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Resumo 
Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa “Intervenção 

Urbanística em Assentamentos Precários: avanços e retrocessos em experiências 

recentes”, desenvolvida no âmbito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo. Apresenta uma análise dos avanços e retrocessos dos 

modelos de intervenção urbanística em assentamentos precários a partir da 

articulação com as políticas públicas habitacional e ambiental, na área do Parque da 

Serra do Mar, no município de Cubatão, São Paulo. Inicia com a apresentação de um 

breve histórico do surgimento das favelas e dos loteamentos populares, demonstrando 

o modelo desigual de produção social do espaço urbano brasileiro baseado na 

dificuldade de acesso à terra urbana e ao mercado formal de moradias e, 

conseqüentemente, lócus de ocupações de terras públicas e/ou privadas em áreas 

inadequadas à ocupação e à construção. Paralelamente, apresenta as políticas 

públicas de intervenção urbanística para esses assentamentos informais e os conflitos 

da legislação urbana e ambiental decorrentes do município de Cubatão, visando 

contextualizar as formas atuais de intervenção. Toma como universo as soluções 

urbanísticas no município em dois momentos distintos: 1984 e 2010. No primeiro 

projeto, a maior preocupação relacionava-se a possibilidade de deslizamento das 

encostas, respondida com ações de segurança geotécnica e de urbanização da área. 

Atualmente, por imposição judicial, tem-se a recomposição do Parque, respondida 

com ações de urbanização, mas neste caso associada à remoções e produção de 

moradias desarticuladas da população residente. 

                                                
1 Este texto é parte do artigo apresentado no Séminaire International : Métropoles, Inégalités et Planification 
Démocratique 2010, IPPUR, Rio de Janeiro, pela Profa Dra Maria de Lourdes Zuquim (Fauusp) e Profa Dra Denise 
Antonucci Capelo (FAU Mackenzie). 
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This work presents resulted partial of the research “Urbanística Intervention in 

Precarious Nestings: advances and retrocessions in recent experiences”, developed in 

the scope of the College of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo. It 

presents an analysis of the advances and retrocessions of the models of urbanística 

intervention in precarious nestings from the joint with the public politics habitacional 

and ambient, in the area of the Park of the Mountain range of the Sea, in the city of 

Cubatão, São Paulo. It initiates with the presentation of a historical briefing of the 

sprouting of the slum quarters and the popular land divisions, demonstrating the 

different model of social production of the based Brazilian urban space in the difficulty 

of access to the urban land and to the formal market of housings and, consequently, 

lócus of public and/or private land occupations in inadequate areas to the occupation 

and the construction. Parallel, it presents the public politics of urbanística intervention 

for these informal nestings and the decurrent conflicts of the urban and ambient 

legislation of the city of Cubatão, aiming at to contextualizar the current forms of 

intervention. It takes as universe the urbanísticas solutions in the city at two distinct 

moments: 1984 and 2010. In the first project, the biggest concern became related it 

boost glide possibility of the hillsides, answered with action of geotécnica security 

guard and urbanization of the area. Currently, for judicial imposition, it is had resetting 

of the Park, answered with action of urbanization, but in this case associated with the 

removals and production of housings disarticulated of the resident population. 
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Avanços e retrocessos de modelos de intervenção urbanística em 

assentamentos precários: a experiência de Cubatão, SP. 
 

A política governamental de desenvolvimento industrial implementada na 

chegada do século XX, e mais intensamente a partir dos anos 1930 com o Estado 

Novo, deu início às grandes e desiguais transformações que redesenhou o território 

brasileiro. O lento ritmo de ocupação do território com sua rede de cidades dispersas e 

dependentes de atividades agrário-exportadoras dos primeiros séculos de nossa 

história se intensifica com os processos de industrialização e de urbanização. Entre os 

anos 1950 e 1970, inicialmente com a política desenvolvimentista de Juscelino 

Kubitschek e, depois, com o chamado "milagre econômico" dos governos militares, a 

economia urbano-industrial passa a determinar as prioridades das políticas públicas, o 

país rapidamente se transforma de agrário-exportador em urbano-industrial.  

No campo o modelo encontrado para mudar o atraso da zona rural foi o 

investimento na modernização agrícola - baseado na produção agrícola industrial, 

extensiva e de exportação dos grandes proprietários rurais. Ao contrário do que se 

esperava esse modelo não foi capaz de desenvolver-se sem estimular a grande 

concentração de terra e de riquezas e, principalmente, sem impedir que aumentasse o 

já grave êxodo rural para os centros urbanos industrializados - reproduzindo o antigo 

modelo arcaico de concentração de terras e de graves conflitos fundiários, que 

expulsou grande contingente de trabalhadores rurais para as cidades. Este modelo 

criou as bases para a qual se assentou o processo de industrialização e urbanização 

brasileira. Neste contexto, as cidades passam a ser vistas como o lugar onde se busca 

a solução para os problemas do campo. E, as cidades que já não encontravam 

preparadas para acompanhar o ritmo acelerado de desenvolvimento urbano-industrial, 

estavam ainda menos preparadas para receber o grande contingente de trabalhadores 

rurais atraído pela intensificação do processo de industrialização.  

