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Apresentação 

 

O presente estudo teve como objetivo compreender melhor as demandas por melhorias habitacionais em 

comunidades e bairros apoiados pela Gerdau. Para tanto, foi desenvolvida uma proposta metodológica 

por Habitat para a Humanidade Brasil, que envolveu coleta de informações secundárias existentes sobre 

o município, informações coletadas em diálogo com a equipe local da Gerdau, prefeitura e entidades 

locais e informações coletadas in loco. O estudo foi realizado entre os meses de maio e julho de 2021 e 

contou com a coordenação da Habitat Brasil e a participação de equipe de pesquisadores locais, em sua 

maioria arquitetos/as e engenheiros/as, com atuação em projetos dessa natureza.  

A necessidade de ampliar o olhar sobre as inadequações habitacionais surge do trabalho prático 

desenvolvido pela Habitat Brasil, ONG que atua desde 1992 no Brasil com foco na promoção de moradia 

adequada. Portanto, a metodologia propõe uma revisão do conceito utilizado atualmente pela Fundação 

João Pinheiro, no cálculo do déficit habitacional qualitativo, incluindo outros tipos de precariedades 

existentes nas moradias populares autoconstruídas, em especial. Contudo, o universo de análise e 

observação foi restrito aos territórios indicados pela Gerdau, não sendo esse estudo extensivo ao 

conjunto de necessidades habitacionais dos municípios. 

Este relatório consolida os resultados do trabalho e contém informações coletadas sobre a cidade e 

territórios analisados, a exemplo de leis, planos e projetos que incidem nas condições de moradia, 

agregando informações sobre as condições institucionais do município na temática das melhorias 

habitacionais. A partir do conjunto de informações coletadas e de critérios estabelecidos, foi possível 

definir territórios prioritários para realização de visitas de campo e posterior identificação das 

inadequações habitacionais mais frequentes dentre as casas visitadas. 
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1. Fontes de informações disponibilizadas e sua validade 

 

Considerando a necessidade de compreender melhor a dinâmica do município para apoiar a definição de 

prioridades locais, buscou-se um conjunto de informações disponíveis em bases de dados nacionais e 

locais. Muitas das informações socioeconômicas já produzidas utilizam como referência o censo do IBGE 

realizado em 2010, por ser a fonte de dados mais abrangente do país e que permite análises intraurbanas. 

Mesmo considerando a defasagem dos dados do censo, optou-se por não desconsiderar informações 

produzidas a partir dele. 

Localmente, buscou-se informações a partir de leis, planos, cadastros, mapeamentos, levantamentos, 

entre outros, inicialmente disponibilizados nos sites das prefeituras. Após essa busca inicial, as prefeituras 

foram procuradas para que as informações fossem complementadas. Desse modo, o estudo leva em 

consideração o conjunto de informações que as equipes locais conseguiram e sua validade. 

O Plano Diretor vigente de Pindamonhangaba é a Lei Complementar Nº 03 de 10.10.2006, disponível em 

PDF, e estabelece o zoneamento vigente atualmente. Porém, encontra-se em processo de aprovação na 

Câmara Municipal a revisão do Plano Diretor - Projeto de Lei Complementar Nº 02/2020 - que 

estabelecerá novas diretrizes, leis e zoneamento da cidade. O processo de revisão do Plano Diretor contou 

com inúmeras oficinas participativas, estudos e diagnósticos da situação atual da cidade, realizados no 

ano de 2019. Para a análise deste relatório, foi considerada a lei vigente, além de mapas e diagnósticos 

do processo de revisão do novo Plano Diretor por se tratarem de dados mais atualizados. Os diagnósticos 

estão todos disponíveis em PDF, e contém dados e mapas com boa resolução, denominados Resultados 

dos diagnósticos técnico e participativo da revisão do Plano Diretor, setorizados por temas: Aspectos 

Regionais, Aspectos Ambientais, Aspectos Socioeconômicos, Aspectos Socioespaciais e Aspectos de 

Infraestrutura e Serviços Públicos.  

Os arquivos de diagnóstico estão disponíveis no site da Prefeitura de Pindamonhangaba, indicados pela 

própria Secretaria de Obras e Planejamento, porém o acesso aos arquivos abertos ou digitais não foram 

autorizados pelo mesmo setor, devido ao processo de aprovação no qual se encontra.  

A Secretaria de Habitação disponibilizou mapas da zona urbana em formato .dwg, contendo divisão de 

lotes e sistema viário, e um mapa da divisão dos bairros da cidade, em jpeg. Além disso, foi enviado um 

arquivo no formato .kmz com o levantamento de glebas para regularização, porém não ficou muito claro 

os limites das glebas ou o processo de regularização que se encontram.  

Por fim, a Secretaria de Assistência Social indicou o uso de dados disponíveis em um site desenvolvido por 

eles, com informações sobre vulnerabilidades sociais das famílias de baixa renda do município, datado em 

2015. São diversas planilhas e mapas na plataforma My Maps, com classificação do nível de 

vulnerabilidade ou atenção de cada bairro, em diversas categorias, entre elas: condição de ocupação, 

escoamento sanitário, condição habitacional precária, abastecimento de água inadequado, energia 

elétrica, etc. Porém, deu-se prioridade às informações dos resultados dos diagnósticos de revisão do plano 

diretor, por se tratarem de informações mais detalhadas e atuais.  
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TABELA 01 - LISTA DE DOCUMENTOS PARA O ESTUDO 

Documento Formato disponível Serve para o estudo? 

Plano Diretor: Lei Complementar nº 03 de 
10.10.2006 

PDF Não 

Mapa Zoneamento Lei Complementar nº 03 de 
10.10.2006 

PDF Sim 

Mapa da Zona Urbana do Município (2019) DWG Sim 

Localização de Glebas para a regularização KMZ Não 

Mapa divisão dos bairros JPEG Sim 

Diagnóstico Socioterritorial da Vigilância 
Socioterritorial de Pinda 

My Maps e Planilhas Não 

Resultados dos diagnósticos técnico e participativo 
da revisão do Plano Diretor - Aspectos Regionais 

PDF Sim 

Resultados dos diagnósticos técnico e participativo 
da revisão do Plano Diretor - Aspectos Ambientais 

PDF Sim 

Resultados dos diagnósticos técnico e participativo 
da revisão do Plano Diretor - Aspectos 
Socioeconômicos 

PDF Sim 

Resultados dos diagnósticos técnico e participativo 
da revisão do Plano Diretor - Aspectos Socioespaciais 

PDF Sim 

Resultados dos diagnósticos técnico e participativo 
da revisão do Plano Diretor - Aspectos de 
Infraestrutura e Serviços Públicos 

PDF Sim 

Lei complementar n.20 - 12/2010 PDF Sim 

 

2.Caracterização geral do município 

O município de Pindamonhangaba está na porção leste do estado de São Paulo, integra a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - RMVPLN. Localizado a 140 km da cidade de São Paulo, 

260 km da cidade do Rio de Janeiro e 520 km de Belo Horizonte, o município é cortado pela rodovia 

Presidente Dutra (BR-116). Segundo informações do diagnóstico de aspectos regionais, a configuração 

espacial da RMVPLN se originou do papel indutor do Rio Paraíba do Sul e dos caminhos terrestres que 

ligavam o litoral norte do estado de São Paulo ao interior. Da primeira metade do século XIX até meados 

do século XX, o território da região sofreu influência da prosperidade econômica do ciclo do café (GOMES, 

RESCHILIAN E UEHARA, 2018). Na década de 1930, com a crise da produção cafeeira, o aproveitamento 

agrícola, através do controle das águas do Rio Paraíba do Sul para drenagem e irrigação, auxiliou na 
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alavancagem da economia local. Com a construção da Rodovia Presidente Eurico Gaspar Dutra (BR-116), 

nos anos 70, a região sofreu profunda transformação, sendo impulsionada pelos seguintes aspectos 

(EMPLASA, 2015):  Crescimento industrial da Grande São Paulo; Processo de migração; e Expansão 

comercial e de serviços, com forte presença de atividades do ramo da aeronáutica e defesa, e, num 

segundo momento, do complexo aeroespacial. Segundo o Plano de Ação da Macrometrópole – PAM 

(2015), o intenso processo de urbanização da RMVPLN foi potencializado pela integração física da 

metrópole, onde cada cidade assumiu uma hierarquia política e econômica diferenciada, devido às suas 

características particulares. Diante deste contexto, destacam-se os municípios de Taubaté, São José dos 

Campos, Guaratinguetá e Cruzeiro, sendo que Pindamonhangaba se sobressai num segundo momento, a 

partir de 1945, estimulado pelo setor industrial (VIEIRA et al., 2013).  

