim Aquárius tem induzido a implantação 

de escolas preparatórias para concursos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

observando até a presente data um total de quatro escolas destinadas a este fim. Também, 

nesta mesma localização, foram implantadas duas unidades de ensino superior: uma unidade 

da Universidade do Vale do Paraíba e uma unidade das Faculdades Inea. 

 Desde o ano de 2000, outra via pública, na Região Oeste, passa a expressar 

características de uso destinada ao setor terciário, sendo esta a Avenida Rio Branco. Através 

da Lei Complementar 206/00 esta avenida passa a ser considerada como uma “zona mista 

cinco (ZM-5)’ a qual se caracteriza por “constituir-se de áreas com limitada capacidade de 

infra-estrutura, podendo apresentar tendências a saturação do sistema viário local, nas quais é 

necessário o controle do adensamento, mediante taxa de ocupação e do coeficiente de 

aproveitamento adequado, bem como a limitação do gabarito de altura máxima permitida”. 

 Esta Lei Complementar regulamenta a infiltração de algumas atividades não previstas 

para esta avenida, mas que começaram a surgir espontaneamente desde 1995, segundo 

informação de Vitor Chuster (ex secretário de planejamento, gestão 1994) em entrevista 

realizada em março de 2007. 

 A partir de sua caracterização como zona mista, a Avenida Rio Branco começa a se 

transformar, de uma avenida tipicamente residencial a uma avenida comercial. Os imóveis 

residenciais passaram a ser vendidos ou alugados e neles começaram a se proliferar 

estabelecimentos direcionados a atividades terciárias, clínicas médicas, escolas de línguas, 

escolas de ensino fundamental, lojas requintadas de móveis, escritórios de arquitetura, 



 

livrarias, academias de dança e ginástica, além de contar com a instalação da Delegacia de 

Investigação sobre Entorpecentes (Dise). Esta avenida estava direcionando seu uso para os 

seletos moradores da região oeste da cidade.  
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Figura 5.12: Novos usos na Avenida Rio Branco 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 Quanto à seletividade desta região ainda tem-se no ano de 2003 a autorização, através 

do Decreto 10.969/03, para o fechamento de loteamentos, vilas e ruas sem saídas situados em 

zona predominante residencial (ZR), as quais teriam seu acesso controlado. Esta autorização 

beneficia predominantemente a região oeste que, como já citado anteriormente, foi se 

constituindo ao longo dos anos por uma série de loteamentos fechados, exceção ao Esplanada 

e Jardim Apolo. Entretanto este último se beneficia desta autorização sendo que suas ruas 

apresentavam-se sem saída. 

 A partir do mapa de distribuição de estabelecimentos comerciais para a Região Oeste 

(Figura 5.13), é possível verificar como as principais vias de acesso a esta região - as avenidas 

Anchieta, Rio Branco, São João e Cassiano Ricardo, bem como as principais avenidas do 

Jardim Aquárius - vêm absorvendo um grande número de estabelecimentos direcionados ao 

comércio e serviços como também ao uso institucional. Se comparado ao uso em 1990, pode-

se comprovar que esta região vem passando por um processo de transformação.  



 

 

Figura 5.13: Distribuição de estabelecimentos comerciais na Região Oeste de São Jose dos Campos – 
2007 

Fonte: Elaborado pela autora  



 

 Para poder obter os mapas de distribuição de estabelecimentos comerciais nas 

principais vias de acesso à região oeste da cidade, foi necessário realizar pesquisa de campo 

em razão da Prefeitura municipal não poder fornecer o Cadastro de Atividades Terciárias 

devido às implicações da Lei de Sigilo Fiscal. Ao realizar esta pesquisa de campo, um breve 

questionário foi aplicado aos proprietários dos estabelecimentos. A aplicação destes 

questionários transcorreu sem problemas quando se abordava diretamente aos proprietários. 

Entretanto nos edifícios de salas comerciais, que somavam treze, não houve receptividade. De 

maneira geral, os síndicos dos edifícios já informavam que era proibida, pelo Estatuto do 

Condomínio, a aplicação de questionários de qualquer espécie aos condôminos. Em razão 

desta situação, os questionários foram aplicados em 228 estabelecimentos que ofereciam 

acesso direto aos clientes. Deste total 185 foram respondidos.  