O modelo de desenvolvimento urbano industrial tinha como condição a 

exploração da força de trabalho e a manutenção dos baixos de salários, que desde 

início restringiu o acesso a moradia e a terra urbanizada, modelo denominado Poe 

Maricato (2001) de “industrialização com baixos salários”. Nas cidades, da mesma 

forma que no campo, esta herança colonialista de concentração de terras e de 

riquezas – baseada em desigualdades socioterritoriais de acesso a terra urbanizada e 
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à moradia - resultou na ilegalidade urbanística e fundiária, enfim institucionalizou a 

cidade ilegal.  

Na década de 1970, as sucessivas crises e reestruturações econômicas 

promoveram o aumento do desemprego e, conseqüentemente, o aumento da 

precariedade urbana, resultando no crescimento significativo dos assentamentos 

precários2 e do déficit habitacional brasileiro. Para enfrentar o déficit habitacional foram 

criados, em 1964, o SFH - Sistema Financeiro de Habitação e o BNH -Banco Nacional 

de Habitação, voltados à produção de conjuntos habitacionais e à infra-estrutura 

urbana. Originariamente, destinavam-se às classes baixas e a incentivar construção 

civil, porém, sua produção foi norteada por política habitacional centralizada, não-

valorização do meio ambiente e priorização de atendimento a população de maior 

renda. A ação do BNH não foi capaz de atender à demanda da população de baixa 

renda na proporção necessária e a população que não teve acesso ao SFH produziu 

sua própria moradia, por meio de ocupações ou de parcelamentos ilegais. 

Entre os anos 70 e meados dos anos 80 as tentativas de intervenção do 

Estado em assentamentos precários foram inexpressivas e pontuais. Os programas 

urbanização de favela, como pro exemplo o PROMORAR (1979), eram destinado à 

população com renda de 1 a 3 salários mínimos e consistiam na produção de lotes 

urbanizados e unidades habitacionais, melhorias habitacionais e de infra-estrutura e 

indenizações para remanejamentos.  

Frente a esse modelo de urbanização, nos anos 1980, a mobilização dos 

movimentos sociais em prol da Reforma Urbana e o fortalecimento das lutas pela 

inclusão os instrumentos urbanísticos na Constituição Federal, introduz a questão 

urbana na pauta de discussão da questão fundiária e urbanística, influenciando a 

construção das políticas públicas. A Reforma Urbana propunha novo caráter da 

cidade, considerada como valor de uso, em contraposição à cidade como mercadoria, 

fragmentada e injusta. O Estado deveria agir no interesse de todos e sob controle da 

sociedade (Ribeiro, 1994). O direito à cidade seria garantido por meio da estratégia: a) 

redefinição do direito de propriedade visando sua função social; b) redefinição da 

relação Estado/sociedade, o Estado deveria assumir papel regulador e mediador dos 

conflitos urbanos, aqui o município seria o espaço privilegiado para o exercício da 
                                                
2 Entende-se assentamentos precários como aqueles produzidos na informalidade, com precariedade da unidade 
habitacional, com deficiência de infra-estrutura, muitas vezes em áreas de risco de escorregamento ou alagamento, 
com poucos serviços urbanos e geralmente longe dos centros urbanos e dos locais de oferta de trabalho, 
caracterizados pela precariedade e ilegalidade urbanística e fundiária.  
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gestão política e democrática da cidade; c) ampliação da cidadania enquanto direitos 

sociais urbanos. Com a promulgação da Constituição, avanços na regularização 

urbanística e fundiária de assentamentos precários são vistos na introdução do 

princípio da função social da cidade e da propriedade (artigos 181 e 182 da 

Constituição, regulamentados pela Lei Federal 10.257/01 - Estatuto da Cidade).  

Até o fim dos anos 1980, as políticas de intervenção em assentamentos 

precários - principalmente os que se encontravam em áreas valorizadas de visibilidade 

e de interesse do mercado – resumiam-se a remoção para conjuntos habitacionais na 

periferia ou pela, ainda incipiente, urbanização de favelas. Os programas de 

urbanização em sua maioria levavam infra-estrutura urbana e deixavam a provisão ou 

melhorias das habitações para os próprios moradores.  

