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RESUMO – Este artigo apresenta a experiência de uma prática extensionista numa comunidade 

localizada na área central do município de São José dos Campos e que, historicamente, encontra-se 

ameaçada de remoção. O trabalho tem se articulado junto a participação dos moradores da 

comunidade envolvida, visando a construção de um projeto de urbanismo de impacto mínimo e um 

Plano Popular enquanto suporte para regularização fundiária. Como um dos eixos estruturantes, o 

projeto foi desenvolvido sob o olhar de ciclo hidrológico, trazendo alternativas do manejo das águas 

pluviais, e colocando a discussão da recuperação dos pequenos canais de drenagem, com conceitos 

oriundos da infraestrutura verde, como elemento projetual estratégico. A produção de uma base 

cartográfica detalhada com o auxílio de RPA (Aeronave Remotamente Pilotada) e geotecnologias 

foi essencial nesse processo. Os resultados preliminares e perspectivas evidenciaram a 

potencialidade de projetos urbanísticos fundamentados em conceitos hidrológicos, em sinergia com 

as dimensões ambientais, sociais e territoriais que conflitam no Banhado. 

 

ABSTRACT – This paper reports the experience of a university service practice in a community 

located in the central area of the municipality of São José dos Campos and which, historically, is 

threatened with removal. The work has been articulated together with the participation of the 

residents involved, aiming at the construction of an urban design project and the construction of a 

popular plan as support for land regularization. The project was developed under the hydrological 

cycle perspective, bringing alternatives to rainwater management, and putting the discussion of the 

recovery of small drainage channels, guided with concepts from the green infrastructure, as a 

strategic design element. The production of a detailed physical base with the aid of geotechnologies 

and Remotely Piloted Aircraft (RPA) was fundamental in this process. The preliminary results and 

perspectives showed the potential of urban projects based on hydrological concepts, in synergy with 

the environmental, social and territorial dimensions that conflict in the Banhado. 
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1. INTRODUÇÃO 

A relação entre a espacialidade das cidades e os processos naturais, em alguns casos de 

cumplicidade, mas muitas vezes de conflito, manifesta-se de modo particularmente intenso naquilo 

que diz respeito à transformação do ciclo da água (infiltração, escoamento subterrâneo e superficial, 

evapotranspiração, entre outros). Tal relação tem estimulado o surgimento de diferentes propostas 

de abordagem para o enfrentamento das questões derivadas, reportadas por Canholi (2005), 

Rezende, Miguez e Veról (2013) e Spirn (1995), reconhecendo os problemas das abordagens 

tradicionais de gestão das águas urbanas e adotando concepções de sistemas alternativos que 

considerem, em especial, arranjos mais próximos dos sistemas de drenagem natural, a capacidade 

de absorção e permeabilidade do solo, e a proposta de áreas na mancha urbana nas quais ocorra o 

amortecimento ou detenção do escoamento superficial e a promoção da sua infiltração (controle na 

fonte). 

A eficácia local dessas abordagens tradicionais em reduzir problemas sanitários crônicos, 

ancoradas particularmente numa visão higienista, cristalizou suas bases conceituais nos projetos de 

drenagem pluvial. Esses projetos conduziram, de forma ampla no país, à desnaturalização do 

sistema de águas urbanas por intermédio de retificações e canalizações, e descaracterização dos 

ciclos e processos hidrológicos naturais. O objetivo é o afastamento rápido dos resíduos ao mesmo 

tempo em que o curso d’água é ocultado das áreas de fluxo de pessoas e transportes, tendo como 

justificativa o conforto ambiental (SOUZA; CRUZ; TUCCI, 2012). 

Nesse contexto, uma das consequências é o desligamento físico dos corpos de água de suas 

importantes funções urbanas, como aquelas de natureza cênica e social, o que termina por instaurar 

uma perspectiva de estranhamento e de desligamento afetivo dos sistemas de drenagem.  Porém, as 

críticas mais difundidas referem-se à base projetual: a aceleração do escoamento transfere para 

jusante o problema das inundações e da redução de espaços naturais (CANHOLI, 2005). Como 

escreve Anne Spirn: 

Cobertos e esquecidos, antigos cursos d’água ainda correm através da cidade [...]. 

Seu ruído abafado pode ser ouvido sob as ruas após uma chuva pesada; eles são invisíveis, 

mas sua contribuição potencial às enchentes a jusante não é, todavia, diminuída [...]” 

(SPIRN, 1995, p. 146). 

