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Resumo: O artigo tem o objetivo de debater avanços e limites na determinação de zonas 
especiais de interesse social (ZEIS) no Plano Diretor Municipal como instrumento de 
planejamento urbano que contribua para a inserção de áreas segregadas, com precária condição 
de habitabilidade e com deficiência de infraestrutura urbana, tomando como exemplo a cidade de 
Viçosa – MG. No Brasil, a partir da década de 1950 houve intensas transformações a fim de 
alcançar a chamada modernidade. A época foi caracterizada por um intenso otimismo e 
dinamismo de mudanças da sociedade brasileira. O processo de industrialização, a urbanização 
acelerada e as transformações demográficas foram exemplos dos fenômenos da chamada “Era 
de Ouro” brasileira. Mas foi na década de 1970 que o processo acelerado de industrialização 
alterou definitivamente os quadros de urbanização; pela primeira vez a maior parte da população 
era urbana. No censo 2010 do IBGE, mais que 80% da população brasileira já habitava espaços 
urbanos. A forma acelerada e desordenada desse fenômeno vem acarretando em processos de 
ocupação com características especificas, segregando populações. Enquanto os abastados 
tendem a ocupar os locais dotados de centralidade, os mais pobres ocupam espaços sem 
acesso a bens urbanos e infraestrutura adequada, muitas vezes localizados distantes do centro. 
Os modelos de zoneamento tinham caráter funcionalista e conservador e deixavam fora dos 
planos as áreas de ocupação irregular. Esse quadro calamitoso, a partir de pressão da 
sociedade civil organizada, contou com a intervenção do poder público, de modo a propor 
políticas e planos, a fim de melhorar a infraestrutura dessas ocupações e ainda coibir a 
ocupação de novos espaços, criando leis e modelos de planejamento para áreas residenciais 
irregulares, ou seja, regiões estabelecidas por loteamentos irregulares ou por invasão. O 
Estatuto da Cidade surge para regulamentar o capítulo de política urbana da Constituição 
Federal brasileira de 1988, criando novos instrumentos urbanísticos importantes para os 
movimentos de reforma urbana. Delineia-se nos municípios brasileiros um instrumento 
urbanístico com o objetivo de incluir uma categoria de zoneamento que abarque um padrão 
urbanístico e um plano especifico para o estabelecimento dos assentamentos irregulares: as 
ZEIS, para fins de regularização urbanística e fundiária. O artigo discute limites e avanços da 
política de zoneamento na cidade de Viçosa, especificamente no que se trata da utilização da 
ZEIS para o planejamento das áreas segregadas. Como metodologia, utilizou-se de acervos 
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bibliográficos, visitas de campo, análise do projeto e da lei do plano diretor municipal de Viçosa. 
Neste caso as áreas demarcadas correspondem a “ZEIS de vazios urbanos”, áreas ainda não 
ocupadas, deixando os bairros pobres e irregulares aquém do subsídio jurídico e da 
regularização fundiária que efetivaria o direito à moradia e a possibilidade de viabilização do 
acesso ao solo urbano às populações pobres. Os avanços da ZEIS estão no reconhecimento da 
diversidade das ocupações existentes abandonando a tendência homogeneizante e 
possibilitando a atuação do Poder Público de forma direcionada às necessidades de cada local. 
O caso de Viçosa, porém, mostra que sua efetividade depende do compromisso político e 
técnico dos planejadores e gestores da cidade. 

Palavras-chave: ZEIS; planejamento; segregação; urbanização; Viçosa 

 

Introdução 

 

A cidade é a expressão fundamental da alteração do espaço pelo homem. As formas atuais do 

espaço urbano são reflexo das (trans)formações ao longo do tempo. O espaço urbano é reflexo 

e condicionante da sociedade que o habita. Nesse sentido é de vital importância entender sua 

dinâmica. A partir da revolução industrial e a intensificação do processo de industrialização a 

vida passou a ser cada vez mais vinculada à cultura urbana. A instauração do modelo capitalista 

de produção e consumo alterou a cidade em seu favor. Atualmente a cidade é lócus do trabalho, 

do divertimento, enfim, da vida (VILLAÇA, 1998). Porém as desigualdades deste modelo de 

acumulação são refletidas no espaço da cidade. 

Chamamos a atenção para o fato de que o processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma 

acelerada e desordenada. As cidades, despreparadas para receber esse crescimento sofreu 

com o processo de periferização caracterizado, principalmente, pela qualidade precária das 

áreas residências segregadas ocupadas pela população de baixa renda. O quadro calamitoso 

necessitou da intervenção do poder público de modo a interferir para a melhoria da infraestrutura 

desses lugares e ainda coibir a ocupação de novos espaços. Com a Constituição Federal de 

1988 foi instituído o primeiro esforço com um capitulo especifico de Política Urbana; mas foi a 

partir do Estatuto da Cidade, em 2001, e do Plano Diretor Municipal que se estabeleceram 

parâmetros específicos para as áreas de ocupações ilegais precárias, com a criação das Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS).  

Nesse sentido o presente artigo tem como objetivo discutir o zoneamento urbano, e mais 

especificamente as ZEIS como instrumento legal para regularização das áreas de segregação 

urbana na cidade de Viçosa - MG.  
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Cidade capitalista e segregação espacial 

O capitalismo se intensificou no Brasil tardiamente, a partir da segunda guerra mundial. 