 Do total de 185 estabelecimentos tem-se que: 50,81% se constituem de micro 

empresas, 32,43% de pequenas empresas e 16,75 de empresas médias. Estes estabelecimentos 

absorvem um total de 907 funcionários dos quais, 33,29% residem na região sul; 19,29% 

residem na região oeste; 16,97% residem na região leste; 14,88 residem na região central; 

11,24 residem na região norte; e 4,29% residem na região sudeste. A partir destes dados é 

possível constatar que a região oeste vem absorvendo trabalhadores de todas as regiões da 

cidade. 

 A partir destes questionários têm-se uma amostragem, da qual foi possível verificar 

que, 32,4% dos proprietários de estabelecimentos abriram seu negócio após ter cortado seu 

vínculo empregatício em outra empresa da região e 67,6% têm na atividade de comércio ou 

serviços sua única ocupação até o momento. Observando o primeiro dado, é possível 

constatar, implicitamente, que o terciário tornou-se abrigo para aqueles que perderam seus 

vínculos empregatícios, indicando uma reestruturação na base da colocação da mão-de-obra 

da cidade. Em relação ao perfil ocupacional da mão-de-obra do município de São José dos 

Campos, tem-se no ano de 2003 que, 040% estava ocupada na agropecuária, 2,2% estava 

ocupada na construção civil, 9,60% no poder público, 19,40% estava ocupada na indústria, 

17,30% no comércio e 50,90% estava ocupada na prestação de serviços. 

 Através dos questionários, foi verificado que, sessenta e oito donos de empresas nesta 

Região já tiveram seus estabelecimentos implantados em outras Regiões da cidade. Destes, 

44,11% estavam implantados na região do centro expandido (Vila Ady’Ana e São Dimas); 

22,05% estavam implantados no centro tradicional; 14,70% estavam implantados em outras 

cidades; 11,76% estavam implantados na região sul; 5,88% estavam implantados na região 

leste; e 1,5 % estavam implantados na região norte. Quando inquiridos sobre o motivo de 



 

terem se transferido para a região oeste, de maneira geral ouvia-se que o motivo se derivava 

da visibilidade do local, da sua clientela e de suas condições de acessibilidade. 

 Também foi perguntado qual o local de residência do dono do estabelecimento. A esta 

questão somente 169 pessoas responderam e deste total tem-se que: 48,52% residem na região 

oeste; 29,85 residem na região central (aqui incluindo o centro, Vila Ady’ Ana e São Dimas), 

10,36 residem em outras cidades; 9,14% residem na região sul; 2,43% na região leste e 1,2% 

na região norte. Observando estes percentuais é possível verificar que os estabelecimentos 

instalados na Região Oeste estão ocupados, em sua maioria, pelos moradores locais e este fato 

leva a refletir sobre as considerações de Villaça (1998, p.329) quando este expõe que os novos 

eixos comerciais-empresariais que se formam permitem às camadas de mais alta renda 

deslocarem da área central seu comércio, serviços e até mesmo algumas instituições de 

governo para próximo de si ou ainda, como ele mesmo diz, “nossas camadas de mais alta 

renda trazem o centro para próximo de si porque elas o freqüentam intensamente e neles 

exercem muitos de seus empregos”.  

 Além de terem próximo de si seu trabalho, os moradores da Região Oeste também têm 

próximo de si algumas instituições publicas, como o Fórum Trabalhista, o Fórum Criminal e a 

Justiça Federal, localizados no Aquárius, além do Poupatempo localizado no Shopping 

Colinas e, do Ministério Público Federal e da Delegacia da Mulher, localizados na Avenida 

Anchieta. Como já referenciado no item anterior, algumas destas instituições vêm se 

transferindo do centro da cidade para a Região Oeste a partir de doações da Prefeitura 

municipal, no ano de 1994, ou mesmo por reivindicações de seus usuários. A transferência 

destas instituições para a Região Oeste faz com que o centro da cidade vá perdendo cada vez 

mais sua vitalidade, tornando-se uma área praticamente destinada ao comércio popular. Por 

sua vez, a Região Oeste, que praticamente se limitava à circulação de seus moradores de alto 

poder aquisitivo, passa a ser uma região onde os habitantes de todas as regiões da cidade 

passam a circular para poder ter acesso aos serviços prestados pelas instituições de Governo aí 

instaladas. Este fato indica que a Região Oeste vai adquirindo os atributos de centralidade. 