Segundo dados de projeção anual do SEADE, a área territorial de Pindamonhangaba é de 730 km², com 

uma população estimada de 164.753 pessoas e densidade demográfica de 225,69 habitantes por km². A 

taxa geométrica de crescimento anual da população (2010/2021) é de 1,05.  

De acordo com os dados censitários do IBGE, em 2018, o PIB per capita do município era de R$ 51.761,18, 

sendo o salário médio dos trabalhadores formais de 3,3 salários mínimos. O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) era de 0,773 (dados de 2010) o que situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (entre 0,700 e 0,799). A taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos 

é de 98,2% (2010), já a taxa de mortalidade infantil média é de 9,13 (2019) para 1.000 nascidos vivos.  

O relatório disponível na plataforma do Cadastro Único informa que, em abril de 2021, havia 7.154 

famílias beneficiárias do Bolsa Família, sendo 21.881 pessoas beneficiadas diretamente pelo programa. 

Dentre essas famílias, 89% dos responsáveis familiares eram do sexo feminino. O número de pessoas 

beneficiárias do Programa Bolsa Família equivalia a aproximadamente 12% da população total do 

município, abrangendo 6.032 famílias. O município já vem realizando as atividades de cadastramento e 

possui (janeiro de 2021): 

● 17.959 famílias inseridas no Cadastro Único; 
● 14.070 famílias com renda até ½ salário mínimo; e 

Porém, a Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 69,51%, enquanto que a média nacional 
encontra-se em 70,03%. Isso significa que o cadastro no município não está bem atualizado. 
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MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A REGIÃO METROPOLITANA/ESTADO 
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O macrozoneamento do município é dividido em dois territórios: Macrozona Urbana (MZU) que engloba 

a sede urbana e os Núcleos Urbanos Destacados (NUDs), e a Macrozona Rural (MZR) que corresponde ao 

restante do território municipal. A área urbana mais destacada fica na parte central ao sul do território, 

com cerca de 168 km², correspondente a 23% da área total do município. (ANEXO 01 - Mapa de 

Macrozoneamento) 

A MZU é composta por 8 zonas, com atividades classificadas em: residencial, comercial, serviços, 

institucional, misto e industrial. Segundo informações obtidas nos resultados dos diagnósticos 

socioespaciais, a MZR é composta por 10 zonas, com características e atividades particulares. A zona rural 

de Pindamonhangaba possui inúmeras chácaras e sítios de produção agrícola e silvicultura. E em relação 

à política de habitação do município, é previsto no Plano Diretor Vigente, Lei Complementar Nº 03 de 

10.10.2006, Capítulo II, Seção I, Art. 53:  

“A Política Municipal de Habitação deve assegurar a todos o direito à moradia, sendo 

garantida as condições adequadas de higiene, conforto e segurança, com atendimento 

prioritário aos segmentos populacionais de mais baixa renda e situação de risco social.” 

(Pindamonhangaba, 2006) 

A lei também define diretrizes da política municipal de habitação, sendo alguma delas: priorização de 

ações de atendimento aos residentes em áreas de risco e insalubres; promover a regularização de imóveis 

urbanos; urbanizar, prioritariamente, as áreas ocupadas por famílias de baixa renda; priorizar a 

construção de habitações de interesse social em áreas já integradas à rede de infraestrutura urbana; 

estabelecer padrões especiais de uso do solo que possibilitem a regularização jurídica e urbanística de 

assentamentos populares existentes, permitindo a fixação da população mais carente; regularizar a 

situação jurídica e fundiária dos conjuntos habitacionais implementados pelo Município e dos bairros 

implantados irregularmente, especialmente as Áreas de Regularização Fundiária ARF e nas Áreas de 

Interesse Social AIS, indicadas no Mapa de Instrumentos da Política Urbana (ANEXO 02). 

As áreas indicadas no Mapa de Instrumentos de Política Urbana, segundo a lei nº 03/2006, Capítulo VI, 

art. 138, compreenderão as seguintes finalidades para AIS e ARF: 

● Áreas de Interesse Social (AIS): para regularizar ou reurbanizar aglomerados habitacionais 

urbanos, a AIS prevista no Plano Diretor Participativo deverá ser regulamentada por Lei 

Complementar. 

● Áreas de Regularização Fundiária (ARF): semelhante à AIS, mas aplicada a áreas rurais, a ARF 

prevista no Plano Diretor Participativo, visa a regularizar ou reurbanizar assentamentos rurais, 

devendo ser regulamentada por Lei Complementar. 

 

O Plano Diretor ainda define, no Capítulo IV,  Art. 163, as ações que devem ser aplicadas nos recursos do 

Fundo de Desenvolvimento Urbano. Sendo o primeiro item citado: “execução de programas e projetos 

habitacionais de interesse social, incluindo a regularização fundiária e a aquisição de imóveis para 

constituição de reserva fundiária”. 

 

Já o Capítulo VII: DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, Art. 142., estabelece que “cabe 

ao Poder Executivo estudar medidas voltadas à garantia de assessoria técnica, urbanística, jurídica e social 

gratuita, à população, indivíduos, entidades, grupos comunitários e movimentos na área de Habitação de 

Interesse Social, mediante a celebração de convênios com universidades, entidades de classe e outras 

representatividades, buscando promover a inclusão da população de baixa renda à cidade, na garantia da 
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moradia digna, particularmente nas ações visando à regularização fundiária e qualificação dos 

assentamentos existentes.”  

 

Em termos gerais (ANEXO 03 - Mapa Uso do Solo), informações obtidas nos resultados dos diagnósticos 

socioespaciais, a parte norte do município é caracterizada por ocupação de menor intensidade, onde 

estão localizados os NUDs - núcleos de baixa densidade. Também localizam-se algumas comunidades 

inseridas na APA da Mantiqueira. Já a região sul do município é onde estão localizadas algumas Zonas 

Agrícolas e, próximo à Serra de Quebra Cangalha se encontram comunidades de menos contingente 

populacional. A parte leste de Pindamonhangaba é caracterizada por uma ocupação impulsionada pela 

ferrovia e a estação Moreira César, com a presença de áreas loteadas sem ocupação e algumas áreas 

consolidadas, com alta densidade populacional. A região também conta com grandes glebas voltadas para 

uso industrial, como o Distrito de Moreira César. A parte oeste de Pindamonhangaba é caracterizada por 

uma ocupação que seguiu o traçado da ferrovia, bairros de grande extensão territorial e concentração de 

condomínios fechados. Em contrapartida, localiza-se também, na mesma região, o bairro Araretama, 

ocupação de baixa renda local de vários empreendimentos de Habitação de Interesse Social.  

