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RESENHA 

O Programa Centro Vivo e com Mobilidade, parte integrante do Plano Estratégico de 
requalificação do Centro - Centro Vivo busca, principalmente, a priorização dos modos 
suaves de deslocamento em detrimento dos veículos automotores, proporcionando um 
ambiente mais sustentável e que possibilite trocas e relações sociais intensas. O programa 
fornece diretrizes para a região, de acordo com os seguintes objetivos: 

I. Proporcionar espaços para se caminhar que garantam acessibilidade, dignidade, 
integridade e conforto; 

II. Criar de um sistema de deslocamento de pedestres e de bicicletas que conecte os 
destinos principais e incorpore a sinalização de orientação específica; 

III. Garantir espaços públicos e democráticos para todos, que sejam convidativos e 
intimistas; 

IV. Garantir baixos níveis de ruídos e incômodos; 
V. Implementar uma integração intermodal dando preferência aos modos suaves, que 

atendem melhor as necessidades de deslocamentos curtos na região; 
VI. Desincentivar a utilização das vias do Centro pelo trânsito de passagem; 
VII. Regulamentar velocidades compatíveis com a utilização dos pedestres e ciclistas; 

 
Para tanto estão previstas as seguintes ações: 
 

I. Regulamentação das operações de carga e descarga; 
II. Revisão das exigências de estacionamentos e acesso; 
III. Travessias seguras, respeito à linha de desejo dos pedestres, diminuição das 

interferências e ampliação das calçadas e criação de espaços compartilhados; 
IV. Implementação da Zona 30; 
V. Sistema cicloviário integrado e com estações de bicicletas públicas; 
VI. Utilização temporária de vagas de estacionamento pelos estabelecimentos 

comerciais como áreas de estar públicas; 
VII. Alteração das tipologias viárias, com diminuição de vagas de estacionamento, 

infraestrutura para bicicletas e pedestres e medidas de traffic calming; 
VIII. Criação de uma linha circular no centro, atendida por mini-ônibus elétricos. 

 
Estas intervenções serão fundamentais à vitalidade dos espaços públicos que 

dependem fundamentalmente do uso que as pessoas fazem deles. Quanto mais pessoas os 
utilizam, maior sua qualidade urbana e o sentimento de pertencimento de seus 
frequentadores, proporcionando assim sua requalificação. 
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INTRODUÇÃO 

O programa Centro Vivo e com Mobilidade é parte integrante do Plano Estratégico 
Centro Vivo, que busca a requalificação do Centro da cidade de São José dos Campos, 
através de ações voltadas à área de Mobilidade Urbana, Habitação, Segurança, Lazer e 
Cultura e incentivo aos Comércios e Serviços. Para tanto, foram desenvolvidos sete 
programas que indicam as diretrizes específicas para cada foco de atuação: 

I. Programa Centro Vivo com Mobilidade; 
II. Programa Centro Vivo e de Oportunidades; 
III. Programa Centro Vivo e Vibrante; 
IV. Programa Centro Vivo e Humano; 
V. Programa Centro Vivo para Morar; 
VI. Programa Centro Vivo Espaço Urbano. 

 
Através de oficinas de colaboração com a sociedade civil, foram elaboradas visões de 

futuro para o Centro da Cidade em todas as áreas de abrangência do projeto. A Visão Geral 
do Centro para 2020 é: 

“Em 2022 o Centro de São José dos Campos deverá ser humano e inovador priorizando 

a mobilidade e acesso da população, com total respeito à história, à cultura, à arte e ao meio 

ambiente.” 

A visão sobre a Mobilidade Urbana:  
“Em 2022 a MOBILIDADE URBANA no Centro de São José dos Campos possuirá 

excelência em seu sistema intermodal de transporte público, privilegiando o conforto e a 

segurança dos não motorizados e a acessibilidade universal.” 

Para alcançar a visão desejada para o futuro do Centro na área de Mobilidade, foi 
estruturado um plano estratégico que tem como diretrizes a implementação da integração 
intermodal, a priorização do transporte público de passageiros sobre o individual motorizado 
e a prioridade dos modos suaves de deslocamento, proporcionando um ambiente mais 
sustentável, conforme determina a lei que institui a Política Nacional de Mobilidade (Lei 
12.587/2012). 