 Soma-se ao uso institucional nesta região, um comércio e serviços seletos, com 

restaurantes, pizzarias, escolas de línguas, academias de ginástica, lojas especializadas de 

moveis, etc, que se concentram nas principais vias de acesso à região e que permitem que os 

moradores locais aí exerçam suas atividades de compra e lazer.  

 Assim, o que se verifica é que na Região Oeste vem sendo criado um “mundo” 

exclusivo para a população de mais alta renda residente no local. Em uma primeira impressão, 

julga-se que poderia se dizer que aí estaria se formando um subcentro, entretanto, devido à 



 

peculiaridade observada quanto à questão dos estabelecimentos locais absorverem 

trabalhadores de todas as regiões da cidade, quanto ao volume de edifícios destinados à 

implantação de salas comerciais (especialmente no Jardim Aquárius) e quanto à presença de 

algumas instituições publicas na Região, acredita-se que esteja ocorrendo uma nova expansão 

da centralidade, a qual se direciona para este setor.  

 É uma expansão que se beneficia da acessibilidade à área através do anel viário; uma 

expansão que vem ocorrendo em um momento em que o nível de emprego na indústria 

diminuiu e que o perfil ocupacional da população, em seus diversos níveis econômicos, se 

direciona ao terciário; uma expansão que vem ocorrendo entremeada às principais vias de 

acesso aos bairros direcionados à população de alta renda, predominantemente caracterizados 

por “condomínios fechados”; e uma expansão que mantém a mesma característica observada 

na década de 1970, ou seja, a produção de um grande centro, dividido em um setor orientado 

para o comércio e serviço popular e um setor orientado para o comércio e serviço dos 

abastados. 

 Finalizando, considera-se que em São José dos Campos está ocorrendo processo 

semelhante ao das grandes metrópoles brasileiras, qual seja: a produção de um centro de 

grande extensão, atomizado e fragmentado, que pode ser observado na figura 5.14. 

  

  



 

 

 

 

 

Figura 5.14: Expansão da centralidade em São José dos Campos – 1900 – 2007 

Fonte: Elaborado pela autora – Imagem Google Earth 



 

 Como a Prefeitura municipal não forneceu o Cadastro de atividades Terciárias, não foi 

possível verificar como as demais regiões da cidade se comportaram quanto à expansão de 

estabelecimentos de comércio e serviços após a regulamentação da Lei complementar 165/97. 

Mas toda a preocupação apresentada pelo PDDI e expressada na Lei 165/97 leva a acreditar 

que em todas as regiões da cidade tenha ocorrido um aumento no número de estabelecimentos 

comerciais, oferecendo possibilidades de emprego para grande parte da população 

economicamente ativa da cidade.  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Para a compreensão da temática desta dissertação, foi necessário realizar um 

levantamento histórico de pelo menos um século e meio, para poder compreender como o 

centro da cidade se formou e em que condições ele se expandiu. Desta forma, este trabalho 

também abrigou um estudo sobre a produção do espaço urbano joseense. Sendo assim, 

também abordou os agentes produtores do espaço urbano, com especial destaque para os 

incorporadores e o poder público através de sua legislação urbana. 

  Ao realizar este estudo pôde-se verificar que o centro da cidade se formou 

paralelamente à ocupação da cidade o que leva a expor a consideração de Villaça quando este 

expõe que, “nenhuma área é ou não é centro; como fruto de um processo em movimento 

torna-se centro”.  

 Como pôde ser verificado, o centro da cidade de São José dos Campos constituía-se, 

até o final dos anos 1960, como o local de maior concentração de uso comercial, de serviços e 

institucional e, mesclado a ele, encontravam-se as residências da população de mais alta renda 

da cidade. O centro da cidade detinha o máximo grau de centralidade, reduzia o tempo e os 

custos de deslocamentos de seus usuários.  

