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Resumo: 
O Plano de Urbanização e Regularização Fundiária do Banhado é um           
instrumento técnico e político construído pela extensão universitária para a          
permanência segura da comunidade Jardim Nova Esperança, assentamento        
precário rural em meio urbano de 460 famílias instaladas na região do Banhado             
(São José dos Campos-SP). São elementos centrais, no plano, a valorização           
da água, o uso intensivo de infraestruturas verdes e as diferentes escalas da             
inserção do trabalho na sociedade. Uma das principais características do plano           
é a articulação interdisciplinar entre as áreas de arquitetura e urbanismo,           



engenharia civil e ambiental, planejamento urbano e regional e direito          
urbanístico com intensa participação popular. As soluções, em síntese,         
garantem uma infraestrutura ramificada orientada pelo zoneamento ambiental e         
pelos instrumentos legais de regularização fundiária que ordenam uma rede de           
serviços e atividades produtivas.  

 
Desenvolvimento do Projeto: 
A comunidade, popularmente conhecida como Banhado, localiza-se no centro         
da cidade de São José dos Campo há quase 90 anos, e hoje conta com               
aproximadamente 460 famílias em uma área de 420.000m², seguindo a forma           
de uma concha, estruturada por uma via onde antes era uma linha de trem, e               
conhecida hoje como “Rua da linha”. O local é marcado pela presença da             
comunidade numa planície aluvial banhada, no passado, pelas cheias do Rio           
Paraíba do Sul e separada do centro da cidade por uma falésia de até 30 m de                 
altura. Assim, o plano pretendeu um estudo detalhado da viabilidade de           
permanência da comunidade nesse ecossistema tão delicado e importante         
tanto para a cidade quanto para a mesorregião do Vale do Paraíba, área que              
inclusive foi transformada em APA estadual em 2002. 
Em virtude da geografia e clima, a água mostra-se como um importante            
elemento do cotidiano da comunidade: nas áreas alagáveis do Rio Paraíba que            
drenagem importante porção da região e proporcionam atividades agrícolas;         
nas valas de macrodrenagem existentes desde a década de 1940; nas valetas            
a céu aberto que respondem à microdrenagem; nas bicas e nascentes           
canalizadas que possibilitam espaços de recreação e refresco. Soma-se à isso           
a forte relação terra-trabalho que abrange desde a pequena produção agrícola           
até criação de animais, sempre no âmbito familiar atribuindo à comunidade um            
aspecto rural em pleno centro da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e             
Litoral Norte. Essa produção, que hoje representa 38% do emprego da           
comunidade, tem um importante papel para a relação que o plano pretende            
construir, pois serve de renda aos moradores da área e atende, também,            
demandas do município por alimentos de origem segura. Além disso, 41% das            
famílias retiram o alimento diário da própria comunidade, reforçando a relação           
terra-trabalho na segurança alimentar.  
Ainda nesses aspectos culturais, a comunidade representa um número         
importante na coleta de recicláveis do município, cujo armazenamento ,hoje, é           
realizado de forma precária e prejudicial na própria Rua da Linha. Durante as             
oficinas de acompanhamento do projeto, comunidade demonstrou interesse,        
também, na criação de um espaço seguro onde crianças e adolescentes           
pudessem passar o tempo estudando e praticando esportes, como o futebol,           



cuja modalidade é responsável por amistosos e campeonatos com outros times           
da cidade, sendo assim um importante laço da comunidade com a cidade.  
A partir desse contexto histórico e cultural da comunidade apresentado acima,           
o grupo partiu para o levantamento, coleta e sistematização de dados iniciais,            
culminando em produtos cartográficos que ajudaram no desenvolvimento do         
plano e na identificação das necessidade da comunidade segundo sua própria           
cultura. Assim, foram propostas algumas algumas soluções: a continuidade da          
presença da água, por meio das valas à céu aberto, porém de maneira segura              
e salubre, com a devida separação das águas de abastecimento, esgoto e            
pluvial; e também propõe-se uma praça com espelhos d’água em torno de uma             
importante bica da comunidade com uso já consolidado. Os espelhos d’água           
têm a função tanto de servir como microrreservatório de água pluvial quanto            
serem mini piscinas naturais alimentados pela bica, para a recreação e refresco            
dos moradores. As praças-feiras, por sua vez, são áreas de comercialização           
dos produtos agrícolas do Banhado localizadas ou no percurso ou no final das             
vias integradoras que ligam o centro da cidade à comunidade, construindo uma            
transição e aproximação com essa área urbana, além de ser um incentivo à             
produção e comercialização do pequeno produtor do Banhado. Em relação aos           
catadores, foi proposto um galpão de triagem de recicláveis próximo à rua da             
linha, local onde os catadores já usam para armazenar e separar os recicláveis.             
Há, também, a indicação de um centro cultural com campo de futebol para as              
crianças e adolescentes passarem o dia de forma segura na comunidade, e um             
edifício que irá comportar creche, ensino fundamental e/ou médio e          
equipamento de saúde. 
Em relação ao zoneamento ambiental, este foi elaborado como um instrumento           
de política ambiental para compatibilizar as demandas da comunidade e a           
sensibilidade ambiental do território. Assim, são identificados dois sistemas: a          
área atualmente ocupada pelo Banhado, e o restante referente à APA. O            
estudo apontou que as pressões exercidas pela comunidade na área são           
mínimas, e que na verdade são contensoras de fatores mais amplos, como as             
grandes áreas agropastoris posterior à comunidade e a própria cidade de São            
José dos Campos, como vetor de poluição que ameaçam esse ambiente mais            
gravemente que a comunidade em questão. Em suma, foi feito uma divisão das             
zonas em “alta”, “média”, “média-baixa” e “baixa” sensibilidade ambiental, a fim           
de guiar uma das alternativas apresentada anteriormente pela própria         
prefeitura: a criação de um Parque Municipal.  
Para além desse zoneamento, durante as visitas de campo, o grupo investigou            
e registrou as principais precariedades e riscos de algumas moradias e estas            
foram classificadas entre “precariedades moderadas” e “precariedades graves”,        
segundo os critérios: ausência de ventilação e insolação, insegurança         