Especificamente na década de 1950, com o Governo de Juscelino Kubistchek e seu Plano de 

Metas, resultando no processo rápido de industrialização, formação do mercado nacional e 

crescimento das cidades médias que acarretou em um grande fluxo migratório da população que 

trocou o campo pela cidade a procura da ideia da melhoria que a forma de vida urbana oferecia.  

Então, a partir da década de 1950, o Brasil passou por intensas transformações a fim de 

alcançar a chamada modernidade baseada nos pressupostos do desenvolvimentismo. A época 

foi caracterizada por um intenso otimismo, esperanças e dinamismo de mudanças da sociedade 

brasileira. A ideologia do desenvolvimentismo também se fez presente neste período brasileiro. 

Esta era a ideia de crescimento econômico baseado nas teorias de modernização. Desenvolver-

se passou a ser buscar um crescimento econômico tanto do país em si quando da renda per 

capita da sua população, aumentando seu padrão de consumo (HOBSBAW, 1995). 

O processo de industrialização, a urbanização acelerada e as transformações demográficas 

foram exemplos dos fenômenos da chamada “Era de Ouro” brasileira (HOBSBAW, 1995). Com 

relação às transformações demográficas e sociais podemos destacar um importante aumento 

populacional, a crescente migração campo-cidade e maior expectativa de vida. O crescimento 

industrial veio com a instauração do modelo de produção em massa além da ampliação das 

ofertas de bens e serviços. Neste movimento, as cidades se destacam como espaços atrativos à 

população. 

O processo de modernização do Brasil transformou a cidade de forma a viabilizar o discurso 

moderno. É fato que se projeta sobre o espaço as relações de poder e os conflitos sociais; desta 

forma o discurso hegemônico da época foi materializado nos projetos de revitalização e criação 

das cidades brasileiras. A consolidação do modo de produção e do estilo de vida capitalista, o 

crescimento da burguesia industrial e a emergência do controle da classe trabalhadora alteraram 

a infraestrutura e a paisagem urbana. A cidade passou a ser o lócus da reprodução do capital e 

neste sentido importante território a ser conquistado.  

A partir da década de 1970, o país passou por uma modificação na estrutura produtiva, nesse 

momento percebeu-se a inversão das taxas da população economicamente ativa de rural para a 
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urbana. Intensificou-se o fenômeno da urbanização. Sem controle e extremamente rápido, o 

processo evoluiu sem o acompanhamento dos órgãos responsáveis, produzindo um padrão 

desigual com características, de segregação e de exclusão. (SANTOS, 1991) 

Hoje em dia, as taxas de população urbana brasileira se aproximam de taxas de países 

desenvolvidos, com a maioria da população habitando áreas consideradas urbanas. Enquanto 

em 1940 a população rural era maior que a população urbana, apenas vinte anos depois se 

atingiu níveis igualitários. Em 1970, marco fundamental da mudança deste paradigma, o Brasil 

tornou-se um país fundamentalmente urbano. Ou seja, a maior parte da população passou a se 

localizar em áreas consideradas urbanas. No último censo do IBGE, datado de 2010, quase 90% 

da população já habitava espaços considerados urbanos. E a tendência é o crescimento da 

população das cidades em detrimento da população do campo.  

No entanto, este processo não oferece vantagens ao conjunto da população, visto que no Brasil, 

a segregação está relacionada aos fatores econômicos. Enquanto os abastados tendem a 

ocupar os centros, aos mais pobres situam-se na periferia da cidade, onde não têm acesso aos 

bens urbanos e a uma infraestrutura adequada. A ocupação do espaço da cidade e a valorização 

ou não de certos locais dentro da mesma são feitas através de processos sociais a partir destes 

diferentes grupos, que impõe suas ideologias no espaço urbano, que por sua vez são refletidas 

em objetos concretos, criando centros e periferias e alterando o desenho espacial.  

Este fenômeno se materializa no espaço com o aparecimento de bairros sem aparelhos urbanos 

como rede de esgoto, água tratada, luz elétrica, pavimentação de ruas, iluminação pública, 

coleta de lixo, transporte coletivo, além de educação e saúde de boa qualidade e próxima à 

residência. Estes problemas urbanos são características fundamentais da periferia, comentadas 

no próximo tópico. 

 

Segregação espacial, seus agentes e consequências sociais 

 

A segregação é tratada aqui como o fenômeno urbano relacionado à diferenciação dos espaços 

urbanos de acordo com as condições sociais dos seus moradores. Isto se dá por diferentes 

fatores e por diferentes práticas dos atores sociais formadores do espaço urbano. De qualquer 
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forma, estes processos culminaram com a população pobre sendo alocada em locais com pouca 

ou nenhuma infraestrutura. 

A segregação espacial acontece a partir do movimento e das ações dos agentes 

(trans)formadores do espaço urbano que, segundo Correa (2000) são: proprietários dos meios 

de produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários, o Estado e finalmente os grupos 

sociais excluídos. O espaço urbano capitalista é produzido e reproduzido por estes agentes 

sociais concretos através de práticas complexas. Correa (2000) diz que essa constante 

reorganização espacial se faz via incorporação de novas áreas, renovação e deterioração de 

outros espaços da cidade. A ação conjunta destes agentes produz uma constante reorganização 

do espaço urbano que se dá através dos usos da terra nas diferentes áreas da cidade em um 

marco jurídico regulador que não é neutro, ou seja, age de acordo com o interesse da classe 

dominante. A busca por renda da terra e as estratégias variam no tempo e no espaço. Estas vão 

depender da forma da economia capitalista e dos conflitos de classe. 