 Por ser uma área onde se concentravam os equipamentos necessários à vida urbana, o 

centro da cidade era uma área muito utilizada por toda a população local; talvez até pudesse 

se dizer que o centro da cidade era um local democrático, no sentido de que todas as camadas 

populacionais pudessem congregá-lo ao mesmo tempo. O centro era “o coração da cidade”, 

como havia sido verificado por Soares (1965, p.353).  

 Entretanto, desde o início dos anos 1950, quando indústrias multinacionais começaram 

a se instalar no território joseense, paralelamente ocorreu o crescimento populacional e 

expansão urbana da cidade. Com o crescimento populacional, observado nas Décadas de 

1950 a 1960, houve uma necessidade de que o centro se expandisse para atender às demandas 

de comércio e serviços. Também para atendimento da demanda populacional ocorria a 

necessidade de que novas instalações fossem produzidas para as instituições públicas, pois 

estas tinham um porte reduzido.   

 A necessidade de expansão da centralidade derivou-se do fato de o centro da cidade 

apresentar-se como uma área bastante reduzida, onde o solo era intensamente usado, os lotes 

eram pequenos e havia poucos terrenos disponíveis. O centro era “um local de difícil 

apropriação” como também foi também observado por (CARLOS, 2001; TOURINHO, 2006).  



 

 Através de uma interferência direta da legislação urbana, de 1970, houve uma 

expansão da centralidade na cidade. Através da legislação de 1970, duas áreas contíguas ao 

centro - que apresentavam terrenos livres e dispunham de infra-estrutura, uma a norte e outra 

a sudoeste - passaram a ser classificadas como zonas predominantemente comerciais, numa 

tentativa de expansão de comércio e serviços para estes setores. Entretanto, a expansão da 

centralidade somente se concretizou no setor sudoeste. Este setor estava direcionado às 

camadas populacionais de renda média a alta, e apresentava proximidade ao setor oeste, 

predominantemente ocupado por camadas populacionais de alta renda. A expansão da 

centralidade para este setor indica que havia um mercado suficientemente volumoso para o 

atendimento das demandas das camadas de mais alta renda da cidade; demandas estas que 

exigiam “serviços cada vez mais diferentes e especializados” (SANTOS, 1990, p.63). 

 Neste setor urbano, foram construídos vários edifícios de salas comerciais que 

atendiam preferencialmente aos clientes de mais alta renda, como profissionais liberais, que 

passaram a estabelecer na região seus escritórios. Também, nas principais avenidas deste setor 

urbano, passou a haver uma predominância de atividades comerciais, porém diferentemente 

do comércio do centro notava-se a formação de vários corredores especializados e baixa 

concentração de lojas de roupas e calçados. Neste setor urbano proliferavam-se bares e 

restaurantes, delicatesses, butiques, consultórios e escritórios. Portanto, neste setor, se 

formava um comércio e serviços diferenciados daqueles que se encontravam no centro da 

cidade, era a área comercial da, e para, a elite joseense.  

 Nesta mesma década, foram transferidos do centro da cidade a Prefeitura municipal e 

o Fórum. A transferência destas instituições foi fazendo com que o centro fosse perdendo sua 

vitalidade e começasse a se tornar uma área predominantemente comercial. 

 Durante as Décadas de 1980 e 1990 a área do centro expandido foi se consolidando e o 

centro (tradicional) foi perdendo cada vez mais sua vitalidade com a implantação de alguns 

estabelecimentos de grande porte na cidade, como por exemplo, três shoppings centers. Com 

os novos shoppings os consumidores joseenses, especialmente os de mais alta renda, 

passaram a ter mais um local onde poderiam realizar suas compras com mais conforto e 

tranqüilidade em relação ao centro que já se encontrava adensado, apresentando 

deseconomias de aglomeração. O centro (tradicional) foi mudando o seu perfil. Como indicou 

Richter (2000, p.32), “o centro tradicional da cidade [...] teve de se adaptar aos consumidores 

das classes de menor poder aquisitivo, que procuram o centro em razão dos preços mais 

baixos em relação aos shoppings centers”.  