Na época, a intervenção em assentamentos precários, em geral, tinha por base 

apenas a Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano 6766/79 - Lei Lehman 3, e a 

Lei Federal 4.771/65 - Código Florestal, que nesta época não se aplicava ao ambiente 

urbano. É importante destacar que a legislação existente era suficiente para ação do 

poder público na intervenção em assentamentos precários, não existiam conflitos na 

interpretação e aplicação das leis nos diversos níveis federativos, isto porque até a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 as regulamentações ambientais 

resumiam-se àquelas relativas à água e florestas, visando à proteção econômica e 

não a ambiental. 

Neste contexto, alguns municípios se propuseram a enfrentar a questão de 

urbanização de favelas criando legislações municipais específicas, com a criação de 

instrumentos de regularização urbanística e fundiária, que começavam a delinear 

garantias de direitos de urbanização e de regularização fundiária4. Ressalta-se, que 

estes instrumentos, introduzidos nos anos 80, “acabaram tendo sua aplicação 

dificultada pela orientação perversa do mercado ou pelo rol de problemas encontrados 

na documentação de propriedade e nas esferas jurídicas” (Maricato, 2001). 

Em paralelo aos movimentos sociais em prol da Reforma Urbana, nos anos 80, 

surgem os movimentos de defesa do meio ambiente no Brasil – os 
                                                
3 Estabelecia exigências mínimas para aprovação de loteamento; limites para a ocupação observada a preservação do 
meio ambiente; deveriam reservar faixa de 15 metros de cada lado ao longo de cursos d'água, rodovias, ferrovias e 
dutos, e exigia a doação para o Poder Público de 35% da área da gleba para a implantação de sistema de circulação, 
áreas verdes e equipamentos públicos. 
4 Recife: gestão e legalização da terra (PREZEIS, 1987); Diadema: urbanização e Concessão de Direito Real de Uso 
da Terra em áreas urbanizadas (1985); São Paulo: Programa de Urbanização de Favelas (1988/92) e de produção de 
habitação de interesse social por mutirão autogerido; Cubatão regularização urbanística em áreas de risco urbano 
ambiental.  
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“preservacionistas”– fortemente influenciados pela visão americana do “mito da 

natureza intocada”5, pelo qual a natureza deveria ser protegida da interferência 

humana. A influência desses movimentos nas políticas públicas foi intensa, pois, além 

de determinar a visão biocentrista que se encontra impregnada até os dias de hoje nos 

meios governamental, não-governamental e, em certos casos, no acadêmico, também 

alimentou a ideologia dos movimentos ambientalistas que se seguiram. A partir daí vê-

se a grande influência do pensamento preservacionista na constituição das normas 

disciplinadoras de uso e a ocupação do solo, definindo um desenho territorial que 

acentuou os conflitos na regulação urbana e ambiental.  

A influência da visão ambientalista e as novas políticas neoliberais, dos anos 

90, que fez com que o poder público se afastasse gradativamente do seu papel 

regulador; conseqüentemente, muitas das antigas atribuições do Estado foram 

delegadas à sociedade civil organizada, influenciando a visão preservacionista na 

construção das políticas publicas. No que diz respeito às questões ambientais, esse 

movimento de “afastamento” do Estado implicou teorias e modelos da preservação da 

natureza intocada, que reencontram o caminho aberto para impor-se 

generalizadamente na construção das políticas públicas urbanas e ambientais. 

A partir daqui, alguns retrocessos também são vistos, como a interpretação 

hegemônica das questões ambientais sobres às urbanas, resultantes da aplicação do 

artigo 225 da Constituição. Como exemplo a ambígua interpretação do (i) Código 

Florestal, (ii) da resolução CONAMA 302/2002 que dispõe sobre os parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e 

o regime de uso do entorno, (iii) da resolução CONAMA 369/2006 que admite 

excepcionalmente a supressão da vegetação em APP Área de Preservação 

Permanente nos casos de utilidade pública ou interesse social, que geram 

controvérsias entre juristas, técnicos ambientais, urbanistas e demais integrantes da 

sociedade, que enfrentam o embate sobre a aplicabilidade dessa lei em APPs dentro 

do perímetro urbano. 

Ressalte-se, também, a revisão da Lei Federal 6.766/79 (PL 3.057/00 Lei de 

Responsabilidade Territorial) que ao mesmo tempo em que propõe condições para a 

integração dos licenciamentos urbanístico e ambiental e instituí a regularização 

fundiária sustentável de interesse social em APP, remete à legislação e normas 

                                                
5 Ver DIEGUES (1994). 
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ambientais existentes, criando novos conflitos para a regularização urbanística e 

fundiária de assentamentos precários. 

