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Introdução

Santos, cidade de grande importância histórica, 
portuária, turística e ambiental. 

No quesito ambiental, a Baixada Santista possui 
120 km2  de manguezais, ecossistema rico e complexo 
por sua biodiversidade1  no qual a maioria se encontra 
degradado devido à história de ocupação humana 
na região, associada diretamente a políticas urbanas 
realizadas ao longo do tempo.

A degradação ambiental na área da Vila Gilda, em 
Santos e áreas adjacentes do município de São Vicente 
iniciou-se devido a construção do Dique em 1950  pelo 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
(DNOS), que possibilitou no início dos anos 60 as 
invasões ilegais de habitação em palafita, acentuada 
pelas migrações, principalmente do Nordeste, como 
consequência do rápido desenvolvimento da região 
em razão das construções das rodovias e expansão da 
construção civil nas áreas portuárias e industriais.

Além dos riscos à saúde, a poluição - resultado do 
esgoto proveniente das edificações e lixos domésticos 
despejados no leito do rio que se acumulam às margens 
do manguezal e abaixo das palafitas - altera as condições 
naturais do meio ambiente do mangue, prejudicando 
fauna e flora, também causando a extinção de espécies.

Apesar da criação de vários planos para a 
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regularização e recuperação ambiental da área, nota-se 
o descaso no quesito ambiental pelos órgãos públicos 
em detrimento de sua urbanização.

Esse estudo busca aferir os aspectos físicos e 
sociais da área, além das políticas públicas adotadas 
a fim de implementar estratégias que objetivam o 
pertencer, recuperar, conscientizar e conectar, com o 
intuito de recuperação ambiental e equilíbrio econômico 
envolvendo a comunidade ribeirinha como agente 
essencial para estas questões.

Notas

1.  HERZ, R. 1991. Manguezais do Brasil. Instituto 
Oceanográfico da Universidade de São Paulo, São Paulo .



01. histórico



A cidade de Santos



Fig. 1.1. Linha do 
Tempo referente 
aos aspectos 
históricos da 
cidade de Santos. 
D e s e n v o l v i d a 
pela autora.
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Em 1502 os portugueses já possuíam conhecimento 
da Ilha de São Vicente, mas durante trinta anos não 
houve interesse por ela, uma vez que Portugal priorizava 
o comércio lucrativo com a Índia. Pelo abandono da ilha 
por Portugal, as pessoas que se instalavam na área vinham 
com o instituto de extrair o pau-brasil que era abundante 
na região, fazendo comércio com os indígenas e dando 
início a um primeiro povoado.2

Fig. 1.2. Quadro Fundação de 
São Vicente, do pintor paulista 
Benedito Calixto (1900). Fonte: 
Disponível em https://bit.
ly/2ErX22r
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Em 1531, Portugal volta sua atenção ao Brasil em busca 
de novas riquezas, devido à decadência dos negócios com a 
Índia. Assim, o rei D. João III envia a Santos uma esquadra de 
demarcação e posse de territórios, liderada por Martim Afonso 
de Souza, que delimitaria as sesmarias na parte norte da ilha, 
onde haviam terras adequadas para o plantio, e assim se inicia 
um novo povoado e um engenho próximo ao morro de São 
Bento.3

Fig. 1.3. Quadro 
Fundação de 
São Vicente, do 
pintor paulista 
Benedito Calixto 
(1900). Fonte: 
Disponível em 
h t t p s : / / b i t .
ly/2ErX22r
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Até 1543 as atividades da região baseavam-se 
na agricultura. Após desse período, Brás Cubas foi 
designado pelo rei a governar a Capitania de São Vicente 
e determinou que o porto, por questões de segurança 
e por maior facilidade de exportação, fosse transferido 
da Ponta da Praia para próximo ao morro Outeiro de 
Santa Catarina, em Santos. Em diante, a economia da 
ilha passou a depender cada vez mais do Porto de 
Todos os Santos, e por volta de 1545, o povoado passa à 
condição de vila, tornando-se a Vila do Porto de Santos 
e, posteriormente, apenas Santos.4

Com o crescimento da cidade, o estabelecimento 
de indústrias é restringido a um determinado perímetro 
e, mesmo sem condições adequadas para urbanização, 
as ocupações ultrapassam a área central da cidade. 
Consequentemente, uma série de epidemias atinge 
grande parte da população, gerando obstáculos para 
a economia de exportação de café e percepção da 
necessidade de controle de ocupação do território.6

Em consequência do caos, em 1893 cria-se a 
Comissão Sanitária de Santos, a fim de acabar com as 
edificações precárias. Entre 1905 e 1914 são implantadas 
as redes de esgoto e de drenagem, que futuramente 
possibilitaria a expansão da cidade até a orla marítima.7 

Ainda no final do século XIX, percebe-se a falta de 
condições adequadas de moradia para os imigrantes 
que chegam em Santos para trabalhar no porto. Assim, 
a destinação dessas pessoas cabe à prefeitura, mas o 
número de exigências sanitárias às moradias eleva seus 
custos, induzindo à ocupação das periferias, onde não 
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havia rigor de fiscalização.8

No início do século XX, há um aumento de 
investimentos imobiliários, que acarreta em discussões 
sobre o adensamento do território e conflitos com os 
planos sanitaristas da época. A solução vem de Saturnino 
de Brito com a apresentação da Planta de Santos, que 
prevê a rede de saneamento e o Plano de Expansão da 
Cidade. Para uma cidade de planície, Brito adota uma 
malha regular modernista, onde as linhas principais são 
determinadas por exigências sanitárias e, subordinadas 
a elas, seguem as demais necessidades.9

O principal elemento de seu projeto são os canais 
de drenagem a céu aberto, que vão do estuário até a 
baía, possibilitando sua limpeza conforme a alta e baixa 
das marés, além de impedir os alagamentos. Os canais 
definem o sistema viário, que é ladeado por avenidas e 
calçadas arborizadas. Foram criadas também praças e 
jardins, além de um parque público que acompanha a 
orla junto à Avenida Beira-Mar. Na lógica do urbanismo 
sanitarista, há uma nova relação do edifício com o lote, 
exigindo-se recuos, demandas de insolação, iluminação 
e ventilação.10
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Fig. 1.4. Planta do projeto elaborado por 
Saturnino de Brito para a cidade de Santos. É 
perceptível o traçado modernista dos canais de 
drenagem. Fonte: (Disponível em: http://www.
novomilenio.inf.br/santos/mapa194g.htm)
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Com o crescimento da cidade, as atividades foram 
segregadas, as edificações padronizadas e as exigências 
urbanísticas para bairros residenciais incrementadas, 
e em 1922 consolida-se o primeiro zoneamento, 
delimitando-se áreas próximas à orla e criando-se um 
perímetro urbano. Para as áreas localizadas fora desse 
perímetro não houve muitas exigências de ocupação ou 
rigor de fiscalização, possibilitando assim o surgimento 
informal de pequenas casas de madeira.11

Em 1926, implanta-se a hidroelétrica Henry Barden 
em Cubatão, importante para o desenvolvimento 
industrial da região, e em 1945, devido às mudanças em 
prol do desenvolvimento, possibilita-se a verticalização 
do centro à orla, sendo o intermediário, destinando ao 
uso misto e às classes populares. Em seguida, são criados 
bolsões residenciais nas áreas de uso misto e admite-
se o uso residencial em morros, devido à velocidade da 
expansão urbana.12