 

 O centro foi se tornando um local de comércio popular e o setor urbano no qual 

ocorreu sua expansão, Vila Ady’Ana e São Dimas , direcionou-se ao comércio e serviços dos 

abastados. 

 O centro da cidade, que até o início da Década de 1970, apresentava-se como uma área 

democrática, no sentido de que todos pudessem congregá-lo ao mesmo tempo, vai sendo 

desprezado por aqueles que tanta importância lhe deram no passado.  

 Na década de 1980, alguns edifícios públicos do centro (tradicional) foram tombados e 

este pode ter sido um dos fatores que fez com que não houvesse interesse por parte de 

empreendedores na construção de novos edifícios que pudessem abrigar atividades terciárias. 

O centro ia se apresentado como um local de difícil apropriação. Devido a esta, e outras 

peculiaridades, como engarrafamentos e dificuldades de estacionamento, o centro foi se 

tornando uma área restrita para novos usos e suprimiu-se de ser utilizada por toda a 

população, permitindo que atividades terciárias e administrativas migrassem para áreas que 

oferecessem acessibilidade ao centro e espaço livre, sem restrições, para o estabelecimento de 

suas atividades. 

 Neste contexto, a partir de meados da década de 1990, uma outra área da cidade 

começa a apresentar um grande número de estabelecimentos de comércio e serviços, como 

também de edifícios de salas comerciais, além da instalação de edifícios destinados ao poder 

judiciário. Esta área era a Região Oeste da cidade, a região de concentração residencial de 

população de mais alta renda na cidade.   

 Ao início da Década de 1990, o município ressentia-se com o alto nível de 

desemprego no setor industrial, derivado da crise econômica mundial dos anos 1980. Esta 

situação foi objeto de preocupação para o poder público local que a expressou no Terceiro 

Plano Diretor de Desenvolvimento e postulou que o município necessitava redirecionar seu 

crescimento (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ,1995, p.23).  

 Através desta preocupação, este PDDI estabeleceu como diretrizes para o 

desenvolvimento econômico, entre outras: incentivar a implantação de pequenas e micro-

empresas; fomento ao desenvolvimento de tecnologia de ponta; fortalecimento do setor 

terciário. A partir destas diretrizes estabeleceu programas para o desenvolvimento econômico 

dos quais chamou a atenção: a criação de centros empresariais em diversas regiões do 

município (comércio, serviço e indústria) que poderiam ser criados pelo poder público ou por 

grupos privados; implementação de programas para identificação de incentivos para micro e 

pequena empresa, fortalecimento de sub-centros de comércio e serviços como fatores 



 

indutores de atividades econômicas. Verifica-se, portanto, que o poder público induzia a 

população a se inserir no mercado de trabalho do setor terciário da economia. 

 Para incentivar a implantação de novos estabelecimentos direcionados ao setor 

terciário, a Lei Complementar 165/95 classificou como zona mista quase todos os bairros da 

cidade. A ampliação da zona mista permitia que nos bairros se desenvolvesse uma diversidade 

de atividades junto ao uso residencial. Com esta determinação, abria-se a possibilidade para 

que pequenas empresas se desenvolvessem tornando-se abrigo para muitos trabalhadores que 

haviam perdido seus postos de trabalho no setor industrial. 

 Além de caracterizar quase todos os bairros da cidade como zona mista, a Lei 

complementar 165/95 também determinou que algumas vias públicas da cidade passariam a 

ser classificadas como zona mista, dentre essas vias estavam a Avenida São João, a Avenida 

Anchieta e a Avenida Rio Branco. Todas estas avenidas estão inseridas no setor urbano 

predominantemente ocupado por população de alta renda. Ao estabelecerem-se estas avenidas 

como zonas mistas, comércio e serviços especializados começaram a se expandir para este 

setor que até então vinha sendo protegido pela legislação quanto ao transbordamento de 

atividades terciárias para seu entorno. A partir deste momento começa a se observar que a 

Região Oeste estava passando por um processo de transformação. 

 Na década de 1990, a região do centro expandido, da Vila Ady”Ana e São Dimas, já 

apresentava saturamento para a incorporação de novos edifícios que pudessem abrigar a 

expansão das atividades terciárias, como também suas principais vias de acesso já 

apresentavam adensamento de estabelecimentos diversos.  