 

Por fim, o centro do município é onde se localizam as edificações mais representativas do patrimônio 

histórico, as principais ruas, avenidas e os mais populosos e antigos bairros. É onde está o centro histórico 

da cidade. Outra característica identificada na área urbanizada do município é a ausência de maciços 

verdes significativos e de arborização urbana. 

Já em relação às Unidades de Conservação de Pindamonhangaba (ANEXO 04 - Mapa Unidades de 

Conservação) conforme identificado através do Instituto Florestal – IF (2018) e do Instituto Chico Mendes 

– ICMBio (2010), são registradas três UCs:  APA Serra da Mantiqueira, abrange uma porção territorial ao 

norte da cidade; APA Bacia do Paraíba do Sul, ocupa uma pequena faixa ao sul da localidade; e Parque 

Natural Municipal Trabiju, integralmente inserido no município.  
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MAPA 02 – LIMITES DO MUNICÍPIO COM LOCALIZAÇÃO DA GERDAU E DIVISÃO ENTRE ÁREA URBANA E 

RURAL 

 

A Gerdau fica próxima do limite do município com Roseira, na macrozona urbana, em uma ZI - Zona 

Industrial. A usina também se localiza próximo à Rodovia Presidente Dutra (BR 118) e a Rod. Luiz Eng. 

Dumont Villares, no distrito Moreira César, localizado no mapa de divisão de bairros (ANEXO 05) como 

Industrial MC (Moreira César). O distrito se trata de uma das áreas com ocupação mais antigas, 

juntamente com o núcleo central da sede urbana. Caracterizado pelo uso misto, com uso comercial, 

serviços e, principalmente, industrial.  

A usina, por se localizar na parte industrial do distrito, fica na região menos habitada, porém próximo à 

área central de Moreira César. Tanto a área central, quanto a área industrial, possuem instituições e 

comunidades apoiadas pela Gerdau, além de projetos sociais de iniciativa própria da empresa.  
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3. A gestão municipal e o tema das melhorias habitacionais 

A municipalidade é engajada com o tema da habitação e trata dele, principalmente, por meio da 

Secretaria de Habitação, que possui um setor específico para lidar com as questões regulatórias, 

coordenado por um diretor de Regularização Fundiária. Os cadastros para regularização fundiária e 

habitação são feitos pelo município, em diversos estágios em diferentes áreas, alguns com cadastro 

finalizado, outros ainda no início do processo, alguns sem cadastro. Segundo a Secretaria, o déficit 

habitacional quantitativo de Pinda é de 11.542 unidades, e os programas habitacionais que existem 

atualmente são:  

● CDHU: terreno para empreendimento deve ser doado pelo município e está previsto a entrega de 

236 unidades para faixa de renda de 1 salário mínimo, no distrito de Moreira César, em julho 

deste ano. 

● Casa Verde Amarela (programa federal que conta com recursos privados): dois empreendimentos 

estão aguardando aprovação no programa, um localizado no bairro de Araretama, com 230 

unidades e outro no bairro Feital, com 560 unidades. Porém, este programa não necessariamente 

abrange perfis de vulnerabilidade socioeconômica, pois é necessário alguns documentos como 

comprovante de renda fixa, FGTS.  

Também foi informado que não existem programas que atendam populações que não possuam salário 

mínimo. Muitos programas federais que existiam no município foram cortados pela gestão atual.  

A Prefeitura atua na regularização fundiária de áreas através do programa municipal “Meu Bairro é Legal”. 

Segundo informações coletadas de notícias locais, o programa foi criado em 2019 e é um dos maiores 

programas de regularização já implantados na cidade. Executado em mais de 40 bairros, através de três 

frentes de trabalho: parceria com o programa estadual “Cidade Legal”, ação com ITESP e a frente 

desenvolvida pelo próprio Departamento de Regularização Fundiária.  

A Lei complementar Nº20 - 12/2010 (ANEXO 06) lista as glebas prioritárias para regularização fundiária. 

As glebas podem ser classificadas em REURB-S (de caráter social) e REURB-E (uso específicos). Há muitos 

bairros e áreas com a classificação mista, por possuir áreas para regularização fundiária com foco social 

(REURB-S) ao mesmo tempo que conta com a presença de muitos sítios, chácaras ou condomínios (REURB-

E). 

O município não informou a existência de um programa de melhorias habitacionais e não foram 

encontrados registros de tais programas nas leis, documentos, diagnósticos e notícias. Assim como não é 

clara a existência de PLHIS do município. Em reuniões realizadas com a Secretaria de Habitação, foi 

informado que a cidade possui, porém não puderam nos encaminhar ou indicar onde poderíamos 

conseguir tal informação, nas plataformas oficiais e digitais não estão disponíveis.  

 

4.Recorte territorial para análise urbanística e social 

Um dos pressupostos para a realização do estudo foi a delimitação do recorte territorial inicial para 

realização da análise urbanística e social, considerando as comunidades já apoiadas pela Gerdau. Seja 

direta ou indiretamente, através de entidades locais parceiras. Desse modo, as indicações iniciais das 

equipes locais da Gerdau, com o fornecimento de algumas informações básicas iniciais, ajudaram a 

delimitar as áreas a serem analisadas. 
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TABELA 02 - INFORMAÇÕES DA GERDAU SOBRE AS COMUNIDADES ATENDIDAS 

Comunidades 
apoiadas pela 

Gerdau 

Que tipo de apoio a Gerdau 
tem dado à comunidade 

Tempo de 
relação com 

a Gerdau 

Tempo de 
existência 

da 
comunida

de 

Organização 
comunitária 

Condições de 
moradia 

 Castolira Apoio à ONG SOS Pinda 
 
Doação de cestas básicas 
 
Ações sociais diretas: 
programa Jovem aprendiz 

cerca de 20 
anos 

 21 anos Presidente 
de bairro 

Casas de 
alvenaria, ruas 
asfaltadas, 
calçadas 
irregulares ou 
interrompidas. 
Possui 
iluminação 
pública.  

 Araretama Apoio à ONG SOS Pinda 
 
Doação de roupa e comida 
 
Ações sociais diretas: 
programa Jovem aprendiz e 
outros programas de 
recrutamento 

cerca de 20 
anos 

 27 anos Presidente 
de bairro 

Casas de 
alvenaria, ruas 
asfaltadas, 
calçadas 
irregulares ou 
interrompidas. 
Possui 
iluminação 
pública 

 Moreira César Projeto sociais próprios da 
Gerdau: Guri, escola de 
futebol, programa Jovem 
aprendiz 
 
Apoio à Instituição Jataí 
 
Doação de roupa e comida 
 
Apoio à ONG SOS Pinda 
 
Apoio à ONG local de 
reciclagem 

 cerca de 20 
anos 

+20 anos Presidentes 
de bairro 

Casas de 
alvenaria, ruas 
asfaltadas, 
calçadas 
irregulares ou 
interrompidas. 
Possui 
iluminação 
pública.  

 Feital  Apoio à ONG SOS Pinda 
 
Doação de cestas básicas 
 
Ações sociais diretas: 
programa Jovem aprendiz 

cerca de 10 
anos 

 +10 anos Presidente 
de bairro 

Casas de 
alvenaria, ruas 
asfaltadas, 
calçadas 
irregulares ou 
interrompidas. 
Possui 
iluminação 
pública. 

Fonte: equipe local da Gerdau / entidade local SOS Pinda/ Google StreetView 
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A Gerdau tem uma relação antiga com as 4 comunidades, através de apoio indireto: ações e trabalhos de 

ONGs, ou de forma direta, seja apoiando instituições locais do bairro ou promovendo projetos sociais 

próprios, como o programa Jovem Aprendiz. Devido à localização próxima, o bairro com mais projetos 

apoiados ou promovidos pela Gerdau fica no distrito de Moreira César, com programas de recrutamento, 

escola de futebol, Projeto Guri e o apoio à ONG local de reciclagem.  