Para os autores Correa (2000) e Maia (2008) os agentes (trans)formadores do espaço urbano 

participam da fragmentação da cidade capitalista, caracterizada pela hierarquização e 

desigualdades espaciais, onde os interesses de um ou mais grupos sociais são predominantes, 

segregando o restante da população. Além da clara diferenciação dada pelas formas, serviços e 

equipamentos presentes no espaço, a segregação torna-se também social e cultural. A 

população termina por experimentar apenas alguns locais dentro da cidade, não vivem a cidade 

em sua totalidade, podendo perder “inclusive, a consciência urbana.” (MAIA, 2008, p.68)  

Neste sentido, a cidade é dividida entre pobres e ricos e sua distribuição espacial marca o poder 

econômico, produzindo centros e periferias. As classes dominantes dividem a cidade de forma a 

controlar o espaço urbano e seus desdobramentos. Os detentores do capital irão se instalar nas 

melhores áreas da cidade, onde há presença de infraestrutura, criando centros de comando. A 

concentração de renda em uma pequena parcela da população se reflete na concentração 

espacial, configurando-se a área central.  

A perspectiva teórica de Correa (2000), Sposito (2004), Maia (2008) expõe que a apropriação do 

espaço urbano no modelo capitalista de consumo e produção é desigual refletindo o mesmo. E 

desta maneira a segregação é uma expressão espacial das classes sociais. É da localização 

diferenciada no espaço urbano dessas diferentes classes é que emerge a segregação 

residencial da cidade capitalista. 
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Pereira (2002) chama a atenção para o fato de que o processo de segregação refere-se também 

à questão residencial, que está intrinsecamente relacionada à divisão do trabalho, sendo que as 

áreas segregadas têm tendência a “apresentar estruturas sociais marcadas pela uniformidade da 

população em termos de renda, status ocupacional, instrução, etnia, fase do ciclo de vida e 

migração.” (PEREIRA, 2002, p. 18) Ou seja, as populações que habitam as periferias urbanas 

tendem a ser uniformes em relação às suas características sociais.  

Carlos (2007) completa essa ideia com a afirmação de que o “uso diferenciado da cidade 

demonstra que esse espaço se constrói e se reproduz de forma desigual e contraditória. A 

desigualdade espacial é fruto da desigualdade social.” (CARLOS, 2007, p. 23)  

Segundo Villaça (1998) o padrão de segregação na metrópole brasileira é definida pela 

dualidade centro X periferia. O centro constituído por meio de um processo de concentração de 

bens, serviços, presença do poder público e privado, além de valores culturais da classe 

dominante. 

O conceito de periferia, assim como os bairros segregados, não se refere apenas à localização 

do mesmo no espaço. A distância da periferia ao principal centro político e econômico da cidade 

é um importante subsídio pra caracterizá-lo, porém não pode ser o único, já que atualmente 

ocorrem processos de auto segregação, onde a classe mais abastada se desloca do centro em 

busca de melhor qualidade de vida, se estabelecendo em condomínios fechados. Esses 

movimentos acontecem do centro para as franjas da cidade, criando novas centralidades no 

espaço urbano. 

A periferia assume aspectos sociais, econômicos e espaciais próprios dela. A paisagem reflete 

um ambiente onde as habitações são precárias, os equipamentos urbanos e a infraestrutura são 

insuficientes ou inexistentes. Neste ambiente reside a classe trabalhadora em casas quase 

sempre construídas pela própria família (autoconstrução) em pequenos lotes, longe das 

facilidades de comércio e serviço do centro.  

O processo de periferização segundo Maia (2008) e Sposito (2004) se dá devido às condições 

salariais da classe trabalhadora, à expulsão indireta devido à especulação imobiliária e direta 

através das taxações e projetos de renovação urbana. Esse processo reforça a estruturação 

centro/periferia.  
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Sposito (2004) amplia a discussão chamando a atenção para características importantes do que 

ela chama de novas periferias urbanas. São elas: complexidade da estrutura urbana criando 

centralidades na periferia e periferias no centro e fragmentação socioespacial da cidade. Outros 

aspectos a serem considerados para o entendimento das dinâmicas das periferias das cidades 

médias são: dimensão temporal, influências externas e a proximidade cultural com o mundo 

rural. 

O potencial do planejamento para gerar e neutralizar a segregação 

Planejar é um ato inerente à vida do ser humano. Análise de relações de causa e efeito, visões 

de possíveis fenômenos futuros são mecanismos próprios do pensamento. Desta forma, 

planejamento é um instrumento que tem o objetivo de antecipar fenômenos futuros e assim, 

permitir a formulação soluções para resolvê-los. Este processo de dá nas mais diferentes 

escalas seja pessoal, empresarial e governamental (planos nacionais, estaduais e municipais). 

De toda a forma, o objetivo final deve ser atingir o bem estar e a satisfação das necessidades, 

seja em termos individuais e/ou coletivos. (NOGUEIRA, 1980) 

O planejamento urbano é função da administração pública e objetiva o bem estar da 

coletividade. A diversidade de fenômenos espaciais e de interesses dos atores produtores do 

espaço urbano atual torna o trabalho dos planejadores da cidade complexo.  