 Mas na Região Oeste, especificamente no Jardim Aquárius, ainda encontravam-se 

vazios urbanos onde poderiam ser instalados novos edifícios de salas comerciais. Somava-se à 

característica do local a sua acessibilidade, que ficou facilitada com a efetivação do Anel 

Viário na Região Oeste da cidade. Além destas características, o Jardim Aquárius apresentava 

tendência a ser escolhido para residência por população de mais alta renda que começava a 

ocupar seus loteamentos fechados. 

 Todos estes atributos locacionais fizeram com que o Jardim Aquárius passasse a ser a 

área escolhida para a implantação de novos edifícios comerciais, totalizando até a presente 

data em nove edifícios “que se distinguem tecnológica e arquitetonicamente dos edifícios 

comerciais das décadas passadas” (PAIVA, 2005). A concentração de edifícios comerciais 

neste local apresenta a configuração de um centro empresarial. Além de contar com a 

presença de novos edifícios comerciais para o desenvolvimento de novas atividades terciárias 



 

o Jardim Aquárius também passou a abrigar as instituições do Poder Judiciário e em algumas 

de suas principais ruas e avenidas é possível perceber a ampliação de comércio e serviços.  

 Ao observar as características que a região Oeste vem apresentando, ao longo das 

décadas de 1990 e 2000, verifica-se que esta vem se tornando uma área funcional dentro da 

cidade; ela não atende somente às necessidades de comércio e serviços de seus moradores, 

mas cumpre-os para os moradores de toda a cidade. A Região Oeste vem apresentando 

atividades que complementam as atividades que historicamente sempre foram direcionadas a 

se localizarem no centro da cidade, como as funções públicas e o setor de escritórios. Desta 

maneira, com base nas discussões conceituais para o embasamento desta dissertação, bem 

como na caracterização da Região Oeste, somada aos resultados dos questionários, considera-

se que vem ocorrendo, em São José dos Campos, uma nova expansão da centralidade para 

esta Região. Esta expansão gera a produção de um centro de grande extensão, dividido em um 

setor orientado para o comércio e serviço popular e um setor orientado para o comércio e 

serviços especializados, que apresenta a mesma característica observada nas metrópoles 

brasileiras, ou seja, é atomizado, fragmentado, e é resultante da ação específica de alguns 

agentes produtores do Espaço Urbano como os incorporadores e o Estado.  

 Ao observar que há uma expansão da centralidade, formando uma área de grande 

extensão, atomizada, fragmentada, surge então uma questão: o que se define hoje por centro? 

Certo está, como expôs Tourinho (2006), que a concepção de centralidade, desde os anos 

1980, vem rompendo com o discurso que desde Cristaller definia a centralidade como lugar 

central. 

 Observando o exemplo de São José dos Campos constata-se que o centro (aqui 

considerado o que delimita-se pelas ruas....), que deteve os atributos do que era central até os 

anos 1960, sendo o lugar onde se concentravam as instituições públicas, comércio e serviços, 

hoje se expressa como uma área direcionada ao comércio popular e, como identificado nesta 

dissertação, serviços e comércio especializados migraram para outras áreas, que passaram a 

adquirir os atributos da centralidade. Fato constatado, novamente se pergunta? O que seria 

hoje considerado conceitualmente como centro? Seria hoje o centro definido como o local de 

comércio popular? Ou, pode-se definir o centro como uma área de grande extensão que 

apresenta-se fragmentado em razão da expansão da cidade, da falta de planejamento e da 

dificuldade em se lidar com os interesses dos proprietários da terra? Ou ainda pode-se definir 

que hoje não se pode falar em uma única centralidade, mas em várias centralidades já que 

houve uma migração de atividades antes centrais para outras áreas as quais se especializaram 

e passaram a ser o local onde se reduz os deslocamentos dos usuários para determinadas 



 

funções? Estes questionamentos surgiram durante a elaboração desta dissertação e acredita-se, 

devem ser levados a discussões para que na atualidade se estabeleça conceitualmente o que é 

o centro.  
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