Conforme observado pelas imagens da plataforma StreetView, do Google, as tipologias das habitações 

dos bairros são similares: casas de alvenaria, em locais urbanizados, com infraestrutura básica, 

asfaltamento das vias e iluminação pública. As calçadas possuem irregularidades ou se encontram 

interrompidas em alguns trechos, sem muita arborização. As habitações são simples, com elementos 

estruturais à vista, sem investimento em materiais de revestimentos. Algumas casas ainda contam com 

materiais improvisados para elementos específicos da moradia como: cerca, portão, portas e janelas.  

MAPA 03 - LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES/BAIRRO APOIADOS PELA GERDAU 
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Apenas os bairros de Araretama e Castolira estão como AIS (Área de Interesse Social) no Mapa de 

Instrumentos de Política Urbana. Nesse mesmo mapa, nenhuma das áreas estão previstas como ARF (Área 

de Regularização Fundiária) pois já se encontram regularizadas ou em processo de regularização. Porém, 

é importante pontuar que, devido à ausência de indicação de uma área mais específica para estudo, os 

territórios possuem muitas características e processos diversos. Por exemplo, nos foi informado pelo 

diretor de regularização fundiária que um dos núcleos no bairro de Feital está em processo inicial de 

regularização, porém existem 7 núcleos no bairro. Assim como sabe-se que o Loteamento Karina Ramos, 

no bairro de Moreira César, está em processo de regularização também. As informações, sobre quais as 

glebas e loteamento estão para regularização, e em que etapa do processo se encontram, não são claras.  

Em relação à existência de elementos geradores de risco, segundo o Mapa de Áreas de Risco (ANEXO 

08), os bairros possuem pontualmente focos de: risco ou perigo de inundação, solapamento ou 

problemas com drenagem.  

5. Definição dos territórios para as visitas de campo 

Partindo da visão de que as melhorias habitacionais são mais um passo na consolidação de comunidades 

e bairros nas cidades e que sua execução precisa ocorrer em áreas onde a tipologia habitacional 

predominante não seja precária e que as famílias de fato não corram risco de vida, de remoção ou 

despejo, foram definidos critérios eliminatórios para avaliação das comunidades/bairros inicialmente 

considerados.  

 

Critérios eliminatórios 

1. Totalmente ou majoritariamente localizada em área de risco – Áreas afetadas por proximidade 

de subestação elétrica, fios de alta tensão, margem de rodovia ou ferrovia, adutoras, barragens 

de rejeitos ou que tenham alto risco de deslizamento de encosta ou alagamento. 

2. Totalmente ou majoritariamente localizada em área em conflito fundiário – Áreas afetadas por 

ações de reintegração de posse, ações administrativas de desocupação ou existência de projetos 

que impliquem na remoção de moradias. 

3. Totalmente ou majoritariamente localizada em área de preservação permanente ou unidade de 

conservação – Áreas reconhecidas como unidades de conservação ambiental ou que estejam a 

menos de 15 metros de margens de cursos d’água (APPs). 

4. Tipologia habitacional predominante em madeira aproveitada, taipa e/ou restos de materiais – 

Áreas ocupadas predominantemente por habitações construídas com materiais que possibilitem 

a realização de melhorias habitacionais e não de novas construções.  

 

Ao analisar os bairros sob perspectiva dos critérios eliminatórios, todos se adequam ao prosseguimento 

do estudo, sem a necessidade de eliminação de nenhuma das áreas.  

Nos municípios onde a Gerdau atua em mais de 4 comunidades/bairros, será necessário priorizar áreas 

para realização da visita de campo na próxima fase do estudo. Tal priorização se utilizará de critérios 

definidos previamente e que refletem questões físico-territoriais, do reconhecimento e investimento 

público na consolidação da área e da renda da população. 

 



 
 

15 
 

Critérios Classificatórios 

1. Existência de infraestrutura básica (sistema de água e esgoto) – Área com sistema de água e/ou 

esgotamento sanitário implantados.  

Pontuação: Tem os dois sistemas = 2; Tem apenas água = 1. 

2. Tempo de ocupação  – Área com mais tempo de existência  

Pontuação: 10 ou mais anos = 2; Entre 10 e 5 anos =1. 

3. Reconhecida como ZEIS/AEIS – Área integra uma Zona ou Área Especial de Interesse Social – 

ZEIS/AEIS no zoneamento da cidade. 

Pontuação: Totalmente inserida em ZEIS/AEIS = 2; Parcialmente inserida em ZEIS/AEIS. 

4. Ausência de elementos geradores de risco – Área sem presença de risco que ameace a 

integridade ou manutenção das famílias no local. 

Pontuação: Não tem risco = 2; Tem risco parcial = 1. 

5. Ter ação ou projeto/recursos de regularização fundiária – Área já regularizada ou que esteja em 

processo de regularização fundiária. 

Pontuação: Área já regularizada = 3; Área em processo de regularização = 2; Área com previsão de 

regularização = 1. 

6. Ter ação ou projeto/recursos de urbanização - Área já urbanizada ou que esteja em processo de 

urbanização. 

Pontuação: Área já urbanizada = 3; Área em processo de urbanização = 2; Área com previsão de 

urbanização = 1. 

7. Prioridade em programa de melhorias habitacionais – Área prioritária em programa público de 

melhorias habitacionais. 

Pontuação: Prioridade com recursos para execução garantidos = 2; Prioridade sem recursos para a 

execução garantidos = 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

TABELA 04 - CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 

Comunidade/Bairro 

Critérios Classificatórios 

Total de 
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Castolira 2 2 2 2 3 3 0 15 

Araretama 2 2 2 2 3 3 0 16 

Moreira César 2 2 0 2 2 3 0 13 

Feital 2 2 0 2 2 3 0 13 

 

A pontuação dos critérios classificatórios demonstra a similaridade dos 4 bairros em questão, com 

destaque a Araretama e Castolira por se enquadrarem em uma AEIS (ANEXO 02). Já as classificações sobre 

infraestrutura de água e esgoto (ANEXO 07) e sobre a presença de elementos geradores de risco (ANEXO 

08), foram feitas analisando os mapas disponíveis nos diagnósticos do plano diretor.  

Sobre as classificações de regularização fundiária, pela ausência de mapas e informações mais claras, 

recorreu-se à pesquisa de notícias de jornais locais e notícias publicadas pelo próprio Portal da Prefeitura 

de Pindamonhangaba. Foram encontrados notícias de conclusão de regularização fundiária pelo 

programa “Meu Bairro é Legal” para moradores de Castolira e Araretama. Sabe-se, através também das 

notícias e da reunião realizada com a Diretoria de Regularização Fundiária, que pelo menos um núcleo de 

Feital e um núcleo de Moreira César (Loteamento Karina Ramos) estão em processo de regularização 

atualmente.  

Todos os bairros em questão são urbanizados, com calçadas, ruas asfaltadas, iluminação pública, energia 

elétrica e saneamento básico, por isso tiveram pontuação máxima. 

Segundo a Secretaria de Habitação, infelizmente o município não possui nenhum programa de melhorias 

habitacionais, apesar da necessidade de um. Ainda de acordo com a entidade local, muitas casas antigas 

se encontram em situações de urgência, precisando de melhorias e reformas. A intervenção ocorre 

somente em casos extremos que envolvem a Defesa Civil, que ao atestar no laudo uma situação de 

extrema vulnerabilidade social e de risco, a Prefeitura atua através da lei de doação de material de 

construção.  