Em meados dos anos 90, com a criação do Programa Habitar-Brasil, o quadro 

da urbanização de assentamentos precários começa a ser revisado. Este programa foi 

criado em um ambiente da recém promulgada Constituição Federal e de grande 

pressão dos movimentos sociais de luta pela moradia. Na época, tanto no meio 

governamental como não governamental e acadêmico, a tônica das discussões estava 

pautada no direito à moradia, no reconhecimento da cidade ilegal, na permanência das 

famílias nas áreas invadidas e na regularização da posse da terra, resultando em 

grande visibilidade para a importância da questão fundiária e urbanística e 

influenciando a construção das políticas públicas urbanas e habitacionais. Este 

programa ampliou as ações de urbanização e regularização de assentamentos por 

meio da transferência de recursos aos municípios.  

Nos anos 90, os programas de urbanização de favelas começaram a se 

multiplicar, os municípios que tinham acesso a financiamentos multilaterais e 

capacidade de endividamento contraem empréstimos para programas de urbanização 

de favelas; exemplos dignos de nota são os Projetos de despoluição da Bacia da 

Represa do Guarapiranga (SP/Banco Mundial) e o Favela Bairro (RJ/BID).  

Com a criação do programa de urbanização de favelas, de alcance municipal, 

estadual e federal, no âmbito da Cities Alliance (2004), com a aprovação do 

SNHIS/FNHIS - Sistema e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (2005) 

e com a inclusão da regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários 

no PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (2007), observa-se uma mudança 

nas políticas e ações de enfrentamento das questões urbanas, especialmente na área 

de urbanização de assentamentos precários, com reflexos em nível federal, estadual e 

municipal.  

Somado a isso, com a criação do Ministério das Cidades a integração dos 

assentamentos precários torna-se objeto da política urbana e habitacional. Neste novo 

contexto as ações de urbanização de assentamentos precários ganham uma nova 

dimensão, agora com a perspectiva da integração da regularização urbanística e 

fundiária à cidade.  

Mas, mesmo considerando os avanços da construção de uma política 

habitacional com foco na regularização urbanística e fundiária, as ações e 

intervenções do Estado em assentamentos precários ocorridos nas últimas décadas 
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não foram suficientes para mudar o quadro da precariedade e irregularidade fundiária 

e urbanística das cidades brasileiras, principalmente nas grandes cidades. O 

inexpressivo resultado da ação do estado na área da regularização urbanística, o alto 

custo da terra urbanizada e a falta de alternativas habitacionais de interesse social 

continuam sendo os grandes desafios das políticas de regularização urbanística e 

fundiária em áreas de assentamento precário.  
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Bairros-cota – Cubatão: uma trajetória de ou do risco 
O surgimento das favelas em Cubatão esteve vinculado, inicialmente, aos 

canteiros de obras da Via Anchieta e, posteriormente, à construção do Distrito 

Industrial. A problemática habitacional em Cubatão, nos anos 80, não era diferente da 

maioria das cidades brasileiras - dos seus 100.000 habitantes aproximadamente 

50.000 moravam em favelas. A disputa por escassas áreas para expansão urbana e 

para a instalação e ampliação de plantas industriais era voraz, ganhando terreno à 

indústria e sendo a população de baixa renda expulsa para áreas inadequadas à 

moradia (mangues sujeitos às enchentes e encostas sujeitas a deslizamentos) - 

Em 1983 com a abertura democrática e de oposição a centralidade e ao 

autoritarismo do período militar, São Paulo elege o Governador Franco Montoro, que 

quer adota a política de descentralização de ações administrativas e de abertura na 

participação da sociedade nas políticas setoriais. Na área da habitação cria o 

Programa Municipal de Habitação – PMH, que tinha sua estrutura apoiada 

principalmente no tripé prefeitura (terras e infraestrutura), CDH (projeto e 

financiamento) e população (participação popular/ construção por ajuda-mútua). Neste 

contexto, a necessidade de resposta aos problemas de deslizamentos nos Bairros-

cota6, partir de 1983 o governo do Estado tome a iniciativa de intervir nos Bairros-cota, 

no âmbito da recém criada Secretaria Executiva da Habitação e da CDH.  

Em 1977, para preservar a Mata Atlântica, cria-se o Parque Estadual da Serra 

do Mar, 40 anos depois da instalação do acampamento de obras da Via Anchieta pelo 

DER e, ainda, sem considerar a existência dos Bairros-cota. Com a criação do parque, 

a primeira orientação em relação aos Bairros-cota foi à remoção de assentamentos 

para eliminar os riscos associados às ocupações e para o restabelecimento do 

Parque. Esta iniciativa não obteve resultado, pois além da constatação da carência de 

áreas disponíveis para habitação na região, o momento de abertura democrática deu 

espaço para outras formas de intervenção, como a urbanização de favelas.  