Em 1947, inaugura-se a Via Anchieta ligando o 
planalto à Baixada e incentivando o turismo na região. No 
ano seguinte, Prestes Maia elabora o Plano Regional de 
Santos cujo principal objetivo seria melhorar a circulação 
viária em função do complexo portuário santista. Logo 
na década de 1950, com Prestes Maia novamente na 
coordenação, elabora-se o Plano Regular da Expansão e 
Desenvolvimento de Santos, compreendendo uma lei de 
diretrizes viárias visando melhoria nas avenidas e facilitar 
conexões. A maioria das propostas não é consolidada 
devido ao alto custo.13

A partir de 1967 tem-se início a construção da 
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Rodovia dos Imigrantes, a qual, posteriormente, 
consolidaria a rede de rodovias da região. A 
industrialização, o mercado imobiliário e as obras do 
porto atraem grande contingente de trabalhadores 
não qualificados e incapazes de acesso à moradia de 
qualidade, levando à ocupação de áreas frágeis.14

Fig.1.5. Imagem Porto de Santos 
no ano de 1939.Fonte: (Disponível 
em: https://smerdum.
w o r d p r e s s . c o m / l u g a r e s / a -
cidade-sede-da-smerdum/)
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Em 1968 surge um conjunto de leis, dentre elas o Plano Diretor 
Físico, contendo um zoneamento detalhado, porém ignorando 
áreas já ocupadas por núcleos precários, como morros e favelas. 
Assim, aumenta-se o potencial construtivo dos edifícios próximos à 
orla produzindo um impacto negativo na balneabilidade das praias. 
Os planos são incapazes de impedir a ocupação por habitações 
precárias, então implanta-se conjuntos habitacionais distantes dos 
centros.15

Fig. 1.6. 
Imagem Orla 
de Santos em 
1950. .Fonte: 
( D i s p o n í v e l 
em: https://
s m e r d u m .
w o r d p r e s s .
com/lugares/a-
c i d a d e - s e d e -
da-smerdum/)
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Os Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado 
de Santos são elaborados em 1976, 1977 e 1978. O plano de 
1976 visa apresentar a realidade de Santos e perspectivas 
futuras, enquanto o de 1977 visa orientar diretrizes para 
o crescimento da cidade e o de 1978 engloba a evolução 
e tipologias da ocupação, uso do solo, redes viárias e 
equipamentos públicos.16

Na década de 1980 há uma paralisação no setor 
imobiliário decorrente ao interesse das construtoras 
paulistanas nas áreas do Guarujá e Praia Grande. Logo 
uma década depois, desenvolve-se o planejamento 
estratégico para propostas de revitalização dos centros 
urbanos corrompidos, que ganha espaço em 1995 com a 
necessidade de revitalizar a área ociosa do porto. Em 1999 
alteraram-se as leis de parcelamento do solo, facilitando 
assim a regularização e limitando as exigências quanto 
à infraestrutura; cria-se também as Zonas Especiais de 
Interesse Social, declarando critérios menos restritivos 
para a urbanização e regularização de assentamentos.17
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Fig. 1.7. Mapa Evolução 
Urbana da Cidade de 
Santos. Edição sobre 
foto. Fonte: (Souza, 
Clarissa, 2012. Pag.31)
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Atrelada à ocupação de Santos, a ocupação de 
São Vicente se deu à base da agricultura e pecuária de 
subsistência e ao cultivo de cana de açúcar. 

Do mesmo modo que Santos, no século XVII, a 
vila entra em processo de monotonia e decadência, 
consequência de movimentos migratórios e invasões 
piratas, se mantendo assim até o século XIX.18

Com o crescimento das atividades portuárias 
em Santos  relacionadas à exportação de café e à 
consequente expansão urbana da cidade no final desse 
último século, São Vicente também cresce, tendo seu 
número de habitantes duplicado. Desta forma, em 31 de 
dezembro de 1895, a vila é elevada à cidade, São Vicente.19 

A partir da década de 1940 surgem as primeiras 
ocupações nos morros, em locais próximos às áreas 
centrais e às linhas de bonde, se tornando grande chamariz 
para as classes de baixa renda. Consequentemente, são 
criadas normas de regulamentação de uso e ocupação do 
solo que garantem a apropriação da orla pelo mercado 
imobiliário voltado ao turismo.

  Na década de 1960, com a orla já ocupada, motiva-
se a expansão urbana para a Ilha Porchat e a construção 
de diques pelo Departamento Nacional de Obras 

A cidade de São Vicente
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Dique da Vila Gilda

Zona Noroeste

Sanitárias para a regularização das áreas alagáveis, que 
posteriormente acarretaria nas invasões destes, por 
habitações irregulares em palafita foco do estudo em 
questão.20

Como ocorrido em Santos, o conceito de 
revitalização de centros urbanos também é aplicado em 
São Vicente, ocasiona uma série de obras que alteraram 
a morfologia das cidades dessa região. Em 1999, é 
sancionado o Plano Diretor que incorpora leis de uso e 
ocupação do solo do Plano Diretor de Santos de 1968, 
tornando a ocupação da orla mais liberal. Além disso, 
são introduzidos instrumentos de controle ambiental 
e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), o que 
revela uma necessidade de atuação em assentamentos 
precários.21

A Comunidade Subnormal do Dique da Vila 
Gilda localiza-se na Zona Noroeste, entre a divisa dos 
municípios de Santos e São Vicente e limita-se pelos 
morros a oeste e pelo bairro do Valongo a leste.22
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Fig. 1.8. Mapa 
cidade de 
Santos com 
Zona Noroeste 
d e s t a c a d a . 
Desenvolvida 
pela autora.
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A princípio, a região Noroeste de Santos era 
composta apenas por manguezais, cercada por rios e 
com fauna preservada. O início do povoamento da zona 
se deu com a instalação dos Bondes da Companhia City, 
na década de 1920, responsável pela ligação do Largo do 
Rosário inserido no bairro do Valongo, até o Matadouro 
Municipal, localizado na Avenida Nossa Senhora de 
Fátima.23

O Matadouro Municipal funcionou de 1916 até o 
início da década de 1970, possuindo atualmente dois 
galpões e três salas preservadas pelo SESI para abrigar 
seu Centro Educacional e Esportivo. Juntamente ao 
Matadouro, o Jardim Botânico (1994), conhecido como 
Parque do Jardim Botânico Chico Mendes representa 
outra referência significativa da região, contando com 
um acervo de aproximadamente 330 espécies vegetais.24

Hoje a Zona Noroeste é dividida em quatorze 
bairros de caráter residencial, entre eles Alemoa, Porto 
Alemoa, Areia Branca, Bom Retiro, Caneleira, Castelo, 
Chico de Paula, Piratininga, Rádio Clube, Saboá, Santa 
Maria, Jardim São Manoel, São Jorge, Porto Saboá.25
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Dentre esses 14 bairros, dois deles, cujo início de 
povoamento foi na década de 1950, culminaram em 
ocupação de palafitas. O crescimento progressivo 
dos bairros Jardim São Manoel e o Rádio Clube, 
respectivamente fizeram surgir as comunidades 
subnormais do Caminho da União e Dique da Vila Gilda.26 

Fig. 1.9. Mapa em foco 
Zona Noroeste com bairros 
destacados. Desenvolvido 
pela autora.
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O dique

Fig. 1.10. Dique da Vila Gilda e seu entorno. 
Edição sobre imagem feita pela autora. 
Fonte: Disponível em Google Maps.
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O Dique da Vila Gilda se desenvolveu nas margens 
do Rio Bugres e possui aproximadamente 3.500 metros 
lineares de diques que correspondem a uma área de 
350.000 metros quadrados.  Essa extensão é caracterizada 
por solos frágeis e por importantes ecossistemas como 
Mata Atlântica, restingas e manguezais.  