Na próxima etapa, pretende-se visitar os 4 bairros e delimitar a área de pesquisa. Porém, devido à área 

extensa de estudo, além de uma definição imprecisa dos territórios internos aos bairros, o cronograma 

seguirá uma ordem de prioridade para tais análises, caso não haja tempo hábil: Araretama, Castolira, 

Moreira César e Feital. Os dois últimos possuem a mesma pontuação, porém Moreira César será 

priorizado por considerarmos a atuação mais presente na Gerdau no território. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z6tIsnXNCwSS3h02FlTrcHWtj7l0jlSckmXvaS_fiRY/edit#gid=1121830065
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6. Caracterização dos territórios visitados 

Na etapa anterior do estudo, foram priorizadas quatro comunidades/bairros para realização das visitas 

de campo em Pindamonhangaba. Com base nessa priorização, buscou-se contatar representantes de 

entidades locais apoiadas pela Gerdau para confirmação e complementação de algumas informações e 

agendamento das visitas. Na tabela 01, é possível visualizar uma síntese de informações que ajudam a 

caracterizar as áreas visitadas. 

TABELA 01 – SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 

Informação Castolira Araretama Feital  Moreira César 

Tamanho (Ha) 23 300 27 7 

Tempo médio de 

existência 

21 anos 30 anos + de 100 
anos 

27 anos 

Infraestrutura 
existente 

Esgoto, água e 
energia total 

Energia e água 
total. Sem esgoto 
na subárea 1 

Esgoto, água e 
energia total 

Esgoto, água e 
energia total 

Situação fundiária Em processo de 
regularização  

Em processo de 
regularização em 
parte do território 

Irregular Irregular 

Risco existente Ponto de 
alagamento, linha 
férrea e linha de 
transmissão de 
energia 

Pontos de 
alagamento, sub 
área 1 localizada 
em beira de rio 

Pontos de 
alagamento 

Ponto de 
alagamento, linha 
de transmissão de 
energia 

Demarcação 
como ZEIS/AEIS 

Sim Sim Não Sim 

Existência de 
plano urbanístico 

Não Não Não Não 
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FIGURA 01 – IMAGEM AÉREA COM OS BAIRROS ANALISADOS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E 

CASAS VISITADAS

 

Na etapa anterior do estudo, foi informado que um dos bairros de atuação da Gerdau era o Moreira César, 

área na qual fizemos o estudo de políticas, zoneamento, risco, entre outros. Porém, ao entrar em contato 

com a entidade local e realizar o levantamento de campo, entendemos que se tratava do loteamento 

Marieta Azeredo, no distrito de Moreira César, porém no bairro Barranco Alto, segundo o mapa de divisão 

de bairros fornecido pela Prefeitura. Então um novo, e mais aproximado, recorte passou a ser considerado 

para o estudo.  



 
 

19 
 

Dos quatro territórios analisados: Castolira, Araretama, Feital e Marieta Azeredo (Moreira César), o que 

possui mais extensão e população é o de Araretama. Bairro com o maior número de projetos habitacionais 

implantados no município e também um local de bastante vulnerabilidade social.  Em geral, os bairros 

possuem idade similar, entre 20 a 30 anos, com exceção de Feital que, segundo moradores, possui mais 

de 100 anos. O terreno de muitas moradias são herança de outras gerações da família.  

Em relação à infraestrutura, Pindamonhangaba ganhou prêmio pelo sistema de saneamento básico no 

município, em 2019. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental classificou a cidade com 

a décima melhor pontuação nacional e sétima no estado. Os quesitos avaliados foram: abastecimento de 

água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos e destinação adequada de 

resíduos sólidos. Portanto, quase todas as áreas que foram realizadas as visitas de campo possuíam 

sistema de energia elétrica, sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água, com exceção da 

subárea 1 de Araretama, a região da caixa d’água, onde o esgoto era direcionado para o Rio Una devido 

à falta de um sistema de tratamento.  

A situação fundiária dos bairros é, em sua maioria, de moradias irregulares, porém sem conflitos, disputa 

de terra ou processos de reintegração de posse. Muitas casas que foram levantadas foram construídas 

por meio de mutirão, as famílias que moram ali foram contempladas pelo programa que beneficiou 

pessoas com baixa renda e funcionários da prefeitura, ou são parentes dessas pessoas e herdaram a 

moradia. Porém, a maioria não possui escritura, motivo pelo qual a prefeitura implantou o programa 

“Meu Bairro é Legal” para regularizar essas situações. Segundo o portal oficial do município, os bairros 

Castolira e Araretama já estão sendo regularizados pelo programa, contudo os representantes de bairro 

informaram que o processo mal iniciou e logo foi interrompido por causa da pandemia. No caso de 

Araretama, por exemplo, os moradores informaram que o programa iniciou a atuação em apenas duas 

áreas do bairro: Residencial Bem-Viver e Nova Esperança.  

No caso de Marieta Azeredo (Moreira César), a representante do bairro nos informou que poucas pessoas 

têm a situação fundiária regularizada, e que é o caso dela, porém muitos não iniciaram o processo devido 

à falta de condições financeiras. Feital, por se tratar de um bairro antigo, com casas herdadas de várias 

gerações anteriores, a situação também é irregular em sua maioria.  

A maioria dos bairros possuem um relevo plano, sem risco de deslizamento, os maiores riscos são de 

alagamentos, principalmente em áreas próximas a córregos ou olhos d’água. Além disso, Castolira tem a 

linha férrea e uma linha de transmissão de energia e Marieta Azeredo possui linha de transmissão de 

energia.  

Em relação ao zoneamento, todos os bairros, com exceção de Feital, são classificados como Áreas de 

Interesse Social.  

Nenhum dos representantes de bairro tinha ciência da existência de algum plano urbanístico oficial para 

área, apenas promessas informais de Prefeitos e intervenções pontuais em locais específicos. Porém, 

todas as áreas têm asfaltamento, calçada, infraestrutura de energia, com exceção da região da Caixa 

D'água de Araretama e algumas ruas de Feital que não são asfaltadas.  

Castolira 

Castolira é uma região específica dentro do bairro Alto do Ribeirão. Não existem subáreas, todas as ruas 

são asfaltadas, com existência de calçadas (apesar de irregulares e sem condições adequadas de 

acessibilidade) e iluminação pública. Todo o trecho tem a mesma tipologia habitacional devido ao 

programa de mutirão para construção de habitação de interesse social realizado entre 2000 a 2004, na 

https://www.portalr3.com.br/2019/03/pindamonhangaba-e-uma-das-cidades-com-melhor-saneamento-do-brasil/
https://www.portalr3.com.br/2019/03/pindamonhangaba-e-uma-das-cidades-com-melhor-saneamento-do-brasil/
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gestão do prefeito Vito Ardito, segundo consta no projeto de lei municipal Nº 197/2007. Na ocasião, foram 

implantados 900 lotes. Atualmente algumas casas foram modificadas e adaptadas da versão original 

implantada, mas em geral são casas de alvenaria, com telhado duas águas em telha francesa (sendo cada 

metade da construção para uma família), dois quartos, um banheiro, sala e cozinha.   

FIGURA 02 – IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS 
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FIGURA 03 – Imagem geral da rua. Fonte: Google Street View

 

FIGURA 04 – Linha de transmissão de energia
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FIGURA 05 – Linha férrea. Fonte: Google Street View

 

FIGURA 06 – Rachadura das moradias 

 

As casas visitadas tinham um problema grave em comum: rachaduras (como indicado na figura 06). 

Algumas apresentaram mais risco que as outras, mas quase todas possuíam algum trinco ou rachadura. 