Em 1983, a SICCT – Departamento de Ciência e Tecnologia contrata o IPT 

para elaborar levantamento geológico-geotécnico das áreas de encosta de Cubatão e 

                                                
6 Os Bairros-Cota - nome dado em função da altitude em relação ao nível do mar - estão localizados ao longo do trecho 
de serra da Rodovia Anchieta. A origem dos Bairros-Cota deve-se a permanência dos trabalhadores nos 
acampamentos do DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, quando da construção da 
Via Anchieta.  
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definir diretrizes de obra para consolidação de assentamentos habitacionais (IPT, 

1983). A carta geológico-geotécnica criou zoneamento que definiu diferentes áreas de 

risco: (i) aptas a ocupação a receberem infraestrutura, (ii) inaptas a ocupação com 

remoção de famílias, (iii) aptas a ocupação a serem parceladas para receber famílias 

removidas das outras áreas e obras de estabilização de encostas. Então apenas 16% 

das habitações eram diretamente afetadas pelo risco geológico-geotécnico, 

aproximadamente 800 moradias, o restante deveria ser objeto de dotação de 

infraestrutura e de regularização de posse da terra para redefinição dos limites do 

Parque.  

Em novembro de 1984, outro contrato é firmado entre a SICCT e o IPT, desta 

vez, para “Elaborar Diretrizes de Obras para Consolidação dos Assentamentos 

Habitacionais”. Confirmada a posição do Estado em assumir os Bairros-cota como 

área urbana de Cubatão, em parceria com a prefeitura, amplia-se a discussão para 

desafetar os Bairros-cota do Parque e, em contrapartida a aquisição de novas áreas 

de mata em melhor estado de conservação para se incorporar ao Parque. É neste 

ambiente que se passa a elaborar de projetos de urbanização e de atendimento 

habitacional para realocação dos habitantes das áreas consideradas de risco, 

simultaneamente a criação de um conjunto de diretrizes para implantação de novos 

loteamentos habitacionais na área em questão. Elaboram-se projetos de realocação 

para lotes urbanizados com unidades habitacionais na área situada junto à cota 200 e 

área situada entre o Rio Cubatão e a Serra do Mar, denominada Ponte Preta.  

As diretrizes gerais para a urbanização seguiam os padrões legais do período 

(Código Florestal e Lei Lehman) conferindo co-responsabilidade entre o poder público 

e a população, na fixação de regras específicas de posturas municipais (códigos de 

uso e ocupação do solo e código de obras). Desta forma o projeto previa lotes, 

sistema viário, sistema de coleta de lixo, traçado urbano que permitisse a implantação 

de rede de energia elétrica e de rede de água e coleta de águas servidas, projeto 

básico de unidade habitacional passível de ser adaptado ao processo de 

autoconstrução. 

Os Bairros-cota, nos anos 1980, se tornaram objeto da política de urbanização 

de favela associada à produção habitacional com a perspectiva de minimizar e 

eliminar os riscos à população e da melhoria da habitabilidade por meio da 

implantação de obras infraestrutura e segurança (consolidação geotécnica). A 

presença e intervenção do Estado no Pinhal do Miranda garantiram a permanência 
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dos moradores na área com a redefinição dos limites do Parque, no entanto, não lhes 

foi dado o título de propriedade de seus lotes. Este trabalho tinha como objetivo 

minimizar os riscos de perdas de vida humana frente à possibilidade de ocorrência de 

escorregamentos durante o período chuvoso na área dos Bairros-cota (IPT, 1983). 

Vale destacar que se vivia um momento de recuperação dos direitos de 

cidadania até então sufocados pela Lei de Segurança Nacional do período autoritário, 

em que os moradores de áreas precárias em Cubatão estavam preocupados em 

garantir sua própria existência frente aos riscos causados, sobretudo, pela poluição. A 

política de intervenção em assentamentos precários implantada nos Bairros-cota, dos 

anos 1980 até meados desta década, nada mais é que uma mostra do contexto 

político-institucional do Estado e, conseqüentemente, de suas ações no enfrentamento 

das questões urbanas e ambientais naquele momento. 

Nos os últimos 30 anos pouca coisa aconteceu em relação aos Bairros-cota, 

com exceção das obras de urbanização no Pinhal do Miranda (1985) que foram 

executadas sob a ótica da regularização urbanística. No entanto, com os avanços da 

política urbana resultante da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da 

regulamentação dos artigos 182 e 183 pelo Estatuto da Cidade, vários instrumentos 

foram criados para a regularização urbanística e fundiária.  

Em Cubatão pode-se destacar o Projeto de Lei Complementar do Plano Diretor 

Participativo (2006/07)7 e Projeto de Lei Complementar que estabelece ZEIS (2006), 

para os assentamentos Cota 95, 100, 200, Pinhal do Miranda/Grotão (áreas 

desafetadas do Parque Estadual da Serra do Mar); ambos com o mesmo objetivo da 

“recuperação e regularização urbanística” e não aprovados até o momento. Em 2007 é 

elaborado o Plano Municipal de Habitação de Cubatão8 (Programa Habitar Brasil – 

BID). O Plano recomenda a regulamentação das ZEIS e indica diversas ações 

preventivas, entre elas, o Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR.  