O Programa Centro Vivo com Mobilidade propõe a requalificação dos espaços públicos 
a partir do ponto de vista dos pedestres, que ao caminhar em uma velocidade média de 5 
km/h, se depara com escolhas contínuas e variadas que podem levar a um maior ou menor 
aproveitamento do Centro. 

No Mapa 1 observa-se o perímetro de abrangência do Projeto Centro Vivo. 
 



 

 
Mapa 1 – Perímetro Centro Vivo 
 
DIAGNÓSTICO 
 

Centros urbanos são, normalmente, locais onde se encontram a maior concentração de 
pessoas andando a pé. É um local com acesso mais fácil, com muita oferta de infraestrutura 
pública, e com muita riqueza de serviços e comércio.  

O Centro da cidade é utilizado de forma intensa pela população de São José dos 
Campos, com especial destaque para o calçadão e seu entorno, como local de comércio e 
serviço, e as praças, muito utilizadas como espaços de descanso e convívio.  

No entanto, existem problemas na área que precisam ser solucionados para que o 
Centro seja plenamente usufruído pelas pessoas em todo o seu potencial, como:  

• Falta de atividades noturnas que causam uma sensação de insegurança após 
anoitecer; 

• O desenho do mobiliário urbano atual não permite longa permanência; 
• Proliferação de fachadas que não se relacionam com as ruas, o que não contribui 

para a vitalidade dos espaços públicos; 
• Os espaços públicos não são facilmente acessados pelos pedestres, pois faltam 

elementos que garantam a acessibilidade; 
• Sub-aproveitamento da orla do Banhado, principal cartão postal da cidade; 
• Passeios públicos que não comportam o alto fluxo de pedestre, conforme observa-se 

na Foto 1; 
 



 
Foto 1 – Foto de uma calçada na Rua Vilaça 
Fonte: TCUrbes 

 
• Degradação de certos espaços, onde a falta de manutenção e cuidado prejudicam o 

uso do espaço;  
• Usos conflitantes com os pedestres, como os estacionamentos nos recuos das 

edificações;  
• Os pedestres são colocados em segundo plano nas travessias das vias, priorizando 

o fluxo e a fluidez de veículos em detrimento do conforto e segurança das pessoas a 
pé. 

Além disso, o Centro é utilizado de forma bastante intensa como conexão entre as 
diversas zonas da cidade. As vias da região central são unidirecionais e formam um sistema 
de circulação que favorece a fluidez do trânsito e, consequentemente, também o fluxo de 
passagem. Esse padrão de uso do sistema viário além de sobrecarregá-lo, aumenta a 
hostilidade do trânsito veicular sobre os pedestres e ciclistas que utilizam essa região. 

Apesar de possuir uma boa oferta de transporte público, as pessoas ainda utilizam o 
carro para realizar suas atividades no Centro, conforme observamos na Tabela 1, 
agravando os problemas de tráfego nas suas principais vias. Além disso, também se 
observa a baixa utilização da bicicleta para os deslocamentos para o Centro da cidade, 
demonstrando a necessidade de se incentivar a utilização deste modal. 

 

Modo Principal Viagens 

Automóvel 48,37% 

Transporte de Passageiros 35,26% 

A pé 12,61% 

Motocicleta 3,01% 

Bicicleta 0,63% 

Outros 0,13% 

Total geral 100,00% 

 



 
Tabela 1 – Modo de transporte para acessar o Centro 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino, IPPLAN, 2011 
 

Se observarmos apenas as viagens realizadas internamente no Centro da cidade, 
Tabela 2, verificamos que o modo a pé é o que se destaca, demonstrando a grande 
concentração de pedestres nesta região, além da necessidade de se priorizar ações que 
incentivem e melhorem as condições de caminhabilidade, ou seja, tornar as calçadas e 
caminhos amigáveis ao pedestre. 
 