Segundo os moradores, o problema é, além da precariedade da técnica construtiva, o trem que passa ao 

lado do loteamento do Castolira (figura 02 e figura 05) e provoca muito tremor no bairro e nas casas. Além 
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disso, muitas casas apresentaram problemas de infiltração na cobertura, em muitos casos as telhas já 

estavam em condições precárias.  

Um outro problema relatado com frequência pelos moradores das casas visitadas é em relação ao esgoto. 

Em algumas casas, o esgoto entope com frequência pois o solo “cede” e junto com ele, a tubulação. Dessa 

forma, acaba entrando terra na tubulação e na caixa de esgoto, entupindo-os. A movimentação do solo, 

relatado por eles, também pode ser um causador da grande quantidade de rachaduras presente nas casas 

e o piso de alguns banheiros que estavam cedendo. O tremor causado pelo trem pode ser um agente 

causador desses problemas também, porém não há laudos que comprovem essa hipótese. Em relação ao 

armazenamento de água, quase todas as casas não possuíam nenhum tipo de armazenamento, utilizando 

água diretamente do sistema da rua. 

Além da presença da linha férrea, passa ao lado de Castolira uma linha de transmissão de energia, como 

mostra a figura 04 e no mapa (figura 2), foto do começo do loteamento, onde vê-se o parquinho de 

crianças e a linha ao fundo. Há também alguns problemas pontuais de alagamento, mais precisamente no 

cruzamento da Rua Felício Carpana Vitalli com as ruas Antônio Alves da Silva e Armando Ferreira 

Fernandes, como mostra a figura 02.  

Araretama 

Araretama possui uma grande população e extensão territorial, é um dos bairros de Pindamonhangaba 

que mais foi contemplado por programas habitacionais. É apontado por inúmeros relatórios e 

diagnósticos da Prefeitura como uma das principais áreas de vulnerabilidade econômica e social. 

Através de conversa com moradores, com o representante local e pesquisas online, foi possível 

entender a seguinte divisão do bairro e ordem de ocupação: 

  

1. Araretama (subárea 2): a região que leva o próprio nome do bairro é uma das mais antigas, 

juntamente com a entrada do bairro pelo município de Tremembé (nomeado como Residencial 

Mombaça), onde está localizado a rua principal, com estabelecimentos comerciais e de serviço, a 

Avenida Nicanor Ramos Nogueira. Foram visitadas duas casas nessa região, nomeada para 

organização do estudo como subárea 2. A maioria das casas são de alvenaria, com tipologia 

mistas, presença de muitas casas antigas. As ruas são asfaltadas, com iluminação pública e 

calçadas. Segundo um representante local, a área foi ocupada há mais de 30 anos.  

2. Jardim das Américas: segundo local a ser ocupado. Uso predominantemente residencial, casas 

com tipologias mistas, em sua maioria de alvenaria. Há casas em condições precárias, porém não 

foram realizadas visitas no local. Ruas asfaltadas, com calçada e iluminação pública. Nessa área 

há o “Valetão”, um córrego que corta o meio da área, onde há a discussão sobre a possibilidade 

de implantação de um parque linear no local.  

3. Nova Esperança (subárea 3): essa área é conhecida pelas construções por mutirão, na mesma 

época de Castolira e Marieta Azeredo (entre 1989 e 1996, na gestão do prefeito Vito Ardito)   As 

ruas são asfaltadas, com calçadas e iluminação pública. Algumas casas foram modificadas da 

planta original, mas em geral são casas de alvenaria, com cobertura em duas águas e telhas 

francesas, contando com cozinha, banheiro, sala e dois quartos. Foram realizadas visitas em duas 

casas dessa região, nomeada para organização do estudo como subárea 3. 

4. CDHU: área cujo terreno foi doado pela prefeitura em 2004 para a construção de casas de 

interesse social pelo CDHU. As ruas são asfaltadas, com calçadas e iluminação pública. Algumas 

https://sapl.pindamonhangaba.sp.leg.br/relatorios/sapl_documentos/pauta_sessao/285_pauta_expediente.pdf
https://sapl.pindamonhangaba.sp.leg.br/relatorios/sapl_documentos/pauta_sessao/285_pauta_expediente.pdf
https://sapl.pindamonhangaba.sp.leg.br/pysc/download_materia_pysc?cod_materia=MzAxMjI=&texto_original=1
https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/pindamonhangaba/lei-ordinaria/2004/418/4189/lei-ordinaria-n-4189-2004-autoriza-o-poder-executivo-a-firmar-convenio-e-ou-contrato-com-a-companhia-de-desenvolvimento-habitacional-e-urbano-do-estado-de-sao-paulo-cdhu
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casas foram modificadas da planta original, mas em geral são casas de alvenaria, com cobertura 

em duas águas e telhas francesas. Não foram realizadas visitas em habitações nesta região.  

5. Residencial Bem Viver: conjunto de apartamentos de habitação de interesse social. Foram 

entregues 1536 unidades habitacionais pelo “Minha Casa, Minha Vida” - faixa 1 em 2018.  

6. Caixa D’água (subárea 1): a área denominada informalmente como “Caixa D’água” (pois fica 

próximo à uma antiga estrutura de caixa d’água, atualmente desativada) fica à beira do rio Una. 

Foram realizadas visitas em 6 casas dessa região, nomeada para organização do estudo como 

subárea 1. É uma área sem asfaltamento e uma das poucas áreas sem saneamento básico onde o 

esgoto é direcionado para o rio. Há sistema de água e iluminação pública. A ocupação é irregular, 

por ocupar as margens do rio, porém a rua possui até nome oficial. Algumas casas são de alvenaria 

e outras de materiais improvisados, como madeirite. É a área com moradias mais precárias do 

bairro. Estima-se que essa ocupação existe há cerca de 15 a 20 anos. 

É importante frisar que a divisão das subáreas não é oficial. Os próprios moradores nomeiam certas áreas 

e se referem a elas de formas diferentes. Não foram encontrados documentos oficiais com a divisão 

dessas subáreas e a data de ocupação, essas informações foram fornecidas pelo representante local.  

FIGURA 07 – IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS
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FIGURA 08 – Área da Caixa D’água (à esq.) e Araretama (à direita)

 

FIGURA 09 – Esgoto das casas da área do “Caixa D’água” sendo direcionado ao Rio Una
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FIGURA 10 – Materiais improvisados nas moradia (Caixa D’água à esq. e Araretama à direita) 

 

O risco apresentado no bairro Araretama são os pontos de alagamento, sendo um deles apontado na área 

do “Valetão”, no Jardim América, conforme mostra a figura 07. Porém, outro ponto de atenção é o Rio 

Una e a área da Caixa D’água pois, apesar dos moradores da região afirmarem que o nível da água não 

varia tanto e que o rio não chega a inundar as casas, as moradias estão bem próximas do curso d'água 

(figura 09).  

Um dos maiores conflitos em Araretama, no entanto, é de cunho político com a gestão atual. Segundo 

conversa com presidentes de bairro, a disputa partidária ocorre há tempos na área.  

Já em relação às moradias, não se observou um problema ou precariedade específica. As maiores 

precariedades, tanto de materialidade e elementos construtivos quanto sistema rede de esgoto, foram 

notadas na subárea 1 (figura 8 e 10 à esquerda). Já nas outras regiões foram relatados diversos problemas 

distintos. 

O território do bairro de Araretama é muito extenso, por isso foi possível realizar as visitas de campo em 

apenas 3 subáreas (Caixa D’água, Araretama e Nova Esperança) e em 10 casas. Muitos moradores não 

foram localizados em suas residências para realizarmos a análise. Porém, é importante destacar que o 

bairro inteiro apresenta vulnerabilidade social e as moradias precárias são espalhadas pelo território e 

presentes em todas as outras subáreas.  