A construção do dique em 1950 pelo Departamento 
Nacional de Obras Santistas, DNOS, se deu através da 
escavação do Canal para a formação de uma barragem 
responsável por conter as águas do Rio do Bugre, e 
barrar essas influências nas terras encharcadas dos 
Bairros Rádio Clube e Jardim Castelo, em Santos e Vila 
Jóquei em São Vicente. O canal possuía comportas para 
escoamento das águas pluviais em três pontos de sua 
extensão.  

Foi previsto uma área destinada à pratica 
agrícola com o aumento da dimensão do canal para 
o armazenamento da água vinda de chuvas ou marés 
altas, o que não vingou, devido a não-implantação das 
comportas necessárias para regular as águas. 

Juntamente com o material retirado da escavação 
e de outras localidades, foi construído o Dique que ao 
todo totalizou 7.000 metros lineares, 4.000 em Santos 
e 3.000 em São Vicente. A ocupação por palafitas, se 
deu a partir da intensiva expansão na área do dique, 
nas décadas de 1970 e 1980, o que culminou na invasão 
do sistema na água, precariedade da caminhabilidade 
por passarelas irregulares e acentuou a degradação 
ambiental sobre o mangue. Em 1973 foi realizado o 
aterro de uma faixa de aproximadamente 5 metros nos 
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caminhos de São Sebastião e São José, que contribuiu 
para maior degradação ambiental, devido à facilidade de 
acesso por veículos. 

Fig.1.11. Dique da Vila Gilda atualmente. 
Nota-se a precariedade e falta de 
manutenção das palafitas. Fonte: 
(Disponível em: https://bit.ly/2HF0h8O)
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Fig.1.12. Dique da Vila Gilda com fundo 
de Sambaiatuba. É notável o avanço 
das habitações sobre o canal e a 
distância entre margens reduzida. Fonte: 
(Disponível em: https://bit.ly/2HF0h8O)
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Fig.1.13 e Fig.1.14.  
Caminhos entre as 
habitações. Nota-
se a precariedade 
estrutural das 
passagens da 
ocupação. Fonte: 
(Disponível em: https://
bit.ly/2HF0h8O)
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Santos e São Vicente são cidades de grande 
importância histórica, visto que foram duas das primeiras 
cidades brasileiras a serem descobertas. 

As características de ocupação das duas cidades 
se deram de maneiras semelhantes: de modo irregular, 
sob a visão de exploração do território, mas por estarem 
localizadas estrategicamente, tiveram um destaque 
maior para Portugal devido ao Porto.

Nota-se que a área do manguezal foi ocupada por 
consequência das especulações imobiliárias na cidade 
de Santos e não por uma cultura ribeirinha, o que define a 
ocupação como necessidade em detrimento à expulsão 
da área da cidade, que detém infraestrutura e não por 
um fato cultural à água e seu potencial de emprego e 
renda.

A palafita, sistema estrutural de construção das 
moradias irregulares, foi adotada devido ao seu baixo 
custo, facilidade de obtenção da materialidade e domínio 

Considerações 
aspectos históricos
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da técnica. Muitas vezes essa tipologia de construção é 
utilizada devido ao seu potencial vernacular, como na 
Amazônia, ou pelo seu âmbito de preservação ambiental, 
onde o assoalho é elevado inibindo a contaminação da 
vegetação em questão, como ocorre na cidade de Bonito.

A ocupação por palafitas nas margens do Rio dos 
Bugres foi prejudicial ao meio ambiente, pois foi feita 
de modo irregular e precário. A falta de saneamento 
básico e deficiência na infraestrutura pública, ocasiona 
além do lançamento de esgoto e lixo doméstico a céu 
aberto, o aterro clandestino do canal pelos moradores. 
Todos esses aspectos alteram as condições naturais 
do meio ambiente por meio da poluição e degradação 
ambiental e coloca permanentemente em risco a saúde 
da população, que fica distante dos padrões mínimos e 
aceitáveis.
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O projeto integrado de urbanização do Dique da 
Vila Gilda, tem como objetivo a urbanização definitiva da 
área, propondo a construção de moradias, urbanização 
dos lotes a serem preservados e relocação das famílias 
presentes em áreas de risco ou proteção ambiental, que 
visa a transformação da favela num bairro.31

O primeiro projeto integrado para a regularização 
da comunidade subnormal do Dique da Vila Gilda, 
iniciou-se no final da gestão da prefeita Telma de Souza 
em 1993, que levantou questões como a metodologia 
participativa e a importância da criação das ZEIS (“A Carta 
de Angra”) como instrumentos para a regularização das 
comunidades subnormais presentes em áreas de risco, 
ambientalmente frágeis, na cidade de Santos.32

Outro fator que influenciou o modo adotado 
para seguintes projetos de regularização do Dique, 
foi a urbanização da Vila Telma, também realizada na 
gestão da prefeita, que utilizou da mesma metodologia 
participativa, em que moradores locais participavam junto 
aos técnicos sociais das discussões, além de fornecerem 

O projeto do Dique da Vila 
Gilda em 1933
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mão de obra para a realização do projeto, culminando 
assim o desenvolvimento econômico do local.

Neste projeto, foram estabelecidas diretrizes que 
foram levadas em consideração para o projeto de 1993, 
2001 e 2007. Entre elas: todas as famílias teriam lotes 
com entrada individualizada; todas as famílias deveriam 
ser contempladas no projeto; as casas de alvenaria, 
sem comprometimento estrutural, seriam mantidas; 
instalações de redes de água e esgoto; lotes com no 
mínimo 40m2; contratos definitivos de compra para 
famílias contempladas.33

De acordo com Fabiano (2008), a metodologia 
adotada nos projetos fundou-se sobre dois princípios 
básicos: a abordagem integrada do projeto urbanístico e 
a interdisciplinaridade, com a priorização social, política 
e econômica da comunidade, deixando a desejar no 
âmbito ambiental do projeto.

Primeiramente, a proposta de intervenção seguiu 5 
linhas básicas: 

1.  Urbanização e saneamento integrados;
2. Recuperação ambiental;
3. Regularização fundiária
4. Geração de emprego e renda;
5. Participação popular e cidadania.

O primeiro resultado entre 1995 e 1996 foi de 170 
unidades habitacionais logo na primeira etapa. Entre 
novas unidades e unidades consolidadas, foram 120 
casas no Caminho da Capela e 50 no Caminho da divisa, 
beneficiando 650 famílias.34
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Fig. 2.2. Mapeamento das 
ocupações no Dique da Vila Gilda 
e Sambaiatuba em 1984. Fonte: 
(Fabiano, 2008. Pag. 123).
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Rio dos Bugres/Canal

Mangue preservado e/ou 
recuperado

Parque público/ bosque

Área a ser recuperada

Unidade reg. de produção 
da Z. Noroeste

Equip. urbanos (Escola- 
creche- policlínica)

Habit. existentes 
consolidadas e parceladas

Via local

Habit. propostas

Fig. 2.3. Projeto inicial de 
regularização do Dique da Vila Gilda 
e Sambaiatuba referente ao projeto 
do ano 1993. Fonte: (Fabiano, 2008. 
Pag. 129).
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O projeto de 2001 teve objetivo maior de promover 
infraestrutura física e alterações de ordem espacial à 
área de intervenção. Propõe:

• Acesso aos serviços urbanos essenciais de rede de 
abastecimento de água, rede coletora de esgoto, coleta 
de lixo, acesso viário e equipamentos sociais;

• Soluções de macrodrenagem da área, por meio de 
obras de retificação e revestimento dos canais do Dique, 
com posterior tratamento e manutenção;

• Soluções de cunho habitacional, com 
reparcelamento total da área, preservação das edificações 
em alvenaria que apresentassem bom estado de 
conservações e dentro dos limites de salubridade, além 
da transferência das unidades precárias implantadas 
dentro do rio, em lugares insalubres para áreas aterradas 
a serem criadas em frente ao dique.35

No que diz respeito ao projeto de drenagem, é 
proposta a construção de galerias ao longo das avenidas 

O projeto do Dique da Vila 
Gilda em 2001
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Faria Lima, Hugo Maia, dragagem do Rio Bugres e 
construções de comportas para a não entrada das marés 
na interligação do sistema projetado. A limpeza do canal 
ao longo da avenida Faria Lima e encostas do Rio dos 
Bugres, que constataram 15.000 metros quadrados de 
terreno degradado graças às habitações irregulares e 
5.000 metros cúbicos de material orgânico e inorgânico 
a ser transportado.36

No quesito habitação, foi proposta a retirada 
de todas as moradias precárias e a conservação das 
moradias em bom estado. Foram propostos lotes entre 
40m2 e 60m2, com tipologia de baixo gabarito em sua 
maioria; casas sobrepostas, feitas de alvenaria de bloco 
aparente com fundação em radie, devido ao solo local. 
Até o final de 2006 foram construídas 480 unidades 
habitacionais.