No inicio do século XX, as principais cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, 

adotaram políticas de intervenção urbana com inspirações higienistas. A intenção era prezar pela 

ordem, saneamento e embelezamento das áreas centrais. Muitas vezes os profissionais 

responsáveis pelos planos eram médicos e tinham como objetivo final a saúde coletiva. Nesse 

cenário as casas degradadas e densamente habitadas deviam ser desocupadas e demolidas. A 

revitalização dos centros acarretou, portanto, a expulsão e abandono dos pobres urbanos para 

as periferias. A política habitacional era inexistente o que teve como rebote espacial a 

generalização da autoconstrução em loteamentos clandestinos na periferia sendo esta a forma 

mais barata de abrigar a classe trabalhadora. (LAUERMANN, R.T., WIENKE, F. F., 2008) 

O caráter higienista, que propunha essencialmente o embelezamento e o melhoramento da 

cidade, perdurou até a década de 1930, quando começou a surgir uma preocupação com o 

planejamento urbano global, levando em consideração parâmetros sociais como educação, 

saúde e desenvolvimento econômico. Villaça (1995) chama a atenção para o fato de que a partir 
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deste momento os planos se tornaram discursos políticos, na medida em que dificilmente foram 

colocados em prática1. 

Souza (2006) indica que a partir dos anos 70 e até a atualidade os teóricos de esquerda 

acreditavam que o planejamento previa a manutenção do status quo social. O planejamento era 

um movimento instituído de cima pra baixo, com objetivo de proporcionar a infraestrutura 

necessária para a reprodução do modo de produção do capitalismo e desta forma, manter as 

disparidades sócio-espaciais decorrentes do mesmo. O referido autor critica esta postura 

deixando claro que embora a lógica da ação do Estado nessas condições tenha mesmo esta 

tendência, a generalização nesse caso é perigosa: “aquilo que é verdade no atacado, ou 

estruturalmente, não é, necessariamente verdade no varejo, ou conjunturalmente” (SOUZA, 

2006, P. 29) 

No Brasil, o primeiro esforço de caráter constitucional na temática da política urbana em esfera 

federal foi instaurado com a Constituição de 1988 por meio dos artigos 182 e 183. Os referidos 

artigos versam sobre o controle e ordenamento do uso e ocupação do solo urbano e têm por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes. Nesse período surgem novas formas de planejamento urbano vinculadas a 

modelos empresariais de gestão2. 

Depois de décadas tramitando no congresso, visto que sua origem é anterior à Constituição de 

1988, alguns anos depois desta foi aprovada a Lei Federal n 10.257 de 2001, conhecida como 

Estatuto da Cidade. Esta lei regulamentou o capítulo de política urbana da Constituição Federal 

e criou outros instrumentos urbanísticos importantes, dando respaldo aos movimentos referentes 

à reforma urbana. Para Alfosin (2003) a importância do Estatuto da Cidade vem do principio de 

função social da cidade em detrimento dos princípios de proteção da propriedade privada, que 

                                                             
1 Villaça (1995) acredita que o planejamento entra em crise a partir desse momento devido a fatores 

como: crescente descrédito quanto ao plano diretor que era ainda uma novidade, a complexidade 

crescente do espaço urbano que exigia cada vez mais dos técnicos, a incapacidade do plano diretor de 

ser colocado em prática, planos urbanos produzidos em largas escalas, além da discórdia dos urbanistas 

na definição do que seria o mesmo. 

2 Gestão ou Planejamento Estratégico destina-se a resolver os problemas urbanos no presente, 

diferentemente de planejamento que possui caráter futuro. Além disso, a gestão esta ligada a modelos 

empresariais de regência da cidade. Planejamento e gestão não são termos concorrentes na medida em 

que são atividades complementares. “O planejamento é a preparação para a gestão futura” (SOUZA, 

2008, p. 151). 
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eram requisitos fundamentados das leis brasileiras. Isso permitiu um novo fôlego às lutas pelo 

direito à moradia e à cidade. A autora afirma que:  

 
“Calcada no princípio da função social da cidade e da propriedade, a lei 
estabelece um novo paradigma legal, enfraquecendo a concepção liberal que 
preconiza um direito de propriedade absoluto, exclusivo e perpétuo e que 
esteve presente no ordenamento civil do século passado, mas que é ainda 
largamente influente. Por outro lado, a nova lei permite dar efetividade à 
política urbana idealizada pela Constituição Federal.” (ALFONSIN, 2003, P. 
02) 

 

Cabe ainda indicar que, a Lei 10.257 de 2001 validou a importância do município como promotor 

da resolução dos problemas urbanos. Nesse sentido, a efetivação dos instrumentos urbanísticos 

depende do planejamento e da estratégia de gestão de cada município.  

“De fato, a constituição de 1988 já tinha afirmado o papel fundamental dos 
municípios na formulação das diretrizes de planejamento urbano e na 
condução dos processos de gestão da cidade, o Estatuto da Cidade não só 
consolidou este espaço da competência política e da ação política municipal, 
como também o ampliou sobremaneira” (FERNANDES, 2008, p. 72)  

 

Tem-se aí a importância do Plano Diretor Municipal Participativo, como instrumento do 

planejamento democrático da cidade, já que prevê na sua etapa de elaboração procedimentos a 

fim de incluir os diferentes grupos e movimentos sociais. No entanto, cabe analisar não só seu 

potencial de integração social, mas também, de que forma vem sendo elaborado. 