Feital 

A área foco de estudo no bairro de Feital fica ao norte da Estrada Mun. João Francisco da Silva. O trecho 

central da área possui dois condomínios fechados, o loteamento de casas Residencial Veredas e o 

condomínio de edifícios Jaboticabeiras Village, com um padrão mais elevado que o resto das construções 
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do bairro: em sua maioria, casas simples de alvenaria. A Estrada Municipal João Francisco da Silva possui 

faixas largas de rolamentos para veículos motorizados e uma ciclofaixa, as calçadas são bastante 

irregulares e estreitas, considerando ser a principal via de deslocamento dos pedestres. Em muitos locais 

da estrada, as calçadas são inexistentes. A estrada dá acesso a outras ruas perpendiculares e menores, 

que adentram o bairro, onde estão localizadas a maior parte das moradias. Muitas ruas não têm saída, 

possuem calçadas estreitas ou interrompidas e as ruas mais estreitas tem apenas uma via, sem calçadas.  

Segundo os moradores e a presidente de bairro, a região tem mais de 100 anos de existência.  

FIGURA 11 – IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS 
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FIGURA 12 – Estrada principal de Feital e os dois condomínios

 

FIGURA 13 – Ruas que dão acesso da estrada ao meio do bairro
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FIGURA 14 – Rachaduras nas moradias 

 

FIGURA 15 – Cobertura precária (à esquerda) e moradia em terra batida e sem reboco (à direita)
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Os principais riscos da área são pontos de alagamento nas regiões perto de córregos e olhos d’água. Sendo 

dois pontos indicados pelos moradores: um localizado na estrada principal, onde há uma ponte que passa 

em cima de um córrego; o outro ponto fica ao final da Rua José Eliseu Quirino de Campos, onde existe um 

olho d’água (indicado pela mancha azul do mapa, figura 11), e acaba alagando a região próxima e um 

conjunto de casas construídas pela prefeitura para a moradia provisória de pessoas em vulnerabilidade 

social, chamadas de “casas provisórias”.  

Em geral, os principais problemas encontrados nas habitações eram infiltrações na cobertura (como 

mostra a figura 15 à esquerda) e rachaduras (como mostram as figuras 14).  

Marieta Azeredo - Moreira César 

Marieta Azeredo é um loteamento localizado no bairro de Barranco Alto, dentro do distrito de Moreira 

César. Todas as ruas são asfaltadas, com existência de calçada (com irregularidades) e iluminação pública. 

A área em que foram feitas as visitas têm a mesma tipologia habitacional devido ao programa de mutirão 

para construção de habitação de interesse social, assim como o Castolira e Nova Esperança de Araretama, 

realizado entre 1989 a 1996, na gestão do prefeito Vito Ardito, segundo consta um documento 

encontrado online, do Projeto de Lei Municipal Nº 197/2007. Segundo alguns moradores, as casas foram 

entregues entre 1994 e 1995. Atualmente algumas casas foram modificadas e adaptadas da versão 

original implantada, mas em geral a planta é similar às implantadas em Castolira: casas de alvenaria, com 

telhado duas águas em telha francesa (sendo cada metade da construção para uma família), dois quartos, 

um banheiro, sala e cozinha. 

Além do programa de mutirão, ocorreram outros dois programas de Habitação de Interesse Social na 

região, sendo eles, segundo notícias locais: unidades de apartamentos da COHAB, entregues em 2010; e 

94 apartamentos do CDHU, entregues em 2015.  

https://moreiracesar.webnode.com.br/news/predios-da-coahb/
https://www.portalr3.com.br/2015/11/em-pinda-prefeitura-entrega-apartamentos-no-marieta-azeredo/
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FIGURA 16 – IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS

 

FIGURA 17 – Imagem geral da rua
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FIGURA 18 – Linha de transmissão de energia

 

FIGURA 19 – Lona para proteger da infiltração do telhado 
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FIGURA 20 – Caixa D’água de amianto dentro da moradia

 

Um problema comum das casas do loteamento Marieta Azeredo eram as coberturas. A maioria estava em 

situação precária, com muitos pontos de infiltração. Muitos moradores improvisaram, estendendo lonas 

e plásticos, como mostra a figura 19. A figura 20 mostra o problema de armazenamento de água e 

posicionamento da caixa d'água (em muitas casas o armazenamento era feito dessa forma, instalado 

dentro da casa, embaixo da cobertura), das 10 casas visitadas, 4 não possuem armazenamento e 5 são de 

material inadequado, de amianto.  

Em relação aos riscos existentes na área (figura 16), há um ponto de alagamento informado pela Vice 

presidente de bairro que nos acompanhou durante a visita, localizado no cruzamento da Rua Benedito 

Galvão de Castro com a Rua Geraldo dos Santos. Contudo, segundo o mapa de risco divulgado no 

Resultado do Diagnóstico Técnico e Participativo da Revisão do Plano Diretor, em 2019, a área toda é 

classificada como “Área com Problema de Drenagem Urbana". Na área também passa uma linha de 

transmissão de energia. A área desocupada do “linhão” (figura 18) é utilizada pelos moradores como 

“espaço público”. Encontramos mesinhas, hortas, plantas, entre outros elementos instalados pelos locais. 

Ao lado da área também está localizado o Projeto Jataí, apoiado pela Gerdau, como informado na primeira 

etapa do estudo.  
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7. Inadequações habitacionais mais frequentes 

Para compreender melhor as necessidades de melhorias habitacionais nas comunidades/bairros 

visitados, foi estruturada uma ferramenta de observação dos imóveis, com base nos tipos de 

inadequações habitacionais identificadas na metodologia deste estudo, que mescla componentes 

considerados pela Fundação João Pinheiro – FJP 2020 e por Habitat Brasil, em seus projetos. 

O roteiro de observação foi estruturado no aplicativo Memento e utilizado pelos pesquisadores, de modo 

a facilitar o preenchimento e a sistematização das informações. A definição das casas a serem observadas 

seguiu a lógica de registro de possíveis padrões, mas também diversidades, especialmente considerando 

a existência de subáreas com padrões construtivos distintos. 

De forma amostral, foram visitadas 44 casas em 4 bairros do município de Pindamonhangaba. Não se 

trata de uma amostra com validade estatística, por conta do tempo disponível para as visitas em campo, 

mas a partir dessa amostra, é possível perceber inadequações mais frequentes e o nível de precariedade 

das moradias visitadas. 

 

GRÁFICO 1 – TIPOS DE INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS POR CASA (MUNICÍPIO) 
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FIGURAS 21 – JANELAS QUEBRADAS: NÃO FECHAVAM OU POSSUÍA APENAS O CAIXILHO

 

FIGURAS 22 – ELÉTRICA PRECÁRIA 
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FIGURAS 23 – ARMAZENAMENTO DE ÁGUA INADEQUADO 

 

FIGURAS 24 – BANHEIRO INADEQUADO 
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FIGURAS 25 – REVESTIMENTO INADEQUADO 

 

FIGURAS 26 – PISO INADEQUADO 
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FIGURAS 27 – COBERTURA INADEQUADA 

 

FIGURAS 28 – PROBLEMAS ESTRUTURAIS 
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FIGURAS 29 – INFILTRAÇÕES E UMIDADE 

 

Conforme mostra o gráfico, as inadequações mais frequentes de cada bairro, além dos já citados no item 

de cada bairro, são: 

● Araretama: revestimento inadequado e armazenamento de água inadequado em 8 das 10 casas. 

Ventilação/iluminação inadequada em 9 das 10 casas. É importante frisar que mais da metade 

das casas apresentou as outras precariedades também, com exceção apenas de “ausência de 

banheiro exclusivo”, pois todas as casas possuíam o seu próprio. 