O projeto urbanístico previu espaços urbanos 
abertos, destinados a pequenas praças internas para 
convívio da comunidade e novo desenho para a paisagem 
proposta.
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O projeto integrado de 
urbanização de 2007

O projeto conhecido como Santos Novos Tempos 
consiste em transformar o canal em uma estreita - porém 
profunda - galeria, com o aterro de uma extensa área 
dominada por habitações irregulares em palafita, para 
sua incorporação no projeto urbanístico, e criação de 
sistemas de comportas para a regulagem das marés.37 

Com o intuito de regularização fundiária, a nova proposta 
para urbanização, defendida pela COHAB-ST, propõe a 
remoção de 2.402 unidades precárias e a manutenção 
de 1.654 unidades consolidadas, atendendo em torno de 
4.056 famílias, além da criação de habitações sobrepostas 
de 1, 2 e 3 dormitórios com metragem acima de 40m2. 38 

Estão previstos pátios internos, praças, playgrounds 
e áreas verdes, que juntamente a áreas para circulação, 
somam 50% das novas quadras projetadas com o intuíto 
de dar continuação nos planos interiores.

O sistema viário propõe duas hierarquias de vias que 
se conectam às vias dos bairros adjacentes, externas ao 
Dique: uma de 5 metros, exclusivamente para veículos 
e outra de 3 metros, sendo uma rua compartilhada. A 
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rua Beira Rio, primeira hierarquia, localizada na borda 
entre galeria e aterro proposto, pretende funcionar 
como um limitador da área, inibindo o retorno de 
ocupações irregulares.39

Pela proposta, as habitações serão construídas 
no novo aterro entre o limite da rua Beira Rio, no 
extremo com a galeria, até o Caminho de São 
Sebastião.





Fig. 2.4. Projeto 
de Regularização 
fundiária Santos 
Novos Tempos. 
Edição sobre 
imagem feito pela 
autora com dados 
da Companhia 
de Habitação da 
Baixada Santista 
(2007). Fonte: 
Acervo Prefeitura 
Municipal de 
Santos.
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A questão polêmica  da 
recuperação ambiental 
proposta

Em continuação aos planos anteriores, foram 
determinadas seguintes linhas de ação:

1.  Desativação e recuperação do Lixão de 
São Vicente – suspensão das atividades de depósito 
do lixo na área, estabelecimento de alternativas de 
subsistência para a população local, ações que visem o 
tratamento ambiental, com a drenagem do chorume e 
fases produzidos pelo lixo depositado e o tratamento 
urbanístico do local e a transformação do locar em 
Parque Público;

2. Recuperação e preservação dos mangues 
– com o fim da ocupação da área buscar iam-se ações 
especificas para sua recuperação e conservação;

3. Recuperação do Rio – despoluição, 
recuperação da flora e a fauna e ocupação ordenada das 
margens.40

A intervenção ambiental para o projeto de 2007 se 
resume no aterro hidráulico e na estrutura de contenção 
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para a construção da rua Beira Rio, totalizando 
86.614,17m2. O aterro deverá ser feito em etapas, com 
solo granular e sobre uma manta de Bidim.41

Propõe também uma área de reflorestamento 
nas margens do Rio dos Bugres ao longo da rua 
Beira Rio de 10m de largura, que se inicia na divisa 
dos municípios Santos e São Vicente se prolongando 
até o canal da Avenida Jovino de Melo até o início da 
favela Caminho do Butantã. (Fig. 2.5)

Fig. 2.5. Projeto de 
Regularização fundiária Santos 
Novos Tempos. Edição sobre 
imagem feito pela autora 
com dados da Companhia 
de Habitação da Baixada 
Santista (2007). Fonte: Acervo 
Prefeitura Municipal de Santos.
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Os projetos para a urbanização e regularização 
da área tem como objetivos e deveres, perante à lei 
ambiental, a recuperação e conservação deste importante 
ecossistema, que é o manguezal. Apesar disso, em seus 
projetos é notável o descaso com o meio ambiente, pois 
além de propor a verticalização dos bairros consolidados 
adjacentes ao mangue como Rádio Clube e Castelão, 
propõe também mais um aterro sobre o canal e uma 
pequena área de reflorestamento de 10m de largura, 
insuficiente para seu objetivo, uma vez que o mangue 
é uma vegetação cujo o solo é úmido e necessita de 
grande área alagável para a sua recuperação.

Além disto, a Rua Beira Rio é usada como instrumento 
de barragem para a ocupação das habitações irregulares 
sobre o mangue, mas nada mais é que um outro elemento 
que contribuirá para a poluição da área, visto que é 
destinada a automóveis, grandes contrubuintes para a 
poluição do ar e sonora, com emissão de gases tóxicos e 
produção de ruídos.

Considerações 
projeto integrado
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Considerado rico em biodiversidade, o manguezal 
é um ecossistema costeiro úmido presente nas zonas 
tropicais e subtropicais de transição entre os ambientes 
marinho, terrestre e de água doce. Presente em toda costa 
brasileira, de Norte a Sul, soma aproximadamente 20.000 
quilômetros de extensão, o que caracteriza a maior faixa 
de mangue do planeta. É rico em nutrientes, devido à 
abundância de matéria orgânica em decomposição, e 
sua fauna é formada por inúmeras espécies como peixes, 
caranguejos, ostras, camarão pitu dentre outros.42

Além de ser um ecossistema de grande importância 
ambiental, também possui um enorme valor econômico, 
uma vez que representa fonte de alimento e comércio 
para inúmeros indivíduos que dele tiram seu sustento, a 
partir da venda de recursos animais e vegetais.

O Estado de São Paulo conta com uma área de 
231 quilômetros quadrados de manguezais, no entanto 
12% encontra-se alterado ou degradado. Em dados 
quantitativos, a Baixada Santista possui 120 quilômetros 
quadrados, aproximadamente 52% desse ecossistema, 
tornando-se uma área de grande importância para a 
biodiversidade.43

Os padrões de ocupação da região da Baixada 
Santista, como a ocupação do Dique da Vila Gilda, afetam 
os ecossistemas naturais que têm sido constantemente 
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ameaçados pelo processo de urbanização da região, além 
dos impactos causados pela poluição do solo, da água e 
do ar, proveniente das indústrias locais. Todos impactos 
que se sobrepõem de forma simultânea caracterizam 
a região como uma das maiores áreas degradadas do 
sudeste brasileiro.44

Fig.3.1. Habitação e lixo lado 
a lado. Fonte: (Disponível 
em: https://bit.ly/2JoF4Sb)
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Na Baixada Santista, os manguezais ocupavam 
inicialmente 10% da área total da região, funcionando 
como filtro dos sedimentos carregados pelos rios 
e garantindo a estabilização dos processos de 
sedimentação do estuário e da baía de Santos.