                                                
7 No Projeto os Bairros-cota são definidos como ZEIS - Macrozona de Uso Predominante Ambiental. 
8 No Plano Municipal de Habitação os Bairros-cota 500, 400, 200, 95/100 e Pinhal do Miranda/Grotão são definidos 
como assentamentos irregulares em situação de encosta, localizados no Parque Estadual da Serra do Mar, com 
características típicas (alvenaria de blocos de concreto ou cerâmico, implantadas sobre patamares - corte/aterro - 
distribuídos aleatoriamente pelos morros). Os bairros de Água Fria e Fábrica de Sardinha/Pilões localizados na 
margem do Rio Cubatão em área de preservação de manancial são definidos como assentamentos irregulares em 
situação de baixada (mangues e rio), com características de construções em madeira ou alvenaria de blocos com 
cobertura em fibrocimento, em aterros lançados no charco ou sobre palafitas em regiões alagadiças. 
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O PMRR9 para as áreas do Pinhal do Miranda, Cotas 95/100 e 200 indicou 882 

moradias diretamente afetadas por processos perigosos e remoção imediata de 258 

moradias, conjuntamente com indicação de intervenções estruturais para eliminar, 

reduzir e/ou controlar as situações de risco (FUNEP, 2006). É importante destacar as 

remoções e intervenções estruturais sugeridas estão exclusivamente relacionadas à 

avaliação das condições de risco geológico-geotécnico, neste sentido não foram 

consideradas condicionantes em relação ao interesse coletivo, a proteção ambiental 

ou ao desenvolvimento urbano, como por exemplo, as faixas non aedificandi de 

domínio público de 15 metros de cada lado das rodovias (Lei Orgânica deste Município 

- Lei nº 2.512/98). 

Em 2009 é criado o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do 

Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica10. Com este programa os Bairros-

cota voltam a ser objeto de ação do poder público, agora no contexto do liberalismo 

econômico e da primazia, a partir dos anos 1990, da política ambiental sobre a urbana, 

resultante da influência da visão ambientalista nas políticas públicas.  

Os objetivos principais do programa são a recuperação e a preservação 

ambiental para garantir a sustentabilidade do Parque. A questão urbana, 

especialmente a regularização urbanística, é tratada externamente à questão 

ambiental: 

O objetivo do Programa é a recuperação ambiental das porções 

deterioradas do PESM e do Mosaico de Juréia-Itatins, sendo a realocação da 

população uma condição necessária para tal. A população a ser retirada ocupa, 

irregularmente, áreas públicas de preservação ambiental que são naturalmente 

frágeis (dependentes da vegetação nativa) e responsáveis pelo equilíbrio do 

clima e o abastecimento de água de uma vasta região, densamente ocupada e 

altamente significativa para o desenvolvimento econômico regional e do País 

(SEHAB/SP, 2009a, p. 24)... Tais ocupações englobam ao todo quase 21 mil 

famílias, sendo 7.760 delas no Município de Cubatão, onde se encontra a faixa 
                                                
9 O PMRR avaliou os riscos geológico-geotécnicos das seguintes áreas: Pinhal do Miranda/Grotão, Cota 100/Morro do 
Gonzaga/Cota 95, Cotas 200, 400 e 500, Água Fria, Pilões e Mantiqueira. Identificou 140 setores de risco, destes 10 
em risco muito alto e 62 em risco alto (51,4% do total dos setores) e 1.112 moradias diretamente afetadas por 
processos perigosos e indicação de remoção imediata de 442 moradias. 
10 Programa criado no âmbito do GESP e BID, sua estrutura institucional é composta pelas Secretarias Estaduais de 
Economia e Planejamento (instância administrativa, operativa, estratégica e executora do GESP) e de Meio Ambiente e 
Habitação (co-executoras com responsabilidade de execução técnica e financeira da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano - CDHU e Fundação Florestal - FF) em parceria com órgãos como a Prefeitura de Cubatão e a 
Procuradoria-Geral do Estado. Os recursos do Programa são da ordem de um bilhão de reais, distribuídos entre BID 
(45%), Governo Estadual (45%) e Governo Federal (10% PAC).  
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mais estreita de cobertura vegetal que exerce fundamental conectividade da 

biodiversidade para com os demais setores do Parque, norte e sul. Tais 

ocupações irregulares constituem claras situações de vulnerabilidade 

socioambiental, uma vez que não existe interação e compromisso entre as 

estratégias de conservação e os interesses de uso das comunidades 

residentes em seu interior e entorno imediato (Idem, 2009a, p. 7).  
 