● Castolira: todas as casas apresentaram armazenamento de água inadequado, nenhuma das casas 

possuía caixa d’água, utilizando diretamente do sistema da rua. Além disso, todas as casas 

apresentaram algum problema de iluminação ou ventilação inadequada, na maioria dos casos 

devido ao mau funcionamento ou precariedade da janela, muitas não fechavam corretamente ou 

os vidros estavam quebrados, sem condições de vedar o ambiente. Contudo, mais da metade das 

casas apresentaram as outras precariedades em Castolira, com exceção da "solução de esgoto 

inadequada” e “ausência de banheiro exclusivo”. 

● Feital: 8 de 9 casas apresentaram revestimento inadequado devido à falta de reboco em paredes 

externas ou internas, em sua maioria. E apenas uma casa não apresentou cobertura inadequada, 

muitas possuíam telhas de amianto ou telhas francesas precárias. Assim como Castolira, mais da 

metade das casas apresentaram as outras precariedades, com exceção da "solução de esgoto 

inadequada” e “ausência de banheiro exclusivo”. 

● Marieta Azeredo (Moreira César): todas as casas apresentaram cobertura inadequada devido a 

precariedade das telhas francesas (tipo padrão escolhido para o projeto de casas em mutirão) ou 

presença de telhas de amianto (principalmente em adaptações ou “puxadinhos” realizados na 

construção original). 9 de 10 casas apresentaram armazenamento de água inadequado e 

ventilação/iluminação inadequada. O problema de armazenamento de água, conforme citado 
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acima, é devido à ausência de armazenamento ou por causa do material inadequado, de amianto. 

Também é importante destacar que mais da metade das casas apresentou as outras 

precariedades também, com exceção apenas de “ausência de banheiro exclusivo”, pois todas as 

casas possuíam o seu próprio. 

 

GRÁFICO 2 – INADEQUAÇÕES MAIS FREQUENTES POR CIDADE 

 

 

Das 44 casas visitadas, as precariedades mais frequentes do município são:  

● Piso inadequado: notado em 31 das 44 casas. Em geral eram revestimentos cerâmicos quebrados 

(quando existentes) ou revestimento ausente, sendo apenas contrapiso (total ou parcial).  

● Revestimento inadequado: 36 das 44 casas apresentam essa condição devido à ausência de 

revestimento. A maioria das casas não possuíam reboco em sua totalidade ou parcialmente, seja 

na fachada externa ou nas paredes internas. Como já relatado neste documento, o uso de 

materiais improvisados ou inadequados (como madeirites ou restos de outros materiais) para 

vedação foram notados mais no bairro de Araretama.  

● Cobertura inadequada: 38 das 44 casas. Não foram encontradas muitas casas com amianto, a 

maioria das inadequações eram problemas com infiltrações no telhado, principalmente por causa 

das condições precárias das telhas francesas (utilizadas nos mutirões).  

● Armazenamento de água inadequado: 38 das 44 casas. Muitas casas não possuíam 

armazenamento algum de água, utilizavam água da rua.  

● Ventilação/iluminação inadequada: 38 das 44 casas. Em geral são cômodos sem janelas, ou com 

aberturas insuficientes. Na maioria dos casos, as janelas que existiam estavam quebradas e não 
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fechavam ou não possuíam elementos de vedação como vidros, restando apenas o caixilho 

metálico.  

Outras precariedades foram detectadas e eram classificadas como “outros”. Os mais frequentes se 

referem a problemas estruturais, como rachaduras e elétrica precária. A maioria das casas possuíam cabos 

elétricos aparentes, alguns fios que não estavam encapados corretamente ou eram muito antigos e não 

funcionavam bem, além de infiltrações e umidade nas paredes. 

Em relação ao banheiro, todas as casas possuíam banheiro exclusivo. Mas 27 das 44 casas tinham 

banheiro inadequado, em muitas moradias não havia revestimento no banheiro e em alguns casos mais 

graves, em Castolira, o piso cedia.  
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Principal bibliografia/links utilizados para estudo 

Resultados dos diagnósticos técnico e participativo da revisão do Plano Diretor - Aspectos Regionais 
 
Resultados dos diagnósticos técnico e participativo da revisão do Plano Diretor - Aspectos Ambientais 
 
Resultados dos diagnósticos técnico e participativo da revisão do Plano Diretor - Aspectos 
Socioeconômicos 
 
Resultados dos diagnósticos técnico e participativo da revisão do Plano Diretor - Aspectos Socioespaciais 
 
Resultados dos diagnósticos técnico e participativo da revisão do Plano Diretor - Aspectos de 
Infraestrutura e Serviços Públicos 
 
Plano Diretor: Lei Complementar nº 03 de 10.10.2006 
 
Mapa de divisão dos bairros na Macrozona Urbana (de acordo com a Lei 4.972/2009) 
 
Ofício nº 789/2018 - informações sobre regularização fundiária do Núcleo Karina Ramos (Distrito 
Moreira César) e Feital 
 
Notícia Portal da Prefeitura de Pindamonhangaba - Meu Bairro é Legal chega ao Castolira 
 
Notícia no site “Diário Imparcial” sobre parcerias, contratações e programa de regularização fundiária de 
Pindamonhangaba 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/05/2.-Aspectos-Regionais.pdf
https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/05/3.-Aspectos-Ambientais.pdf
https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/05/4.-Aspectos-Socioecon%C3%B4micos.pdf
https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/05/4.-Aspectos-Socioecon%C3%B4micos.pdf
https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/05/5.-Aspectos-Socioespaciais.pdf
https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/05/6.-Aspectos-de-Infraestrutura-e-Servi%C3%A7os-P%C3%BAblicos.pdf
https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/05/6.-Aspectos-de-Infraestrutura-e-Servi%C3%A7os-P%C3%BAblicos.pdf
https://pindamonhangaba.sp.gov.br/portais/plano-diretor/downloads-plano-diretor
https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/10/mapa-da-zona-urbana-de-pinda.pdf
https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/10/mapa-da-zona-urbana-de-pinda.pdf
https://sapl.pindamonhangaba.sp.leg.br/sapl_documentos/materia/15968.pdf?1618745588.91
https://sapl.pindamonhangaba.sp.leg.br/sapl_documentos/materia/15968.pdf?1618745588.91
https://pindamonhangaba.sp.gov.br/noticias/habitacao/31-07-19-meu-bairro-e-legal-chega-ao-castolira
https://www.diarioimparcial.com.br/site/pindamonhangaba-segue-com-regularizacao-fundiaria-com-titulos-para-mais-122-propriedades
https://www.diarioimparcial.com.br/site/pindamonhangaba-segue-com-regularizacao-fundiaria-com-titulos-para-mais-122-propriedades
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Anexos 

ANEXO 01 - MAPA DE MACROZONEAMENTO 

 
 
 

ANEXO 02 - MAPA DE INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 
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ANEXO 03 - MAPA USO DO SOLO 
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ANEXO 04 - MAPA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
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ANEXO 05 - MAPA DIVISÃO DE BAIRROS 
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ANEXO 06 - Lei Complementar Nº20 - 12/2010 
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ANEXO 07 - MAPA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
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ANEXO 08 - MAPA DE ÁREA DE RISCO 
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ANEXO 08 B - MAPA DE ÁREA DE RISCO ZONA URBANA 
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ANEXO 09 - MAPA DE ENERGIA ELÉTRICA 
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ANEXO 10 - MAPA DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA ZONA URBANA 
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MAPA 11 - MAPA DE ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL ZONA URBANA 
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MAPA 12 - MAPA DE CARACTERIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO  
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MAPA 12 B - MAPA DE CARACTERIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO ZONA URBANA 

 