 

Modo Principal Viagens 

A pé 51,51% 

Automóvel 35,75% 

Motocicleta 4,48% 

Transporte de Passageiros 8,26% 

Total geral 100,00% 

 
Tabela 2 – Modo de transporte utilizado no Centro (deslocamentos internos) 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino, IPPLAN, 2011 
 

Para que se alcance uma qualidade no espaço urbano desejada ao Centro da 
cidade, faz-se necessário o desestímulo ao uso do transporte individual motorizado, visto 
que a convivência de um tráfego intenso com locais onde se deseja a apropriação do 
espaço pelas pessoas, como áreas de lazer e descanso, não é compatível. Além disso, o 
espaço público é um bem riquíssimo para ser utilizado apenas como estacionamento e 
passagem de veículos. 
 
PROPOSIÇÕES 
 

O Programa Centro Vivo e com Mobilidade é formado por diversas ações, dentre 
elas: 
 

1. Carga e Descarga 
 
Considerando que a utilização de caminhões de pequeno porte é mais adequada ao trânsito 
urbano, principalmente nas áreas centrais, foram propostas alterações nas permissões de 
trânsito e estacionamento de caminhões no perímetro do Centro Vivo, dentre elas: 

I. Veículo Urbano de Carga (VUC) e veículos utilitários – autorizados a realizar carga e 
descarga no perímetro, independente de horário e delimitação de área, obedecidas 
as normas gerais de circulação e os locais apropriados para estacionamento; 

II. Demais veículos - Segunda-feira a Sábado no período compreendido entre 22:00 
horas e 9:00 horas, sendo proibido o início da operação após às 8 horas, e aos 
Domingos e feriados após as 18:00 horas; 

III. Veículos de tração animal, jamantas e carros-reboque ficam proibidos de circular no 
perímetro do Centro Vivo; 

IV. Espaços compartilhados - poderão ser utilizados para operações de carga e 
descarga somente das 22:00 às 9:00 horas, todos os dias da semana, sendo 



proibido o estacionamento dos veículos neste espaço em período superior ao 
necessário para a realização das operações de carga e descarga; 

V. Extinção das vagas de carga e descarga em todo o perímetro do Centro Vivo, 
implantando-se vagas de permanência rápida de 15 (quinze) minutos dispersas pelo 
perímetro, que poderão ser utilizadas por qualquer veículo mediante pagamento do 
estacionamento rotativo. 
 
2. Vagas de Estacionamento 

Considerando o objetivo de diminuir o trânsito de automóveis no Centro, sejam de 
passagem sejam estacionados, foram elaboradas algumas propostas para incentivar o 
estacionamento nas “franjas” do perímetro do Centro Vivo, reservando o espaço interno do 
Centro principalmente para pedestres e ciclistas, dentre elas: 

I. Liberação da exigência de vagas de estacionamento para os empreendimentos que 
não sejam residenciais e que não se enquadrem como Polos Geradores de Tráfego; 

II. Criação de incentivos para que os edifícios comerciais e de serviços localizados nas 
“franjas” do perímetro ofereçam opções de estacionamento rotativo; 

III. Proibição da utilização dos recuos frontais das edificações para estacionamento, 
evitando conflitos entre pedestres e veículos; 

IV. Incentivo à construção de edifícios garagem nas “franjas” do perímetro, com os dois 
primeiros pavimentos utilizados para comércio e serviços; 

V. Regulamentação de Parceria Público Privado para a construção de estacionamentos 
subterrâneos. 
 
3. Pedestres 

Os pedestres terão prioridade absoluta no Centro da cidade, e para tanto, as calçadas 
deverão ser adequadas ao padrão já estabelecido pela Lei Municipal 8077/2010, garantindo 
conforto, segurança e acessibilidade para todos.  

Além disso, algumas propostas foram elaboradas pensando na melhoria das condições 
de caminhabilidade dos pedestres: 

I. Respeito às linhas de desejo dos pedestres, eliminando as interferências (floreiras, 
sinalizações, etc...) que estejam no caminho; 

II. Sinalização de todos os cruzamentos com faixas de travessia de pedestres e tempo 
semafórico exclusivo para pedestres, respeitando-se o tempo de travessia de idosos 
e pessoas com deficiência; 

III. Iluminação específica para os pedestres em todas as travessias, garantindo 
segurança e conforto no período noturno; 

IV. Elaboração de um sistema de sinalização de orientação para pedestres, que reforce 
as rotas preferenciais, lugares e destinos e encoraje a exploração do visitante; 