O primeiro impacto ambiental em Vila Gilda ocorreu 
na década de 1950 com a construção do Dique pelo 
antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, 
DNOS, resultando num grande aterro hidráulico de 
aproximadamente três metros de altura em toda a 
extensão das margens do Rio do Bugres, destruindo toda 
vegetação à beira do rio. Praticamente toda a área da 
zona noroeste - antes coberta pelo mangue - foi extinta, 
dando espaço a áreas públicas destinadas à moradia.45

A crista do Dique - também conhecida como 
coroamento, parte superior que a água deve atingir antes 
de passar sobre a estrutura-, era plana para possibilitar 
a entrada de máquinas na construção do dique e do 
canal interno de drenagem. Essa parte plana possibilitou 
as primeiras invasões habitacionais em palafita sobre 
a água, causando assim, o segundo fator de impacto 
ambiental na região.

Fig.3.2/ Fig.3.3. (ao lado) Borda do 
Dique com fundo de vegetação 
remanescente. Compara-se a 
degradação de um lado e do outro 
a resistência do mangue. Fonte: 
(Disponível: https://bit.ly/2HF0h8O)
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O terceiro fator de agressão ambiental, foi causado 
pela instalação do Lixão Municipal de Sambaiatuba em 
1965, que ocupa grande parte da margem do rio no lado 
de São Vicente na comunidade Bugre. Durante 30 anos 
foi o único depósito de lixo da cidade.46

O lixão não possuía nenhum sistema de tratamento, 
cobertura ou barreira do chorume, o que ocasionava o 
despejo de lixo no mangue, que muitas vezes ficava preso 
às estacas das palafitas, se acumulando juntamente 
com dejetos de lixo domiciliar vindos das moradias 
irregulares.47

Em 2002, a Prefeitura de São Vicente por meio da 
CODEVASI, Companhia de Desenvolvimento de São 
Vicente, promoveu a desativação deste lixão que atuou 
durante 30 anos, dando lugar ao Parque Ambiental de 
Sambaiatuba, como tentativa de recuperação ambiental, 
graças a sua proximidade do manguezal. Foram instalados 
equipamentos como incubadora de projetos para assistir 
aos antigos catadores, e ações como a destinação final 
dos resíduos sólidos e a criação de uma transborda 
provisória, em que o lixo coletado na cidade permanecia 
à disposição para coleta e reciclagem durante 2 a 3 
horas, e depois era transportado por carretas ao Aterro 
Sanitário Lara, no município de Mauá.48 Infelizmente, em 
2007, a Prefeitura de São Vicente volta a despejar o lixo 
na região.
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O quarto fator de agressão ambiental foi o 
recente aterro hidráulico realizado em setembro 
de 2018 pela Companhia de Habitação da Baixada 
Santista (COHAB-ST) mediante ao Projeto Santos 
Novos Tempos, que visa a regularização fundiária da 
Vila Gilda através da expansão do dique em função 
da remoção das moradias irregulares em palafitas, e a 
construção de novas unidades habitacionais na área.

Fig.3.4. Acúmulo de lixo e seu avanço 
para a água. Fonte: (Disponível em: 
https://bit.ly/2HF0h8O) 
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Fig.3.5. Degradação ambiental meio 
ao lixo domestico. Fonte: (Disponível 
em: https://bit.ly/2JoF4Sb)
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Atualmente, pode-se afirmar que o grande impacto 
ambiental é a poluição dos rios e manguezais em função 
da falta de saneamento básico e da precariedade da 
infraestrutura pública, que altera significativamente as 
condições naturais. 

Os aglomerados das palafitas ocupam ilegalmente, 
ao longo de décadas, as Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e da União. As APPs, são asseguradas,  
pela Lei Federal nº 4.771/65,  alterada pela Lei Federal 
nº 7.803/89 e caracterizadas por serem áreas de grande 
importância ecológica, cobertas ou não, por vegetação 
nativa, cuja função é a de preservar os recursos hídricos, 
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem estar das populações humanas.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), cerca de 85% das doenças são de veiculação 
hídrica. Ou seja, a grande maioria dos casos de 
internações hospitalares e consultas em postos de saúde 

Considerações 
meio ambiente
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é originada por doenças transmitidas (cólera e a febre 
tifóide); originadas (esquistossomose e a paragoníase), 
veiculadas (malária e a dengue) pela água, ou ocasionadas 
pela sua escassez (tracoma e tuberculose).  

O lançamento de esgoto, lixo doméstico a céu aberto, 
juntamente com o chorume despejado diretamente no 
rio, altera as condições naturais do meio ambiente por 
meio da poluição e coloca permanentemente em risco 
a saúde da população, que fica vulnerável a doenças 
transmitidas devido à água contaminada e distante dos 
padrões mínimos e aceitáveis.
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Em meio aos diversos acontecimentos de conflito 
entre o Homem e a natureza e a crescente imposição da 
atuação do Estado para a corporificação das políticas 
públicas básicas, deparamos-nos com a situação dos 
“Bairros Cota” no município de Cubatão- SP, inseridos no 
Parque Estadual da Serra do Mar. Um refúgio de espécies 
da fauna e flora da Mata Atlântica, sendo um dos mais 
ameaçados e ricos ecossistemas do mundo.50

Localizado na região Metropolitana da Baixada 
Santista, Cubatão é um dos municípios do Estado de 
São Paulo que possui uma área de aproximadamente 
142,3km2 e uma população de 129 760 habitantes no ano 
de 2018, o que resulta em uma densidade demográfica de 
830,91 hab/km, considerando que 21,13% encontravam-
se dentro do índice de pobreza em 2018.51 

Cubatão possui um intenso sistema de chuvas e um 
aclive acentuado em seu terreno, fator facilitador para os 
constantes deslizamentos de terra. Dentro da localização 
atingida pelos deslizamentos, encontram-se os Bairros 
Cota, que estão em constante vigilância devido à sua 
localização em área de risco de deslizamentos.52

A origem dos Bairros Cota iniciou-se a partir 
da construção da Rodovia Anchieta na década de 
1940, onde trabalhadores e imigrantes ocuparam os 
terrenos adjacentes de fácil acesso à obra, se fixando 
permanentemente com o desenvolvimento do Polo 
Industrial de Cubatão, causando o surgimento dos 
bairros Cota 95/100, Cota 200, Cota 400 e Cota 5007, 
sendo o primeiro foco deste estudo, que se localiza à 
margem da Via Anchieta, quilômetro 52/53, a certa de 3 

Fig.4.1. (à esq.): Bairros Cota – 
vista aérea Fonte: ( Disponível 
em: https://bit.ly/2WqJ6zW)
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quilômetros do centro de Cubatão, 7,5 do polo industrial 
e numa área frágil ambientalmente de Mata Atlântica e 
manguezal.53

Os aspectos geológicos, ambientais e estratégicos 
apontam a necessidade de intervenção do Poder 
Público para controlar as relações entre a expansão 
urbana e os domínios da Serra do Mar, como forma de 
se evitar preventivamente acontecimentos que poderão 
ser catastróficos, tanto quanto a prejuízos patrimoniais, 
econômicos e ambientais, como também contra a perda 

Fig.4.2. Localização geral 
das áreas de intervenção no 
município de Cubatão. Fonte: 
(Disponível em: https://bit.
ly/2JLAQV3)
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de vidas humanas.54

