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CAPELINHA / COCAIA

A urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Co-

caia está localizada em Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Bacia 

Billings, no município de São Bernardo do Campo. As ações previstas no projeto 

combinam obras de urbanização e produção habitacional com a regularização 
fundiária, o desenvolvimento social e a promoção da recuperação ambiental. 

O assentamento precário Capelinha situa-se numa área particular de 

154.600m² e possui ocupação predominantemente residencial. É cercado por 

áreas de preservação ambiental e está isolado da malha urbana. Sua ocupa-

ção iniciou-se no início dos anos 1980 e ali residem hoje 826 famílias de baixa 

renda. Há um sistema viário precário que ainda assim estrutura grande parte do 

acesso às moradias. Há algumas grandes quadras com áreas de acesso restrito. 

Não há rede de abastecimento de água, de coleta e afastamento de esgoto ou 

de drenagem. O abastecimento de água se dá através de caminhão pipa e poços 

artesianos. Os equipamentos públicos que atendem a população estão a 3,5 km 

de distância. O núcleo possuia duas nascentes: a primeira dá origem a um córre-
go atualmente contaminado com resíduos lançados pelas construções e con-

fi gura uma Área de Preservação Permanente, a segunda foi descaracterizada, 

por conta da ocupação irregular e do uso intenso do local.

O assentamento precário Cocaia é um pequeno loteamento irregular tam-

bém cercado por áreas de preservação ambiental, distante 2Km do núcleo Ca-

pelinha. O loteamento foi parcialmene implantado, restando alguns vazios que 

permitirão a articulação dos dois núcleos, através da ocupação destas áreas para 

reassentamento de famílias originárias do Capelinha.

O Diagnóstico Integrado combinou dados socio-econômicos, urbanísti-

cos, ambientais, e de infraestrutura. 

A proposta de intervenção é resultado da sobreposição da análise da 

localização dos domicílios - áreas de risco e áreas de preservação permanen-

te - e da análise das condições de habitabilidade das edifi cações existentes. 

A partir disso, foram defi nidas novas vias de circulação de veículo e pedes-

tres para permitir melhor acessibilidade, a interligação das redes de água e 

esgoto às unidades dos miolos de quadra, criar uma barreira física entre os 

lotes e as APPs e subdividir as extensas quadras existentes. A partir das con-

dições de habitabilidade foram defi nidas áreas de remoção para produção 

de novas habitações a fi m de viabilizar o reassentamento das famílias remo-

vidas de outras partes da gleba dentro da própria área. 

Tanto as áreas de implantação de novo sistema viário quanto as áreas 

de produção de novas edifi cações foram localizadas de modo a remover 

o menor número de moradias e coincidir com locais com concentração 

de moradias precárias. O objetivo foi fragmentar os grandes quarteirões, 

aproveitando os miolos de quadra para abertura de novas vias de acesso e 

para novos bolsões de provisão habitacional. 

Duas tipologias habitacionais foram propostas. A TP_01 articula quatro 

unidades habitacionais, mesclando unidades de um dormitório (38,20m²), 

de dois dormitórios (48,50m² e 52,10m²) e de três dormitórios (66,90m²), 

além de unidades adaptadas para portadores de defi ciências físicas. Esta 

tipologia foi criada procurando atender aos lotes mais ortogonais.

Já a TP_02 articula duas unidades habitacionais em edifi cações de três 

andares. As unidades de dois quartos, com 54,10m² e 58,90m², organizam-

-se com desnível de meio pavimento entre os cômodos. Este desnível permi-

te melhor adequação da implantação aos desníveis do terreno. A articulação 

entre esta tipologia cria pequenas praças de convívio, espaços semipúbli-

cos de transição entre as unidades privadas de moradia, com acesso indivi-

dualizado, e as áreas públicas.

As edifi cações consolidadas receberão kits de melhoria habitacional 
de acordo com os problemas físicos levantados. Haverá obras de infraestru-

tura de água, coleta de esgotos, drenagem, geometria das vias, pavimenta-

ção e correção de riscos geotécnicos.

Por fi m, uma extensa área de recuperação ambiental foi proposta 

ao longo do principal córrego do terreno. Haverá tanto um projeto de re-

composição da mata nativa quanto um parque linear, a fi m de permitir 

uma suave transição entre as edifi cações e o leito de água. Na parte mais 

plana da área, na várzea dos córregos que delimitam os limites do terreno, 

será implantado um grande deck de madeira e um campo de futebol a 

fi m de criar áreas de lazer capazes de servirem a comunidade, ao mesmo 

tempo em que funcionam como áreas naturais de alagamento em períodos 

de chuva intensa. 

DIAGNÓSTICO

detalhe condomínio 1

detalhe condomínio 2

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

 tipologia 2 - 2 dormitórios 
 tipologia 2 - 2 dormitórios
 tipologia 1 - 3 dormitórios
 tipologia 1 - 1 dormitório
 centro comercial

APP de nascente de 50m

APP de 30m

APP de 15m

UHs precárias a serem 

removidas

miolos de quadra com difícil acesso

áreas de risco de deslizamento ou 

alagamentoAPP de declividade

condomínio 1

condomínio 2