É importante lembrar que os Bairros-cota existiam quando o Parque foi criado e 

o Estado foi ausente e irresponsável tanto na recuperação urbanística como 

ambiental, desde a origem destes bairros.  

No que diz respeito os assentamentos irregulares, em Cubatão, o Programa 

apresenta dois grupos de ação, de acordo com diretrizes normativas de cada 

assentamento11: (i) remoção, reassentamento e sustentabilidade socioambiental da 

população (Água Fria, Pilões, Sítio dos Queirozes, Bairros-cota 500 e 400)12; e, (ii) 

urbanização e regularização fundiária de núcleos a serem consolidados, com 

remoções por riscos geológico-geotécnico, tecnológico e ambiental (Bairros-cota 200, 

95/100 e Pinhal do Miranda - em áreas desafetadas do Parque). Destes dois grupos 

de ação e das normativas específicas de cada área, o projeto prevê um Plano de 

Reassentamento para 5.350 famílias dos Bairros-cota 500, 400, 200, 95/100, Pinhal do 

Miranda, Água Fria, Sítio dos Queirozes e Pilões e a consolidação de 2.410 famílias 

dos Bairros-cota 200 e 95/100 e Pinhal do Miranda. Estas ações são resultantes de 

diversas normativas, em nível municipal e estadual, e de ações civis públicas 

ajuizadas pelo Ministério Público Estadual13. 

                                                
11 Cotas 400 e 500 (domínio do Governo do Estado) encontram-se dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do 
Mar (Decreto Estadual Nº 10.251/77). A área da Água Fria (domínio do Governo do Estado e particular) está localizada 
parcialmente dentro dos limites do Parque. O Pinhal do Miranda/Grotão e Cotas 95/100 (propriedade originária da 
Companhia Santista de Papel), Cota 200 e Pilões encontram-se fora dos limites do PESM - desafetadas pela Lei 
Estadual nº 8.976/94 que autorizou o Estado a doar estes imóveis ao Município “com a finalidade de intervenções de 
dotação de infra-estrutura urbanística sustentável e recuperação ambiental”. 
12 O reassentamento de moradias está previsto em novos conjuntos habitacionais: 1840 UH no Jardim Casqueiro, 600 
no Bolsão 7 e 1154 no Bolsão 9; 680 em imóveis adquiridos da Caixa Econômica Federal pelo PAR (Programa 
Arrendamento Residencial); 630 em conjuntos projetados pela CDHU em São Vicente e Santos; 106 em imóveis do 
CDHU na região da Grande São Paulo e 340 em fase de definição. 
13 Lei Municipal nº 2.890/03 que autorizou o Poder Executivo a receber em doação as áreas da Cota 200, Pilões e Cota 
400; Decreto Municipal Nº 9.297/08 declara de Utilidade Pública e de relevante interesse social os Bairros-cota 95, 100 
e 200 e áreas de entorno afetadas pelo Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar;  
Ação Civil Pública 393/92 – 1ª Vara Cubatão - Decisão em 1ª instância em 2000: contra a Prefeitura Municipal de 
Cubatão pela degradação por obras de escavação, aterro, supressão de vegetação e abertura de caminho na margem 
do Rio Cubatão na área do Parque, a fim de atender a população da área da Água Fria; Ação Civil Pública 944/99 – 4ª 
Vara Cubatão: contra a Prefeitura Municipal de Cubatão e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pela ausência 
de fiscalização e o avanço de ocupação nos Bairros-cota localizados no Parque em área de preservação permanente. 
Em 2007, decisão em 1ª instância obriga o Estado e Prefeitura de Cubatão a "extinguir fisicamente todos os núcleos de 
habitação que tenham sido formados no interior do Parque Estadual da Serra do Mar”. 
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Para subsidiar as ações de intervenções urbanísticas e de prevenção de 

acidentes a ser desenvolvido pela CDHU, o IPT elaborou relatório técnico (2007), para 

áreas desafetadas do PESM14, por meio de metodologia similar a dos Planos 

Municipais de Redução de Riscos do Ministério das Cidades. Os resultados obtidos 

neste trabalho indicam a remoção de 952 moradias nos Bairros-cota 95/100 e 200 e a 

para a Cota 400/500 indica a remoção total das 203 moradias, atendendo a sentença 

judicial de 2007. 

Em paralelo a este estudo, o PMRR (FUNEP, 2006) indicou para as mesmas 

áreas a remoção imediata de 258 moradias. A significativa diferença de resultados 

entre esses dois trabalhos - um com remoção de 258 moradias (PMRR) e outro com 

952 moradias (IPT), quase três vezes mais – é resultado dos procedimentos 

metodológicos, enquanto o PMRR adota a escala da moradia para compor os setores 

de risco por sobrevôo de helicóptero de baixa altitude (100 a 150 metros do solo), o 

IPT realiza o sobrevôo de baixa altitude para lançar em levantamentos 

aerofotogramétricos, escala 1: 10.000. 