Como consequência dessa necessidade, foi criado 
em 2010 o Programa de Recuperação Socioambiental 
da Serra do Mar, implementado pelo governo de São 
Paulo sob a liderança da Secretaria da Habitação e da 
Secretaria do Meio Ambiente. O programa tinha como 
ponto de partida uma ousada ação junto aos Bairros 
Cota para evitar a expansão urbana desenfreada frente 
à Serra do Mar. 55

As principais diretrizes do programa são: a remoção 
total e reassentamento dos moradores residentes nos 
núcleos urbanos de Água Fria, Pilões, Sítio dos Queirozes, 
Cotas 500 e 40; a remoção parcial e reassentamento 
dos moradores do Bairro-Cota 200, e dos Bairros-Cota 
100/95 e Pinhal do Miranda/Fabril que ocupam setores 
de alto risco geológico-geotécnico.56

Outro ponto abordado foi  a urbanização e 
regularização fundiária dos núcleos remanescentes, que 
serão consolidados sob uma visão de sustentabilidade 
socioambiental, contando com a recuperação 
ambiental/ reflorestamento das áreas desocupadas, 
sua reintegração ao Parque Estadual da Serra do Mar, e 
pôr fim a implantação de Jardim Botânico em área do 
parque atualmente ocupada irregularmente pelo núcleo 
da Água Fria.57

A metodologia do projeto baseou-se primeiramente 
no mapeamento das áreas de risco, para depois, seguir 
com a urbanização dos núcleos consolidáveis que foram 
mantidos, como os Bairros Cota 200 e 100/95, e por 
fim, o reassentamento das famílias removidas em áreas 
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seguras para controlar a tendência atual de ocupação 
das encostas mais íngremes e de vertentes de drenagens 
naturais.

Foi levado em consideração o risco geotécnico, ou 
seja, ligado ao deslizamento, como critério principal para 
a decisão de prioridade em remoção das edificações.58

R1 - Risco baixo
R2- Risco médio
R3- Risco alto
R4- Risco muito alto
Curso d’água

Zoneamento de risco geológico-geotécnico cota 
100/95 e Pinhal/Fabril:

Fig.4.3. Programa 
de recuperação 
s o c i o a m b i e n t a l 
da serra do mar 
Fonte: (Disponível 
em: https://bit.
ly/2EEDvfm)
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Classificação e conceituação de graus de risco:

Fig.4.4. Tabela de áreas de zoneamento 
de risco geológico. Fonte: (Disponível em: 
https://bit.ly/2EEDvfm)
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Projeto de urbanização Cota 100/95, Pinhal, Fabril

Fig:4.5. Projeto de 
urbanização cota 
95/100, pinhal, fabril. 
Fonte: (Disponível em: 
https://bit.ly/2EEDvfm)
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Fig.4.6. Projeto paisagístico 
Parque Pinhal do escritório 
de paisagismo Raul Pereira 
Arquitetos Associados. Nota-se 
o verde, lazer e convívio como 
foco da intervenção. Fonte: 
(Disponível em: https://bit.
ly/2MhBj3C)

As políticas urbanísticas dos bairros mantidos e dos 
novos bairros destinados ao reassentamento das famílias 
removidas tiveram sua concepção a partir de espaços 
urbanos capazes de atender às suas necessidades 
integrais de moradia e vivência humana e comunitária, 
contemplando atividades de comércio, serviços, 
transporte, cultura e lazer.59
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Além da concepção urbanística, o projeto prevê uma 
integração social entre todos os bairros que participam 
do Programa Socioambiental da Serra do Mar. O Projeto 
COM COM, trabalha com a comunicação comunitária 
através de cursos e oficinas, por meio de redes sociais e 
produção de jornal, televisão e rádio.60
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O estudo de caso mostra uma intervenção necessária 
em uma área frágil ambientalmente - a Serra do Mar - 
no decorrer de invasões habitacionais irregulares, assim 
como o foco do estudo em desenvolvimento sobre as 
áreas frágeis ambientalmente de Santos, no caso, Vila 
Gilda.

Demonstra inicialmente um caso de interposição 
do homem sobre a natureza e a ausência de controle e 
vigilância dos Poderes Brasileiros sobre áreas ambientais. 
Isso demonstra um exemplo, mais uma vez, do descaso 
do governo com o meio ambiente em questão das 
expansões urbanas, reforçando a necessidade de projetos 
urbanísticos eficazes juntamente com a intervenção 
pública e participação das comunidades.

O apoio da população mostra ser indispensável para 
a continuidade do projeto. Por esse motivo, foi criado o 
Projeto COM COM, cujo objetivo é gerar a interligação da 
área, não apenas fisicamente com o projeto urbanístico, 
mas também socialmente, através das redes sociais e 
por meio da ministração de cursos que visem qualificar 
a população residente, fomentando a cidadania ativa, e o 
senso comum de proteção e conservação da área.

Considerações 
Bairros Cota
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Manguezal: ecossistema e 
recuperação

O manguezal é um dos ecossistemas do bioma 
Mata Atlântida, formados pelo encontro de marés de 
água doce e salgada, presentes em estuários, baías, 
lagoas costeiras e deltas. É um ecossistema costeiro, de 
origem nos Oceanos Índico e Pacífico, mas está presente 
ao longo do mundo todo, graças à ação das marés e  à 
distribuição de sedimentos.61

Sua formação depende dos tipos de solos litorâneos 
e também da variação do nível das marés, visto que a 
cada alta ou baixa, o ecossistema se adapta, a fim de 
evitar sua extinção. Deste modo é possível dizer que sua 
fixação é mais acelerada que o processo de formação do 
solo.62

Uma vez que o ciclo de formação do manguezal 
é o resultado do encontro de águas, os sedimentos 
transportados acabam perdendo velocidade, se 
acumulando nas superfícies inundadas. Estes se unem 
e por um processo de floculação, se transformam em 
grumos - partículas mais pesadas - que afundam como 
um sedimento fino composto por silte, argila e matéria 
orgânica, beneficiando o surgimento e instalação de 
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espécies vegetais no fundo do mar. Estes vegetais 
formam uma barreira física, aumentando assim o acúmulo 
de substrato na superfície da água, intensificando o ciclo 
de formação.63

Sua formação abre pretexto para algumas funções 
como, proteção da linha costeira, visto que desempenha 
função de barreira e retenção de sedimentos e assim a 
sua auto propagação.

Fig.4.7 Imagem que ilustra 
adaptação do ecossistema 
manguezal a partir da 
variação da marés. Fonte: 
(Disponível em: https://glo.
bo/2YT1IGg)
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Além dessas funções, os manguezais são 
responsáveis pela renovação da biomassa costeira. Por 
serem áreas de grande concentração de nutrientes, 
fornecem alimento para a reprodução e desenvolvimento 
de diversas espécies, sendo também conhecidos como 
o grande berçário natural. Também assumem um papel 
importante na diminuição das emissões de carbono.64

Fig.4.8 Imagem que ilustra 
adaptação do ecossistema 
manguezal a partir da 
variação da marés. Fonte: 
(Disponível em: https://glo.
bo/2YT1IGg)
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Flora e Fauna

A flora do manguezal é conhecida como mangue. 
No Brasil existem as espécies predominantes que são: o 
mangue branco (Laguncularia racemosa); o mangue de 
botão (Conocarpus erecta); a siribeira, o mangue siriba ou 
preto (Avicennia germinans e Avicennia schaueriana) e o 
mangue sapateiro ou vermelho (Rhizophora mangle).65

As plantas do mangue se caracterizam através de 
suas adaptações ao ambiente salobro, desenvolvendo 
raízes aéreas como as escoras e pneumatóforos, e 
enraizamentos em forma de roda para melhor fixação. 
Também é comum que sejam epífitas, ou seja, uma fixa a 
outra, como as algas, os líquens, as bromélias, orquídeas 
e samambaias.66

Por sua diversidade em flora, é possível notar a 
fauna do manguezal em todos os compartimentos 
deste ecossistema, que vai do aquático ao aéreo, desde 
crustáceos, siris, camarões, peixes, como a tainha, 
e robalos. No meio salobro, ou seja, em sedimento, 
os moluscos, como caramujos, crustáceos -como os 
caranguejos-, aves - como garças-, maçaricos.67
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Fig.4.9 Espécie de ave Guará 
que pode ser encontrada no 
mangue. Fonte: (Disponível 
em: https://glo.bo/2YT1IGg)
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replantio

Mediante a importância do ecossistema e grande 
degradação por parte do homem, principalmente 
perante à expansão urbana e ocupação irregular, estudos 
sobre a recuperação dos manguezais foram surgindo, 
com o intuito de conservação do ecossistema e de sua 
biodiversidade.