O Zoneamento: da origem à inserção das Zonas Especiais de Interesse Social 

Como já dito anteriormente, o ritmo e as características do processo de urbanização brasileira 

acarretou em uma diversidade de problemas. Sem a infraestrutura, os municípios tiveram que 

arcar com o aumento da demanda da prestação de serviços e o controle do uso do solo. Neste 

sentido o zoneamento tornou-se um importante instrumento de planejamento usado para fins de 

ordenamento do uso e ocupação do solo urbano. Basicamente o mesmo é a norma urbanística 

que tem como finalidade dividir a cidade em porções de acordo com o uso e a densidade da 

ocupação com o objetivo de organizar o espaço urbano de maneira a promover o uso igualitário 

e o bem estar da população. (SOUZA, 2008) 

Historicamente, o zoneamento foi usado pela primeira vez na Alemanha a fim de estabelecer 

espaços da cidade para a ocupação específica da classe operária. Isso, ainda, no fim do século 

XIX, com o objetivo principal de minimizar problemas relacionados à precariedade das condições 
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de moradia. Nos Estados Unidos, o instrumento vai ter um caráter segregador e passa a ser 

utilizado pra manter os valores fundiários das áreas já valorizadas. (MANCUSO, 1980) Souza 

(2008) chama a atenção para o fato de que nos Estados Unidos o zoneamento tornou-se uma 

forma de exclusão na medida em que buscou separar as etnias raciais dos imigrantes e os 

grupos sociais menos favorecidos. Devido a esse fato, nas décadas de 1960 e 1970, esta forma 

de planejamento passou a ser criticada por grandes teóricos de cunho marxistas, que 

acreditavam que o processo só servia para manter o status quo social. 

No Brasil houve diferentes modelos de zoneamento, mesmo que de forma rudimentar, já no final 

do século XIX. Villaça (1995) afirma que “o zoneamento é a forma mais tradicional de 

planejamento urbano”. Porém não se deve considerá-lo sinônimo de plano diretor, já que o 

mesmo tem historia própria e algumas vezes, foi realizado por leis anteriores e independentes 

desses planos. O citado autor completa afirmando que o zoneamento “resulta de claros conflitos 

de interesses e da ação concreta dos governos municipais, através de leis aprovadas mesmo em 

períodos democráticos.” (VILLAÇA, 1995, P. 45). Ou seja, o zoneamento é definido dentro da 

esfera política de decisão diferentemente do plano diretor. 

Devemos chamar a atenção para o fato de que o urbanismo moderno prezou pelo funcionalismo. 

No que tange ao planejamento urbano procurou-se zonear a cidade de forma a colocar ordem no 

espaço da cidade, separando cada pedaço da mesma, de acordo com sua função dentro do 

todo. O zoneamento neste formato tende à exclusão social e por diversas vezes encoberta e 

incorpora esta dimensão excludente e conservadora nas suas praticas, justificando seu caráter 

pela função. (SOUZA, 2008) No Brasil, a corrente modernista vai se utilizar do zoneamento como 

principal instrumento para os planos das cidades, inspirados no modelo americano. 

Souza (2008) deixa claro que o zoneamento é um instrumento importante para o planejamento e 

que nem todo zoneamento precisa ser funcionalista e conservador. Afirma ainda que apesar do 

caráter excludente inerente ao processo, há possibilidades de utilização deste em outro formato, 

com potencialidades democráticas. Assim, o que pode conferir caráter democrático a este 

instrumento é a participação popular. Neste sentido, o Estado passaria a dar atenção aos bairros 

carentes em infraestrutura básica, em detrimento de outras áreas da cidade. 

 
“ A preocupação central de um zoneamento de prioridades e “includente”, em 
contraste com a técnica tradicional de zoneamento de uso do solo, não é a 
separação de funções e usos, mas sim a identificação dos espaços 
residenciais dos pobres urbanos e a sua classificação de acordo com a 
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natureza do assentamento (favela ou loteamento irregular) e, adicionalmente, 
conforme o grau de carência e infraestrutura apresentado. Convencionou-se 
chamar esses espaços de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) ou 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).” (SOUZA, 2008, p. 263) 

 

No Brasil, a partir da década de 1970, passou-se por um período de luta pela moradia e em 

defesa da urbanização das favelas, que promoviam debates contrários aos programas dos 

Governos que até então tinham um caráter relativo à remoção dessas populações. Nas décadas 

de 1980 e 1990, houve uma reviravolta nos ideários de reforma urbana, gerando demandas 

locais por regularização e urbanização, surgindo os primeiros programas de regularização e 

dessa forma, um novo modelo de zoneamento que se propunha a promover a inclusão. De 

acordo com o manual do Estatuto da Cidade, como exemplo destes programas, já na década de 

1980 tem-se: em 1983 PROFAVELA, em Belo Horizonte, e o PREZEIS3, em Recife. Estes 

projetos tinham como objetivo principal promover a regularização das aglomerações irregulares a 

fim de levar infraestrutura a estes locais e promover a reurbanização dos mesmos. Na década de 

1990 se consolidou este tipo de política de urbanização. Surgiram os programas de 

regularização em todo o país, como o FAVELA BAIRRO no Rio de Janeiro. 4  

Nesse contexto começa a se delinear nos municípios brasileiros um novo instrumento 

urbanístico com o objetivo de incluir uma nova categoria de zoneamento que abarque um padrão 

urbanístico e um plano especifico para o estabelecimento dos próprios assentamentos. As 

mesmas passam a se denominar Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou Áreas de 

Especial Interesse Social (AEIS)5. 