No Programa os conceitos de risco foram ampliados e classificados por 

motivos de remoção, obviamente de acordo com a sua natureza ambiental e 

cumprimento das políticas do BID: a) Risco tecnológico - faixa de domínio da rodovia, 

entrevias, faixas de domínio de Linha de Transmissão e áreas requeridas para as 

obras de consolidação; b) Risco geológico-geotécnico - áreas de grande instabilidade 

geológica; c) Risco ambiental - proteção de vertentes e áreas no interior do Parque 

(SEHAB/SP, 2009a, p. 22).  

Os números relativos à remoção crescem proporcionalmente com os objetivos 

do programa - a recuperação e a preservação ambiental do Parque. Neste contexto o 

número de famílias removidas é da ordem de 2995, ou seja, 55% do total de famílias. 

Dentro deste quadro, as remoções referentes aos riscos ambientais são da ordem de 

30%, aos geológico-geotécnicos de 32% e aos tecnológicos de 38%, considerando 

que este último computa áreas requeridas para as obras de consolidação, ou seja, não 

somente atendimento a riscos e aspectos legais, como segue em tabela abaixo. 

 

 

                                                
14 Nos Bairros-cota 400/500, Sítio dos Queirozes e Água Fria, os estudos não foram realizados em razão da sentença 
judicial de setembro de 2007, ação Civil-Pública de nº 944/99, que determinou que o Estado de São Paulo e a 
Prefeitura de Cubatão devem erradicar os assentamentos irregulares localizadas dentro do PESM. 
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 T

Total de 

Moradias 

 

Permanência 

 

Remoções 

 

Risco 

Tecnológico 

 

Risco 

geotécnico 

 

Risco  

ambiental 

Pinhal do Miranda 260 1290 969 246 544 178 

Cota 95/100 037 401 637 157 156 325 

Cota 200 108 719 1389 741 252 396 

TOTAL 405 2410 2995 1144 952 899 

% do total de moradias   45 55    

% do total de remoções      38 32 30 

 

 

 

Considerações Finais 
Nos anos 1980 a política urbana e ambiental estava pautada no controle da 

expansão urbana sobre as áreas de proteção ambiental (Parque), com intervenções 

de urbanização e de produção habitacional para incorporar os Bairros-cotas à 

estrutura urbana. A idéia era responder à segurança da moradia com dotação de 

infraestrutura associada às obras de geotecnia para reduzir ou eliminar os riscos 

urbanos e ambientais, e controlar a expansão urbana sobre o Parque. Desta forma 

evitava-se a remoção em grande escala. Esta política reflete o momento da 

redemocratização, época de novas idéias defendidas pelo corpo técnico e assumidas 

pelo governo do Estado. Sua presença garantia a permanência da população em sua 

moradia, mas não a regularização fundiária - a exemplo das obras realizadas no 

Pinhal do Miranda. 

Com o Programa, a partir de 2007, constata-se a primazia da política ambiental 

sobre a urbana. A postura neoliberal que afastou o poder público de seu papel 

regulador e fiscalizador e, também, a influência da visão preservacionista na 

formulação das políticas públicas abriram espaço para o acirramento das disputas 

urbanas e ambientais nos Bairros-cota. Apesar dos avanços na política urbana 

proporcionados pelo Estatuto da Cidade, o que se constata no Programa é a 

prevalência da política ambiental sobre a urbana, com remoção em escala e 

desarticulação da população residente, que será distribuída no município, em outros 

municípios da Baixada Santista e até Região Metropolitana de São Paulo.  

Considerando este quadro, algumas questões ficam como indagação para os 

novos tempos dos Bairros-cota e do Parque: (a) As remoções previstas irão garantir a 

integridade do Parque e a conectividade da Mata Atlântica, considerando sua 
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localização lindeira ao pólo petroquímico e os fragmentos urbanos remanescentes dos 

Bairros-cota? (b) As áreas urbanizadas nos Bairros-cota se integrarão à estrutura 

urbana municipal? (c) Haverá fiscalização que evite novas invasões no Parque, 

considerando a histórica ausência do estado no controle urbano e ambiental? (d) 

Porque não urbanizar e regularizar os Bairros-cota - com segurança da moradia - e 

incorporar novas áreas naturais para garantir a efetiva conectividade da Mata Atlântica 

e a integridade do Parque? (e) Porque não remover todas as moradias dos Bairros-

cota, adensar a malha urbana com HIS, e recuperar a conectividade da Mata Atlântica 

e a integridade do Parque? 
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