Neste contexto, surge o experimento de replantio 
de Gisela Vianna Menezes e colaboradores, realizado 
no município de Cubatão na Baixada Santista. Este foi 
monitorado e realizado durante 25 meses, entre maio de 
1993 a fevereiro de 1996.68

O experimento foi realizado em três etapas: a 
primeira baseou-se no plantio de 150 propágulos e no 
transplante de 300 plântulas do mangue vermelho, 
Rhizophora mangle, em três sítios diferentes. Foi 
constatado taxas de 70% de sobrevivência em dois 
dos três sítios. Na segunda etapa, outra espécie - o 
mangue branco, Laguncularia racemosa- foi plantado 
nas mesmas quantidades,  obtendo taxas de 80% de 
sobrevivência. A terceira e última etapa testou a primeira 
espécie, mas em áreas maiores com o envolvimento da 
comunidade de pescadores de Cubatão, porém, as taxas 
de sobrevivência não foram satisfatórias.69
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Com esse experimento foi concluído 
que a recuperação dos manguezais é 
viável, e que apesar da terceira etapa 
não ter sido satisfatória, contribuiu para a 
conscientização ambiental da população. 
Também foi elaborada uma proposta 
metodológica para recuperação dos 
manguezais a partir dos resultados.

Fig.4.10 Proposta 
metodológica desenvolvida 
pelo estudo. Fonte: 
(Menezes, 2005. Pag. 112)
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A partir de análises feitas sobre o manguezal e 
sua vegetação - o mangue - foi constatada a falta de 
informações sobre o tema perante a sua real importância 
para a manutenção do equilíbrio da fauna e flora no 
âmbito universal.

A degradação desse ecossistema em sua grande 
maioria é consequência da ocupação irregular da área 
de modo desenfreado, sem o monitoramento do Poder 
Público. Esta degradação põe em perigo o ecossistema, 
visto que grande parcela deste está atualmente 
degradada.

Também foi constatado que sua recuperação é 
possível e necessária, tanto através da sua formação 
natural, ou seja, pelo transporte de sedimentos pelas 
marés e consequentemente sua auto proliferação, quanto 
pelo seu replantio, concluído em pesquisa realizada em 
Cubatão.

Nota-se também, que é um ecossistema de grande 
potencial de adaptação e seu substrato deve ser úmido 
e alagado, o que dificulta ainda mais a sua recuperação.

Considerações Manguezal: 
Ecossistema e Recuperação
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Psicultura em tanque rede

A origem dos tanques rede vem das jaulas flutuantes 
de bambu na Indonésia em meados dos anos 1922. Com 
o desenvolvimento da técnica e a necessidade pós 
Segunda Guerra Mundial de uma fonte de proteína de 
alto valor biológico e produzido em grandes escalas, os 
materiais naturais como bambu e madeira foram sendo 
substituídos por redes de fibras sintéticas, especialmente 
de poliamida ou nylon, e suas estruturas por pvc ou 
estacas.70

Essa modalidade, permite o cultivo intensivo de 
pescados e possui algumas vantagens que se sobrepõem 
aos tanques escavados, como o seu baixo custo, rapidez 
e facilidade em sua implantação e expansão, bem como 
sua manutenção, utilização racional dos recursos hídricos 
sem grandes impactos ambientais, desse modo baixa 
intervenção em área de preservação permanente (APP)71  
Outra vantagem sobre os outros sistemas, é que por ser 
vazado, possui fluxo contínuo de água que remove os 
resíduos e garante oxigênio para os peixes.72
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Fig.4.11.  Sistema de tanques rede 
implantado. É perceptível a facilidade 
de multiplicação do sistema. Fonte: 
(Disponível em: https://bit.ly/2QCN7f9)
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A estruturação dos tanques rede pode se dar 
de maneira fixa ou flutuante. Em locais de baixa 
profundidade é recomendável a utilização da estrutura 
fixa em estacas, direcionado para baixas produções. 
Em escalas maiores de produção recomenda-se a 
utilização de estruturas flutuantes, atreladas à uma 
passarela a fim de facilitar sua manutenção.73 

Outra recomendação é que eles não sejam 
retangulares, devido a circulação interna dos peixes e 
do fluxo da água, além de serem tampados com rede 
de proteção contra aves predadoras.74

As estruturas flutuantes contam com estrutura 
de pvc, quando pequenas, ou quando maiores, de 
tubos de PEH (polietileno de alta densidade) cheios 
de poliuretano expandido. Possuem também boias 
que auxiliam em sua flutuação e cabos de amarração.75

Fig.4.12. Sistema de tanques 
escavados. Fonte: (Disponível em: 
https://bit.ly/2Z3jbfn)
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Em sua instalação é recomendável que o criador tenha acesso 
à margem ou à praia para que possa transportar insumos e retirar a 
produção, mesmo que seja por barcos, no caso da estrutura flutuante; 
a área onde será instalada deve estar em uma profundidade mínima, 
para que não haja fortes interferências das oscilações das marés 
e deve estar livre de contaminações, seja por agrotóxicos ou por 
dejetos urbanos ou industriais.76

Apesar deste sistema ser uma promessa de sucesso para a 
indústria brasileira, seu licenciamento ainda é lento, dificultado 
pelo poder público e considerado caro para pequenos produtores, 
envolvendo um grande número de legislações, protocolos a serem 
entregues e aprovados, e altas taxas cobradas pelo Departamento 

Fig. 4.13. 
Aproximação 
da estrutura e 
amarração com 
a passarela do 
tanque rede 
circular. Fonte: 
( D i s p o n í v e l 
em: https://bit.
ly/2QCN7f9)
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Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN), 
para análises de projeto. Hoje, é competência do DEPRN 
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), através da Secretaria 
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da 
República (SEAP/ PR).77
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A piscicultura tanque rede é um sistema vantajoso 
por possibilitar um cultivo intensivo em grande escala 
sem gerar maiores danos ao meio ambiente. Seu cultivo 
pode se dar em áreas de preservação permanente com 
baixa intervenção. 

Porém, para que haja uma exploração responsável e 
adequada desta cultura, o licenciamento ambiental é de 
extrema importância.  Apenas desta forma é possível o 
crescimento desta produção no Brasil.

A piscicultura tem um alto potencial, não somente 
econômico, mas também social e ambiental para áreas 
de preservação permanente,  uma vez que seus usos são 
limitados por lei. Com essa licença evita-se que essas 
áreas sejam degradadas com invasões irregulares, como 
aconteceu com o mangue no Dique da Vila Gilda.

Considerações 
Tanque Rede
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Centro histórico

O centro histórico de Santos começa a se consolidar 
a partir de 1850 com a chegada do café no Estado de São 
Paulo e principalmente com a inauguração da ferrovia 
São Paulo Railway.