Diante desse cenário, este trabalho busca discutir uma experiência do grupo Práticas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão em Urbanismo (PExURB), do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 

USP São Carlos, envolvendo professores, estudantes de engenharia ambiental e civil, e de 

arquitetura e urbanismo, em parceria com a ONG Veracidade e a Univap. O trabalho, que recebe 

recursos públicos do Programa Aprendendo na Comunidade (USP) e do Programa ATHIS 

(CAU/SP), tem se articulado com a participação dos moradores de uma pequena comunidade em 
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São José dos Campos, visando o desenho de um projeto de urbanismo de impacto mínimo e a 

construção de um plano popular como suporte para regularização fundiária. 

2. FUNDAMENTAÇÃO - O CASO DO COMUNIDADE DO BANHADO 

Ao analisar a forma pela qual os agentes hegemônicos atuam em diferentes escalas sobre o 

espaço, Santos (2001) afirma que todos os territórios e redes estão sujeitos a influências advindas de 

grupos que dispõe de informações e meios adequados, suficientes para fazer valer com precisão 

seus planos, projetos e, por extensão, ter sua parcela na composição da paisagem. É nesse sentido 

que os lugares carregam consigo distinções quanto à sua rentabilidade, envolvendo tanto a 

infraestrutura, acessibilidade e disponibilidade de equipamentos, quanto a aspectos legislativos, 

econômicos, trabalhistas e culturais.  

Para o autor, a produtividade dos territórios fica vinculada a uma localização eficiente (sob o 

aspecto mercantil) e instaura a competição entre lugares, impulsionando a renovação técnica 

direcionada ao aumento da eficiência, porém indiferente às realidades locais e ambientais 

(SANTOS, 2001), pré-estabelecendo usos e contando com a vocação invasora de sistemas técnicos 

hegemônicos. Ainda assim, conclui, as cidades podem também ser o lugar da solidariedade, da 

memória e da imbricação de diferentes temporalidades obrigadas à convivência, à sobrevivência do 

conjunto a partir das regulações criadas no próprio território.  

Em um período onde as intervenções urbanas estão cada vez mais norteadas pelo 

empresariamento urbano, que tem o estado como sujeito ativo da dinamização da economia urbana 

por meio da atração de investimentos imobiliários (HARVEY, 1996), projetos de urbanismo 

alternativos cumprem um papel fundamental e podem ser palco interessante para mudanças de 

paradigmas quanto às práticas sobre as águas urbanas. 

Representativo dessa dimensão e situado na área central do município de São José dos 

Campos, o Banhado (Figura 1) apresenta-se como caso emblemático, concentrando um histórico de 

uso e ocupação tanto por atividades agropecuárias que demarcaram estruturas de drenagem 

associadas a áreas de plantio e de várzea do Rio Paraíba do Sul até a década de 1970, desdobrando-

se no que atualmente é identificado como um aglomerado de chácaras e usos rurais; quanto para 

moradias de populações que atualmente distribuem-se em dois núcleos habitacionais adensados, 

comunidade historicamente em luta pela sua permanência no Banhado através do desafio da 

regularização fundiária, compatibilizando desenvolvimento social e preservação ambiental. A área 

ocupada aproxima-se de 255.000 m², abrigando cerca de 460 famílias, população cujos vínculos 

territoriais iniciaram-se há mais de 80 anos. 
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Figura 1 – Localização do Município de São José dos Campos e da comunidade do Banhado. Fonte: Base Cartográfica 

do IBGE e Base Maps do Arcgis 10.1. 

O Banhado acumula também pressões advindas do setor imobiliário, cujo interesse central 

traduz-se pelo projeto de implementação da “Via Banhado”, oferecendo conectividade viária para 

setores de condomínios de classe média, passando pelo centro da cidade e valorizando os imóveis 

locais segundo as práticas historicamente hegemônicas, cujo “custo” é a repetição de diferentes 

modos de segregação e fragmentação territorial experienciadas em metrópoles brasileiras, como 

detalha VILLAÇA (1998) em sua explicação sobre a estruturação dos espaços intra-urbanos no 

Brasil.  

Além disso, diferentes perspectivas acerca das questões ambientais locais corroboram com 

discursos e práticas controversas que têm em comum a negação da comunidade do Jardim Nova 

Esperança, condenando-a previamente como causadora de um cenário ambiental degradado por 

uma “cidade ilegal” e assumindo sua remoção como fato consumado em detrimento à adoção de 

estratégias de planejamento urbano condizentes com as possibilidades de regularização fundiária 

sustentável e potencializadora da memória do lugar (SILVA; VIANNA; ZANETTI, 2017). 