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são tratadas pela Lei do Estatuto da Cidade como 

instrumento para fins de regularização fundiária. São porções do território destinadas, 

prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e produção de Habitações 

                                                             
3 As PREZEIS no Recife foram um marco brasileiro no que tange a zoneamento de áreas com interesse 

para regularização e ampliação dos serviços de infraestrutura urbana. A mesma, promovida pela Lei 
municipal 14. 511 de 1983 é um esforço anterior à Constituição de 1988, primeira experiência na esfera 
nacional. O seu texto, ressaltando o caráter de função social, apresenta a possibilidade de “corrigir e 
atenuar as distorções e injustiças geradas por uma ordem jurídica historicamente excludente e 
promotora de segregação sócio-espacial”. (lei 14.947 de 1987) 
4 Estatuto da Cidade comentado disponível em:  

<http://www2.mp.pr.gov.br/direitoshumanos/mur_pub03.php> acessado em: 20/07/2012 

5 Neste trabalho é utilizado o termo Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), por ser a denominação 

usada na Lei do Estatuto da Cidade. 

http://www2.mp.pr.gov.br/direitoshumanos/mur_pub03.php
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de Interesse Social – HIS, incluindo a recuperação de imóveis degradados, a provisão de 

equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter local. Ainda 

pode se dar em outro formato: as denominadas “ZEIS de vazios urbanos”, destinadas a futuras 

ocupações contribuindo para a oferta de terras acessíveis às populações de baixa renda. O 

objetivo da regularização fundiária é:  

“legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas 
ocupadas em desconformidade com a lei, o que significa a integração dessas 
populações ao espaço urbano, aumentando sua qualidade de vida e 
resgatando sua cidadania” (Estatuto da Cidade Comentado p. 153).  

 

Ou seja, parte-se do pressuposto de que a partir da regularização e a incorporação das áreas 

clandestinas à cidade legal tem-se a possibilidade de estender o direito à cidade e à cidadania 

dessas populações a partir de desenvolvimento urbano, da gestão participativa além de 

estimular a ampliação da oferta de serviços e equipamentos urbanos. Em contrapartida, o 

município passa a arrecadar com IPTU e outras taxas de serviços urbanos. Caldas (2009), em 

seu estudo sobre a cidade de São Paulo, chama a atenção para o fato de que a regularização 

fundiária dinamiza economicamente essas regiões, já que de posse do título do imóvel e acesso 

a credito, as populações tendem a abrir pequenos comércios e adquirir novos bens, promovendo 

o crescimento do setor terciário da cidade, além de criar novos centros. 

Como já dito anteriormente, os municípios adquirem papel importante a partir da Lei do Estatuto 

da Cidade, sendo papel dos mesmos a identificação e delimitação das áreas que passam à 

denominação de ZEIS, reconhecida a partir de lei especifica. Parte-se do pressuposto de que ao 

serem demarcadas como ZEIS, essas áreas da cidade tornam-se diferenciadas. Deste modo as 

mesmas passam a contar com parâmetros urbanísticos específicos, de acordo com a realidade 

em que estão inseridas. Porém, segundo Caldas (2009), constitui-se numa ação inicial, que 

necessita de uma vinculação de poderes e de medidas ambientais, jurídicas, sociais e 

administrativas para a efetivação da política de desenvolvimento urbano e habitacional 

preconizada na lei. Observa-se ainda, que a delegação da regularização fundiária para a 

municipalidade possibilitou a agilização dos prazos e abreviou etapas, tornando o processo mais 

rápido. 

Considerando-se, no entanto, que a aplicação prática destes instrumentos encontra uma série de 

dificuldades de ordem técnica e política, passa-se a seguir, ao exame do caso relacionado ao 
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município de Viçosa, no estado de Minas Gerais – MG –, ilustrando situações vivenciadas no 

Brasil. 

Viçosa, o Plano Diretor Municipal Participativo e as ZEIS 

A cidade de Viçosa está localizada no sudeste do Brasil, na região da Zona da Mata Mineira 

entre as Serras do Caparaó, da Mantiqueira e de Piedade, na Bacia do Rio Doce, abrangendo 

uma área de 299 Km e com a altitude de 649m. As coordenadas geográficas são o paralelo de 

20°45´14´´, latitude S, e o meridiano de 42°52´54´´, longitude W Gr. Limita-se ao norte com os 

municípios de Teixeiras e Guaraciaba, ao sul com Paula Cândido e Coimbra, a leste com Cajuri 

e São Miguel do Anta e a oeste com Porto Firme (IBGE, 2010) como pode ser visto na figura 1. 

O município está inserido no Planalto de Viçosa, no Domínio Morfoclimático do Mar de Morros. O 

relevo acidentado explica o início e o formato dado à rede urbana, crescendo principalmente ao 

longo do Rio São Bartolomeu e ocupando os vales. Segundo dados do IBGE de 2010 a 

população de Viçosa é de 70.404 habitantes, sendo 92,38% residentes no perímetro urbano e 

7,62% residentes no perímetro rural, processo que vai ao encontro da realidade brasileira. 

 

Figura 1 - Localização de Viçosa (MG). Fonte: GEOMINAS - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de 
Minas Gerais, (Cd-Room) 2004 

 

A origem da cidade de Viçosa está ligada ao ciclo do ouro e à busca de áreas agricultáveis para 

a produção de alimentos visando abastecer a região exploradora do minério. Em 1800, o Padre 

Francisco José da Silva obteve do bispado de Mariana permissão para erguer uma capela em 
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homenagem a Santa Rita de Cássia, na região em que hoje é estabelecida a Capela dos 

Passos. As terras férteis próprias para a produção agrícola e pecuária, o declínio do ciclo do 

ouro e a construção da capela atraíram a população para a região, principalmente os moradores 

de Piranga, Ouro Preto e Mariana. (PANIAGO, 1990)  

A partir daí nasceu um pequeno povoado a partir da doação de terras do bispado de Mariana. 