estrutural, instalações elétricas precárias, escadas inadequadas e       
adensamento excessivo. Para as moradias cuja classificação se mostrava         
como grave, foi indicado no plano áreas, na própria comunidade e não distante,             
para o reassentamento dessas famílias que encontram-se em áreas de risco. 
Além disso, para integrar Comunidade e o centro da cidade de São José dos              
Campos (SP), foram propostas duas passarelas interligadas, uma em frente ao           
terminal rodoviário e outra próxima a entrada principal do Banhado, garantindo           
acessibilidade universal. hoje. Essas passarelas se ligam a torres de          
elevadores, que por sua vez descem até o nível onde a comunidade se             
encontra. Esse sistema de passarelas e torres de elevadores estão localizados           
ao lado de duas vias propostas de acesso ao Banhado. Essas vias ligam-se à              
Rua da Linha, tronco principal de toda a comunidade, e onde estão localizados             
alguns pontos de permanência estratégicos e os equipamentos propostos. 
A estrutura morfológica adotada é de condutores troncos e não ramificada a fim             
de limitar o crescimento de novos assentamentos. Dada a realidade local,           
foram propostos três tipo de vias, dentre elas as vias compartilhadas entre            
veículos motorizados, ciclistas e pedestres, e com largura suficiente para          
serviços básicos como ambulância ou caminhão de bombeiros. Foi garantida          
uma distância máxima entre o fim de uma via de pedestre e a via              
compartilhada de 150 metros, uma medida de segurança adotada tendo em           
vista casos de atendimento de corpo de bombeiros, de transporte de pacientes            
por maca ou cadeira de rodas, manutenção de redes de água e esgotos e até               
mesmo coleta de resíduos sólidos. 
  
Objetivos gerais e específicos: 
Formar uma rede de serviços por infraestruturas-tronco que: A) limitem e           
ordenem o adensamento construtivo e populacional pelo parcelamento; B)         
colabore na recuperação do ciclo hidrológico a partir da implantação de           
infraestrutura verde; e C) integre a comunidade ao centro da cidade por meio             
de espaços públicos (praças-feiras). 
 
Metodologia utilizada 
Como trabalho universitário e extensionista, metodologicamente o plano        
propôs-se a três processos inovadores: 
1. utilização de novas tecnologias: o uso de novas tecnologias (como o RAP,             
Aeronaves Remotamente Pilotadas, ou drones) que serviram à emancipação         
da comunidade pela autonomia de, com poucos recursos, obter dados mínimos           
necessários para tomadas de decisão (como levantamentos planialtimétricos,        
etc.) 



2. trabalho transdisciplinar: a elaboração do plano, em seis meses, ocorreu           
pela articulação das áreas de arquitetura e urbanismo, direito, engenharia          
ambiental, engenharia civil e das ciências humanas (história), o resultado foi o            
rompimento dos modelos tradicionais de desenvolvimento econômico não        
sustentáveis, ou seja, definindo alternativas de desenvolvimento urbano        
articulado ao desenvolvimento ambiental 
3. processo participativo: pela experimentação de novos métodos de         
planejamento integrado avançando aos modelos tradicionais do comprehensive        
planning por meio de seis oficinas mensais com a comunidade, três seminários            
técnicos com especialistas e levantamentos de campo com os moradores          
envolvendo a totalidade da comunidade 
 
Impactos dos Resultados ou Conclusões Obtidas: 
Como grande impacto, o plano atuou como instrumento de união da           
comunidade à medida que gradualmente as oficinas aumentavam em número          
de participação dos moradores nas tomadas de decisões e sugestões, além de            
conscientizá-los sobre questões ambientais, jurídicas e urbanísticas. Também,        
a partir do plano foi possível delimitar a área da comunidade, dado inexistente             
anteriormente aos estudos; e apontar que é possível a permanência dos           
moradores do Banhado. Em virtude disso, o plano tem sido amplamente usado            
pelos moradores do Banhado como uma ferramenta legal de luta em favor do             
direito à permanência. Recentemente, em audiência públicas, o plano serviu à           
comunidade como instrumento de negociação de sua permanência na área do           
Banhado e de sua proteção ambiental. Ao ser reconhecido pela Prefeitura, o            
plano motivou uma proposta de conciliação entre o poder público e os            
moradores, mediada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Como           
resultados imediatos e concluídos, temos: Área atendida: 5.717.998,48 m2;         
redes de infraestrutura verde: 6 mil m2; tratamento de área de risco: 21.130,59             
m2; áreas públicas criadas: 12 mil m2; cinturão verde urbano: 12.941.600,00           
m2; pessoas atendidas: aproximadamente 2.000 pessoas. Espera-se outros        
resultados, tendo em vista que o plano propôs, juntamente da Comunidade,           
uma agenda de ações que considera a regularização fundiária das 460           
moradias e a implantação das obras essenciais para a melhoria da qualidade            
de vida dos moradores e usuários. 
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