Diante desse cenário – que abarca também um quadro institucional nas formas da Lei 

Estadual Nº 11.262 de 2002, que estabelece a Área de Proteção Ambiental do Banhado, e da Lei 

Municipal nº 8.756 de 2012, que cria o Parque Natural Municipal do Banhado – entende-se haver 

ampla oportunidade de inauguração de uma estratégia social inovadora e restauradora da memória, 
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reiterando-se a necessidade de tanto limitar o avanço da ocupação humana na planície do Banhado, 

como também de requalificar – na forma urbana e ambiental propícia ao local – os “bolsões de 

pobreza” instalados. Aproveitando (e resgatando) as potencialidades dos espaços públicos 

procurando-se harmonizar os mundos urbano e rural em conflito no Banhado, em contrapartida ao 

“assalto à orla do platô” das classes privilegiadas (Ab’Sáber, 1991), é um dos caminhos para a 

busca de soluções ao desenvolvimento social e proteção ambiental em São José dos Campos. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Observando-se mútuas relações entre a comunidade e os recursos hídricos locais, somando-se 

a levantamentos de campo realizados pelo grupo PExURB, identificou-se testemunhos dos 

caminhos da drenagem pluvial como elementos estruturantes da paisagem e organização dos 

núcleos adensados (Figura 2). É a partir de tais caminhos, cujas origens remontam o traçado e os 

remanescentes construtivos da antiga linha férrea que cruza a base da escarpa do Banhado ou 

associam-se a usos do passado e do presente, que se verifica o modo de distribuição das moradias 

que integram o Jardim Nova Esperança, expressando-se assim também na estruturação da vida 

social local.  

Figura 2 – Canais de água presentes na comunidade do Banhado. Fonte: Augusto Cesar Oyama (2019). 

Deste modo, a partir de componentes da estrutura do lugar, que potencializam as 

possibilidades de projetos e técnicas populares, mobilizadoras de poucos recursos e em convivência 

com as demandas sociais e ambientais, foram estabelecidas as diretrizes orientadoras para a 

elaboração de um plano alternativo de urbanização. 

Como auxílio à obtenção de dados primários, foi realizado um aerolevantamento com uso de 

Aeronave Remotamente Pilotada (RPA), utilizando um DJI Phantom 4 Pro com câmera acoplada, a 

qual possui sensor CMOS de 20 MP e lente com abertura f/2.8, de modo a se obter uma base 

aerofotogramétrica para a produção de mapas planialtimétricos, cadastrais e temáticos. Consistiu na 

opção mais viável em termos técnicos e financeiros que possibilitou a elaboração de um material 
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cartográfico fundamental a partir de imagens com alta resolução espacial (da ordem de três 

centímetros). 

Nessa etapa, foram empregados sete planos de voo organizados por meio do aplicativo Pix4D 

Capture com a finalidade de recobrir integralmente a área a ser levantada (cerca de 58,4 ha), 

mantendo uma sobreposição de fotos lateral e longitudinal de 80% e uma altura média de 80 

metros. Após a fase de aquisição das imagens, por meio do processamento das imagens com o 

software Agisoft PhotoScan, foram gerados um ortomosaico da área de estudo e um modelo digital 

do terreno, a partir do qual se extraiu curvas de nível com equidistância de 1 metro. 

De forma complementar ao levantamento realizado pela equipe de campo, foi possível, com o 

suporte do SIG QGIS, vetorizar moradias e suas características construtivas, inclusive em áreas nas 

quais a equipe em terra foi impossibilitada de ter acesso, e foram traçadas e hierarquizadas as vias.  

As etapas seguintes consistiram na identificação, em campo, de precariedades habitacionais, 

áreas de risco de alagamento e de risco geológico-geotécnico, precariedades sanitárias, espaços 

livres públicos, espaços potenciais para reassentamento, e, sobretudo, na compreensão do traçado 

dos canais de água que se ramificam pela comunidade (Figura 3), as quais estão ausentes nas 

cartografias oficiais do município. Esses pequenos cursos de água constituem um elemento 

paisagístico bastante particular na comunidade e muitos deles necessitam de uma intervenção para 

recuperação. Assim, com a produção de uma base física detalhada e o auxílio da comunidade 

envolvida, além de um resgate histórico e bibliográfico sobre o território, os canais de drenagem 

foram então definidos como eixos ao desenho deste projeto de urbanismo de baixo impacto. 

 

Figura 3 – Canais de drenagem mapeados que atravessam a comunidade do Banhado e o ortomosaico de alta resolução 

gerado a partir do aerolevantamento. Fonte: elaboração do grupo PExURB. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Reconhecendo a memória e o valor de identidade que as águas conferem ao Banhado, 

território que, segundo Fantin e Miranda (2005), exerceu a função de várzea do rio Paraíba do Sul 

num contexto passado, adotou-se a denominação canais testemunhos para esses cursos d’água. 

Assim, mais do que um elemento paisagístico e identitário do local, a recuperação (e conservação) 

desses cursos d’água foi compreendida, dentro deste contexto, como parte essencial de um conjunto 

de estratégias de permanência para uma comunidade com risco de remoção. Deste modo, o projeto 

resultante é voltado para o manejo das águas pluviais a partir do resgate das funções ambientais dos 

canais testemunhos. 