Em 1832, o arraial se tornou distrito e recebeu o nome de Santa Rita do Turvo, nome relativo à 

santa, que se tornaria a padroeira da cidade e ao rio, que ladeava o povoado. A emancipação do 

município, então denominado Vila de Santa Rita do Turvo ocorreu em 30 de setembro de 1871. 

Em 3 de julho de 1876 foi elevada a categoria de cidade recebendo o nome de Viçosa de Santa 

Rita, em homenagem ao Bispo Dom Viçoso da Arquidiocese de Mariana. Em 1891, o nome da 

cidade foi encurtado para Viçosa. 

O início da ocupação espacial se deu a partir de terras doadas pela Igreja para produção 

agrícola; estas terras eram denominadas de patrimônio. Segundo Mello, (2002) em 1803, o 

município se inicia com a união dos seus três patrimônios religiosos: Patrimônio de Santa Rita 

(atual localização da Capela do Senhor dos Passos, na rua dos Passos), Patrimônio da Matriz 

(atual Praça Silviano Brandão) e Patrimônio de São Francisco (atual Avenida Santa Rita). É 

importante ressaltar que o patrimônio de São Francisco será muito importante por dar inicio a 

abertura da Avenida Santa Rita que posteriormente permitirá o crescimento dos bairros além do 

centro.  

Em 1914 instalou-se a ferrovia. A importância da mesma para a expansão do espaço construído 

do município vem da possibilidade de integração com o restante da região. Imediatamente após 

a instalação da ferrovia abre-se a Avenida Bueno Brandão e constrói-se a balaustrada. O 

crescimento da cidade entre 1900 a 1960 se dá ao longo dos vales, das vias de ligação com as 

outras cidades e ao longo da área adjacente à linha ferroviária. Outro elemento importante que 

contribuiu para a expansão da cidade nesta época foi a instalação em 1920, da Escola Superior 

de Agricultura e Veterinária – ESAV – por meio da influência do então Presidente da Republica e 

viçosense Arthur Bernardes. Este movimento viria a ser o principal motivo de expansão e da 

reprodução do espaço urbano da cidade. (PANIAGO, 1990; MELLO, 2002; RIBEIRO FILHO, 

1997). Percebe-se então, que este período marcou o adensamento das áreas que já estavam 

sendo ocupadas anteriormente. 
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O último período de expansão da cidade de Viçosa se deu a partir da década de 1960 e foi 

marcado pela consolidação da urbanização das áreas já existentes e desenvolvimento de novos 

bairros. O crescimento deve-se principalmente à expansão da Universidade Federal de Viçosa, 

que em 1960 passou por um momento de expansão e oferecia empregos, tanto públicos, quanto 

particulares, para a construção e ampliação dos seus prédios (RIBEIRO FILHO, 1997). Porém, 

Viçosa não possuía infraestrutura compatível com o seu crescimento e com os fundos dos vales 

já ocupados pelo centro da cidade e pelo campus universitário; a população começava então, a 

ocupar as encostas e os topos de morro. Surgiram então, os bairros Silvestre, Santo Antônio e 

João Braz. (MELLO, 2002). Foi na década de 1970 que se deu a ocupação das periferias. 

Grande parte destes bairros, até hoje, não conta com infraestrutura urbana adequada e nem 

serviços urbanos próximos, o que faz com que a população tenha que se deslocar ao centro da 

cidade. 

As atividades econômicas do município concentram-se na área de serviços, destacando-se 

como polo educacional não só pela presença da Universidade Federal de Viçosa, mas também 

pelas diversas escolas profissionalizantes e particulares. Devido a esta especialização em 

serviços relacionados à educação é que a cidade ganhou a alcunha de “cidade educadora”. Em 

relação ao setor secundário destaca-se a indústria da construção civil que apresenta um 

crescimento significativo. Este fenômeno pode ser percebido pela verticalização do centro, 

especulação imobiliária e a rápida expansão da malha urbana. 

É importante ressaltar que a especialização de Viçosa como um polo educacional e a expansão 

urbana decorrente do mesmo, não ficou restrita apenas aos processos de crescimento da UFV, 

mas também por outras instituições de ensino. A instalação da Escola de Ensino Superior de 

Viçosa – ESUV – e posteriormente da UniViçosa no bairro Silvestre, também foi de grande 

contribuição para a expansão urbana da área. O mesmo se deu com a Faculdade de Viçosa. 

Em Viçosa, as primeiras medidas de regulamentação do uso do solo tiveram inicio na década de 

1930 com ações higienistas. A primeira lei de parcelamento do solo entrou em vigor somente em 

maio de 1956 (lei nº 280/56) juntamente com o primeiro Código de Obras (lei nº 283/56). Ao 

longo das décadas seguintes as mesmas foram alteradas, com a justificativa de buscar atender 

às exigências instituídas pelas constituições federais e estaduais. No entanto, Ribeiro Filho 

(2002) salienta que as alterações do Código de Obras estavam sempre vinculadas às pressões 

dos empresários da construção civil em detrimento dos interesses da população pobre, o que 

acarretou no crescimento exponencial das construções de moradias ilegal. Nesse contexto, já na 
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década de 1980, houve a primeira tentativa de propor um zoneamento para a cidade através da 

Lei nº 323/80, que impunha restrições apenas a um bairro. Anteriormente à obrigatoriedade do 

Plano Diretor, a última medida urbanística adotada pelo poder público viçosense foi a atualização 

do Cadastro Imobiliário Urbano em 1985 com o objetivo principal de aumentar a arrecadação de 

IPTU. Para isso, a Prefeitura fixou novos limites territoriais para as zonas urbanas dos distritos 

do município (Lei nº 457/85, de 08/04/1985). 