V. Alargamento de calçada em locais onde o passeio não suporte o fluxo de pessoas. 
 
4. Ciclistas 

Para reverter a pouca incidência de ciclistas na região do Centro da cidade, conforme 
demonstrado pela Pesquisa Origem e Destino Domiciliar, propõe-se a implantação de 
infraestrutura para os ciclistas em todo o perímetro do Centro Vivo: 



I. Implantação de estacionamento de bicicletas em locais estratégicos; 
II. Implantação de bicicletários integrados ao transporte público; 
III. Implantação de infraestrutura para o trânsito de ciclistas condizentes com as 

características das vias – rota, ciclofaixa, ciclovia – tornando as ruas do centro 
amigáveis à bicicleta; 

IV. Implantação de box de espera em todos os cruzamentos do centro, gerando maior 
segurança ao ciclistas na transposição de cruzamentos, conforme Figura 1. 

 

Figura 1: Box para ciclistas nos cruzamentos 
 

V. Implantação do Programa Via Bike – serviço de bicicletas públicas disponibilizadas à 
população, ideal para pequenos percursos e complementação de viagens.  

 

5. Zonas de Velocidade 

Visto que a prioridade no perímetro do Centro Vivo é dos pedestres e ciclistas, faz-se 
necessário a regulamentação de velocidades compatíveis com a utilização da via pelos 
modos suaves, garantindo assim sua segurança e conforto. Sendo assim, foi proposta a 
implantação da Zona 30 em todo perímetro do Centro Vivo, exceto na Av. Dr. João 
Guilhermino e na Av. Madre Tereza, que são vias arteriais e corredores de ônibus. 

Para que se garanta o respeito à velocidade regulamentada e a convivência 
harmoniosa entre aos usuários da via serão previstos elementos de “traffic calming” em 
locais onde existam possíveis conflitos entre pedestres, veículos e ciclistas. 

 
6. Tipologias Viárias 

Com o principal objetivo de garantir a prioridade e segurança dos pedestres e 
ciclistas, propõe-se a alteração da tipologia viária de todas as ruas do perímetro do Centro 
Vivo. Cada via foi estudada separadamente, sempre buscando uma tipologia que fosse 
condizente com sua característica. As principais intervenções propostas são: 

I. Retirada de vagas de estacionamento para avanço de calçada e implantação de 
infraestrutura para circulação de ciclistas, como exemplo demonstrado no Mapa 2; 
 



 
 
Mapa 2: Modelo de tipologia com avanço de passeio e ciclofaixa. 
 

II. Diminuição de faixas de rolamento para implantação de infraestrutura para circulação 
de ciclistas; 

III. Implantação de travessias elevadas em locais com fluxo intenso de pedestre; 
IV. Implantação de três eixos pedonais, com a elevação da via e o trânsito 

compartilhado entre veículos, pedestres e ciclistas: 
a. Eixo Calçadão – iniciando no Mercado Municipal, passando pelo Calçadão, 

pela Praça do Sapo, Shopping Centro e terminando no Largo São Miguel, 
este é um dos principais percursos pedonais do centro da cidade, com fluxo 
intenso de pessoas durante todo o dia, comércio pungente e equipamentos 
públicos revitalizados e em fase de revitalização; 

 

Imagem 1: Calçadão ao lado do Mercado Municipal com a proposta de utilização como polo 
gastronômico. 

b. Eixo XV de Novembro – iniciando na Praça Cônego Lima, passando pela 
Bibioteca Pública e terminando na Praça Padre João (Praça de Matriz), este 
eixo pedonal possui um comércio intenso e um grande fluxo de pedestres. A 
criação do espaço compartilhado neste trecho valorizará o comércio local e 
os patrimônios públicos ali existentes; 



 

Imagem 2: Perspectiva do Espaço Compartilhado Rua XV de Novembro integrado com Praça Conêgo 
Lima. 

c. Boulevard Banhado – Propõ-se para a Av. São José, que margeia o principal 
cartão postal da cidade, a sua transformação em calçadão, com incentivo de 
usos voltados ao lazer. Deverá ser um espaço de atividades, lazer, cultura e 
contemplação, como uma grande orla. Neste trecho, prevê-se a passagem da 
linha centro do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), visto que este meio de 
transporte é condizente com a utilização compartilhada com pedestres e 
ciclistas. 