A proposta para esses canais articula-se, de maneira integrada e interdisciplinar, com outras 

diretrizes de intervenções importantes, como a redução de riscos de alagamento, uso e 

abastecimento de água, gestão dos resíduos sólidos, soluções alternativas ao tratamento de esgoto 

(privilegiando dispositivos individuais ou para agrupamentos), além da redefinição da largura e 

traçado das vias (hierarquizando-as em rua compartilhada, rua de pedestre e rua de servidão), de 

modo a estruturar uma rede de serviços urbanos como luz, água e esgoto. Nesse percurso, foram 

identificadas referências para a concepção das soluções a serem adotadas pelo projeto (Figura 4) e 

estabelecimento de alternativas, procurando-se compatibilizar as diferentes demandas pela 

reestruturação do espaço urbano. 

 

Figura 4 – Exemplos das referências para projeto: (A) canal de água com desníveis - Fazenda do Pinhal, São Carlos/SP; 

(B) Parque Manancial de Águas Pluviais - Haerbin, Heilongjiang, China; (C) Parque Urbano da Orla do Guaíba - Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul. Fontes: (A) registro de foto do grupo PexURB; (B) e (C) www.archdaily.com.br. 

Dentre as propostas, destaca-se a utilização de espaços livres públicos (como praças, por 

exemplo) próximos a canais testemunhos para receber a água precipitada, retendo-as 

temporariamente até que ocorra a infiltração, o que resgata simbolicamente a função de uma várzea. 

De modo complementar, o conjunto de técnicas de manejo das águas pluviais previu, em especial, a 

utilização de pisos drenantes para as vias, sistemas distribuídos de infiltração como canteiros 
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pluviais, biovaletas, bacias de detenção e reserva de áreas permeáveis nos lotes. A Figura 5 mostra 

algumas pranchas produzidas para ilustrar as propostas do projeto de urbanismo. 

 

Figura 5 – Pranchas esquemáticas destacando algumas das propostas para uma rua compartilhada na comunidade 

do Banhado. É conservada a configuração natural do pequeno canal de água, sendo previstos mecanismos de proteção e 

amortecimento, como canteiros pluviais e faixas permeáveis.  Fonte: elaboração do grupo PExURB. 

Por fim, apresentam-se na Figura 6 as propostas e diretrizes integradas para o plano popular 

de regularização fundiária e urbanística elaborado em interação com a comunidade. O plano propõe 

uma rede de serviços e intervenções considerando infraestruturas-tronco com o objetivo de 

controlar o adensamento através do desenho urbanístico das glebas e das quadras. A rede de 

serviços prevê o atendimento: aos serviços públicos articulados (mobilidade, saneamento, energia 

elétrica e comunicação), aos equipamentos sociais e de convívio (equipamentos públicos e 

comunitários, mobiliário urbano e paisagismo) e ao aspecto habitacional (melhoria na construção de 

moradias). Nesse desenho, a alternativa de manejo das águas procura colaborar na recuperação do 

ciclo hidrológico sem deixar de interagir com demais componentes do plano (elementos ambientais, 

patrimoniais, culturais, sociais e produtivos). 
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Figura 6 – Diretrizes e propostas do plano popular de regularização fundiária e urbanística para a comunidade do 

Banhado. Fonte: elaboração do grupo PExURB. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do resgate de elementos paisagísticos e identitários estruturantes à vida social da 

comunidade, especialmente dos canais de drenagem da área do Banhado cartografados com o uso 

de RPA e geotecnologias, aponta-se como estratégia à construção de um Plano Popular de 

Regularização Fundiária e Urbanística algumas práticas alternativas de manejo de águas pluviais. 

Potencializam-se assim componentes ambientais relacionados aos recursos hídricos enquanto 

camadas integradoras da comunidade ao meio e criam-se caminhos para viabilizar a permanência 

dos moradores e de seus vínculos valendo-se de argumentos ambientais apropriados ao projeto. 

Durante todo o processo, a participação social cumpriu um papel fundamental, tanto nas oito 

oficinas participativas, quanto nas quatro visitas de campo. O contato direto com os moradores do 

Banhado permitiu construir propostas a partir de uma discussão coletiva (olhar técnico-

comunitário). Nesse processo foram identificadas, por exemplo, as áreas alagáveis que precisarão 

de tratamento ou remoção, a relação cotidiana da comunidade com os recursos hídricos, além de 

apontamentos e questões dos moradores, que permitiram corrigir e qualificar algumas proposições. 

Assim, a utilização de um ortomosaico supriu a ausência de informações na escala intraurbana e 

contribuiu à interação com a comunidade pelo olhar totalizante sobre o território na formulação do 

Plano como um instrumento de negociação racional com as institucionalidades públicas municipais. 
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