Deste modo, nota-se que até então, as normas urbanísticas propostas para a cidade não 

visavam à melhoria das condições de moradia da população mais necessitada. 

O inicio da elaboração do Plano Diretor de Viçosa (PDV) data do ano de 1998, com uma equipe 

de técnicos da prefeitura e de professores da Universidade Federal de Viçosa, quando foram 

elaboradas as leis de Ocupação, Uso do solo e Zoneamento; de Parcelamento do Solo e os 

Códigos de Obras e Edificações, de Postura e Ambiental. O Plano Diretor foi sancionado em 25 

de maio de 2000 através da Lei 1.383/2000, enquanto as demais leis continuaram tramitando na 

Câmara Municipal até o final do mesmo ano. 

Neste Plano, as ZEIS da cidade de Viçosa foram estabelecidas em áreas não ocupadas, 

conforme a figura 2. Significa dizer que não foram identificadas e delimitadas as áreas já 

ocupadas pela população com precária infraestrutura urbana e sim, delimitados com ZEIS, os 

terrenos vazios direcionados à produção de habitação de interesse social. Além disso, cabe 

também observar a inadequação destes terrenos à ocupação.  

Na ocasião da revisão do Plano Diretor em 2006, foram indicados vetores de crescimento 

espontâneo e as áreas consideradas como vetores de crescimento desejado. O segundo tipo de 

vetor coincide com as regiões onde se localizam as instituições de ensino superior, ou seja, as 

áreas mais centrais. Estes, por serem desejados, são os locais passíveis de receber 

infraestrutura do estado. Enquanto isso, as áreas da cidade destinadas a habitações de 

interesse social estão sendo localizadas nas áreas contrárias a esses vetores, já com deficiência 

de equipamentos urbanos e com pouco ou nenhum investimento do poder público. 

Ainda que o poder público municipal de Viçosa venha estabelecendo as ZEIS com a intenção de 

diminuir o déficit habitacional, nota-se que os interesses do mercado vêm se sobrepondo ao 

interesse coletivo, reforçando o histórico de produção do espaço e de configuração 

segregacionista da cidade. 
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Figura 2: Plano de zoneamento participativo de Viçosa – Fonte: Diagnostico para o Plano Diretor 2000. Modificado 

pelo autor. 
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Considerações finais 

Sabe-se que a urbanização acelerada e a ocupação do solo urbano, decorrentes do modo de 

produção e vida capitalista, promoveram desigualdades marcadas no espaço. Assim como os 

meios de produção, o acesso pleno à infraestrutura e aos serviços urbanos não abarca todos os 

estratos sociais da população. Neste contexto, as periferias urbanas e as ocupações irregulares 

aparecem como exemplo deste fenômeno. 

O zoneamento, como instrumento do planejamento urbano, fundou-se com caráter segregador e 

para a manutenção do status quo vigente. No Brasil, no momento histórico de redemocratização 

do país, a partir da luta por melhores condições de moradia surgiram novos modelos de 

planejamento e os primeiros esforços para a inclusão das áreas mais pobres à cidade legal. As 

Zonas Especiais de Interesse Social aparecem como instrumento importante, na medida em que 

reconhece a diversidade das ocupações existentes na cidade, abandona a tendência 

homogeneizante até então adotada e possibilita a atuação do Poder Público de forma 

direcionada às necessidades de cada zona específica. Porém, sua efetividade vai depender do 

compromisso político e técnico dos planejadores e gestores do espaço urbano. A própria 

discussão e efetivação do instrumento marcam um novo pensamento do legislador e do 

planejador urbano, embora não sejam suficientes para mudar, por si, a realidade.  

Apesar de ser recente, a Lei 10.257 de 2001, amplia as possibilidades de atenuação dos 

problemas urbanos, das deformidades e injustiças geradas por uma ordem social, econômica e 

jurídica que é historicamente excludente. Com o Estatuto da Cidade reconheceu-se a 

importância da regularização fundiária da cidade ilegal para a resolução de parte dos problemas 

urbanos decorrentes da ocupação irregular do solo urbano, transferindo essa responsabilidade 

para a esfera de poder municipal. Além disso, deu-se subsídio jurídico, auxiliando a efetivação 

do direito constitucional de moradia, possibilitando a viabilização do acesso ao solo urbano às 

populações pobres. 

No entanto, no caso de Viçosa, as áreas demarcadas no Plano Diretor, ao corresponderem 

somente a “ZEIS de vazios urbanos”, ou seja, a áreas ainda não ocupadas, mesmo que deem a 

possibilidade à futura construção de moradias de interesse social, restringem à aplicação do 

instrumento. Isto porque deixam os bairros pobres e irregulares, já existentes, aquém do 

subsídio jurídico da regularização fundiária, que efetivaria o direito à moradia e a possibilidade 

de viabilização do acesso ao solo urbano a essa população. 
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Deste modo, se por um lado, o avanço da ZEIS está no reconhecimento da diversidade das 

ocupações existentes, se contrapondo à tendência homogeneizante e possibilitando a atuação 

do Poder Público de forma direcionada às necessidades de cada local, por outro lado, o caso de 

Viçosa mostra que sua efetividade depende do compromisso político e técnico dos planejadores 

e gestores da cidade. 
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