 

Imagem 3: Perspectiva do Boulevard Banhado 

 

7. Linha Centro Vivo – transporte público 

O Programa prevê a criação de uma Linha Especial Centro Vivo, que será uma linha 
de ônibus elétrico circular destinada a auxiliar a população nos pequenos deslocamentos 
dentro do perímetro do Centro Vivo, integrada aos locais de estacionamento de veículos e 
pontos de parada do transporte público coletivo.  

 

 



8. Vaga Centro Vivo 

O objetivo do projeto Vaga Centro Vivo é repensar o meio urbano, reprogramando os 
espaços dos automóveis para usos alternativos, devolvendo-os à população. Propõe-se a 
transformação de espaços de estacionamento em espaços para pessoas, patrocinados 
pelos comerciantes da região, que geram locais mais vibrantes e com maior qualidade 
urbana. Espaços públicos variados melhoram o entorno beneficiando residentes, 
comerciantes e turistas. 

Foram propostos dois modelos – Vaga Centro Vivo Dia, com a duração de um dia e 
Vaga Centro Vivo, com duração de seis meses e infraestrutura fixa. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Foto e Pespectiva da Rua Cel. José Monteiro, demonstrando a alteração de tipologia e a 
utilização de uma Vaga Centro Vivo com mesas e cadeiras (antes e depois da intervenção). 

 

RESULTADOS 

Algumas ações do Programa Centro Vivo com Mobilidade já foram realizadas, dentre elas: 

I. Avanço de passeio em alguns trechos da Rua XV de Novembro, melhorando a 
condição de acessibilidade e conforto dos pedestres. Nos trechos ampliados, o 
fluxo de pedestres aumentou, demonstrando que existia uma demanda reprimida 
no local; 
 



 
Foto 2: Calçada Rua XV de Novembro antes da reforma 

                

Foto 3: Calçada Rua XV de Novembro após a ampliação e reforma do edifício.  
 

II. Criação de espaço compartilhado na Praça João Mendes (Praça do Sapo), 
integrando a área da praça ao seu entorno e devolvendo este importante espaço 
público à população. A Praça está em processo de restauração e abriga hoje o 
Centro de Comércio Popular, com a relocação das barracas do comércio informal 
que antes ocupavam as calçadas no entorno da praça para este espaço; 



 
Foto 4: Praça João Mendes, antes e depois da intervenção. 

 
III. Revitalização da Praça Cônego Lima e implantação de espaço compartilhado, 

integrando a área da praça ao seu entorno e devolvendo este importante espaço 
público à população. 
 

     
Foto 5 e 6 – Praça Cônego Lima antes e depois da reforma. 
 

IV. Criação de dois calçadões de pedestre nas ruas do entorno do Mercado 
Municipal e implantação de espaço compartilhado unido-os, valorizando assim 
este importante patrimônio da cidade e gerando maior acessibilidade e conforto 
aos pedestres; 

V. Implantação de estacionamento de bicicletas (paraciclos) em diversos pontos do 
centro da cidade. 

CONCLUSÃO 

A revitalização de centros urbanos é a revitalização da história de uma cidade. Nos 
centros das cidades é onde, normalmente, se encontram os principais patrimônios culturais 
e artísticos dos municípios, serviços e comércio pungentes e toda infraestrutura de 
transporte já implantada. 



A proposta do Plano Estratégico Centro Vivo é revitalizar o centro da cidade de São 
José dos Campos em diversas áreas, devolvendo a vida a este espaço tão importante. O 
Programa Centro Vivo com Mobilidade é apenas um dos programas que fazem parte deste 
grande Plano Estratégico, e as ações previstas nele apenas alcançarão os objetivos 
almejados se as ações previstas nos demais programas também forem executadas.  

Várias ações e iniciativas já foram realizadas, mas ainda muito precisa ser feito. O 
Plano Estratégico caminha para se tornar uma Operação Urbana, com todos os 
instrumentos urbanísticos necessários para que as ações possam ser implementadas e a 
iniciativa privada participe intensamente desta grande revitalização, que devolverá os 
espaços públicos à população joseense, com qualidade e sustentabilidade. 
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