Fig.5.1. Registro da Estação do 
Valongo em meados de 1920. 
Fonte: (Disponível em: https://
bit.ly/2VYenWJ)
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Com o desenvolvimento comercial de Santos e a baixa do café, 
a centralidade desloca-se para outras regiões da cidade, levando o 
centro à uma longa fase de estagnação, e consequente degradação, 
como no Bairro do Valongo. 

O comércio entra em decadência. Reformas ou construções de 
edifícios ficam fora do âmbito de interesse da população. Os grandes 
casarões e tradicionais sobradinhos se apresentam degradados 
com a falta de manutenção. Os armazéns e as comissárias de café 
cedem suas instalações para borracharias e oficinas mecânicas.

Fig.5.2. Estação 
do Valongo 
atualmente.    
Fonte:  
Disponível em: 
https://bit.
ly/2Ww8moh)
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Fig.5.3. e Fig. 5.4: 
Centro histórico 
de Santos. 
Demonstra     
grande 
degradação em 
seus edifícios e 
a mudança de 
cunho comercial. 
Fonte: Acervo 
pessoal da 
autora.
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Em 1997, com a eleição do prefeito Beto Mansur,  ações para 
a retomada de interesse sobre a área ganham força permitindo o 
início das intervenções em edificações simbólicas para a cidade, 
como a Estação Ferroviária do Valongo, os teatros Coliseu e Guarany 
e a Bolsa do Café. Houve também a reativação de uma linha de 
bonde, com caráter turístico, que passaria pelas ruas que haviam 
sido restauradas, o que despertou grande interesse por parte da 
imprensa, dos santistas e dos turistas.80

No final de seu primeiro mandato, o prefeito Beto Mansur 
começa a articular um programa específico para o centro que se 
denominaria Alegra Centro. Liderado pelo então vice-prefeito, João 
Paulo Tavares Papa, o projeto propunha a recriação da Secretaria 
do Planejamento, extinta em gestões anteriores, para que esta 
conduzisse um plano de revitalização da região, firmada através de 
incentivos fiscais e de novas diretrizes urbanísticas. A concepção 
inicial desse projeto teve como referência as cidades de Barcelona, 
Recife e Rio de Janeiro, além de diversas inspirações de revitalizações 
que se utilizavam de áreas portuárias ociosas para o lazer.81

O “Alegra Centro” traz valor econômico e cultural à cidade, 
pois além do caráter turístico, a identidade local é resgatada e sua 
memória conservada.

Em 2001 o centro foi classificado como Área de Proteção 
Cultural (APCs), cujo objetivo é impor maior restrição à utilização 
dos imóveis, impedindo diversas modificações, internas e externas, 
assim como a conservação das fachadas, da volumetria e do telhado. 
Ela prevê também, benefícios fiscais em troca da preservação ou 
restauração desses imóveis. 

Em 2005, o Executivo municipal realizou algumas alterações 
para “aperfeiçoar” a legislação, referentes à isenção de impostos. 
Fica, portanto, evidente que o projeto de “revitalização” do centro 
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de Santos baseava-se na visão de que o poder público 
era o responsável pela criação de condições capazes de 
atrair o investimento privado. É esse o teor do plano de 
intervenção nesse espaço urbano.83

No entanto, apesar do centro não ser mais a grande 
centralidade comercial da cidade de Santos, ainda 
continua sendo a centralidade administrativa, visto que as 
instituições públicas permaneceram, como a prefeitura, 
polícia federal, e outros equipamentos destinados à 
população foram implantados, como o poupa tempo.

Fig.5.5. Prédio da Alfândega. 
Fonte: acervo pessoal da 
autora.
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O Centro conserva vivo em suas estreitas e 
charmosas ruas com calçamento de pedra um passado 
de glórias com a comercialização do café. Oferece em 
suas ruas, dezenas de pontos turísticos como o Palácio 
José Bonifácio, onde funciona a Prefeitura, a Bolsa Oficial 
do Café, Santuário do Valongo, Catedral, Monte Serrat, 
Estação Ferroviária do Valongo e o Museu Pelé.84

Fig.5.6. À direita o prédio 
da policia federal de Santos. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora.
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Fig.5.7. Centro turístico. 
Nota-se ao fundo edifício 
da Bolsa do café. Fonte: 
acervo pessoal da autora.

Fig.5.8. Museu do Pelé à 
esquerda. Nota-se duas 
realidades presentes 
lado a lado no Bairro do 
Valongo, de um lado a 
restauração, do outro 
a degradação. Fonte: 
acervo pessoal da autora.
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Fig.5.9. Foto canal de 
Santos. Fonte: acervo 
pessoal da autora.

Os canais

Em sua paisagem natural, a cidade de Santos era 
separada por diversos rios e ribeirões. Devido a isso, 
a realidade dos moradores até o início do século XX 
era um antro de doenças contagiosas. Junto com a 
intensa proliferação de mosquitos, o lixo, as fezes, e o 
clima quente e úmido, Santos acabou sendo conhecido 
como o Porto Maldito por conta das epidemias vividas e 
transmitidas não apenas pela população residente, mas 
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também pelos turistas. 
Essa situação fez com que diversos moradores 

migrassem para a parte da baía onde o clima era melhor. 
Como consequência, vários projetos urbanísticos 
começam a ser criados para tornar a cidade habitável, 
pois era de extrema importância para o governo brasileiro 
que Santos se tornasse um bom lugar para morar, uma 
vez que o escoamento do café era feito na região.85

Devido a todos esses problemas,  por volta de 1900 
e 1903 começou a ser implantado na cidade o serviço de 
saneamento e esgoto com o trabalho dos engenheiros, 
Saturnino de Brito e Miguel Presgrave, responsáveis 
pelos projetos e obras, com destaque para os “Canais de 
Drenagem”. Inicialmente os primeiros trechos a serem 
construídos foram o do Canal 1 e depois, paralelamente 
a ele o Canal 2, e assim por diante, até o Canal 7.86

Esse projeto constituiu em canais de drenagem 
até a construção da Ponte Pênsil para dar suporte aos 
emissários de esgoto da cidade. 

Deixando de ser apenas um programa sanitário 
para a cidade, os canais se transformaram em ponto 
de referência para localização. Muitos moradores se 
localizam pelos canais, que se denominam pelos próprios 
números, como Canal 1 na Avenida Senador Pinheiro 
Machado, Canal 2 na Avenida Bernardino de Campos, 
Canal 3 na Avenida Washington Luiz,  Canal 4 na Avenida 
Siqueira Campos, Canal 5 na Avenida Almirante Cochrane, 
o canal 6 na Avenida Coronel Joaquim Montenegro, e 
por fim o Canal 7 localizado na Av. General San Martin. 
No entanto há alguns canais que não foram numerados, 
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como é o caso do canal do Orquidário e o da Avenida 
Moura Ribeiro.87

Os canais de Santos possuem atualmente mais de 
cem anos de idade e se tornaram um importante símbolo 
de identidade da cidade. Eles não foram projetados para 
jogar o esgoto da cidade no mar, e sim para drenar a 
água do solo encharcado de Santos.  O esgoto então é 
tratado e lançado ao mar à alguns quilômetros na costa, 
através do Emissário Submarino localizado no Canal 1, 
divisa com São Vicente. A capacidade das galerias na 
cidade e dos canais foi avaliada para comportar as águas 
das superfícies tributárias, desde o cume da montanha, 
descendo as encostas(vertentes), até os bairros que 
foram formados tempos depois, com as suas vias e 
calçadas revestidas sem área de absorção.88
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Jardim da orla da praia

Com 5.335 metros de comprimento e largura de 47 
metros, totalizando assim 218.800 mil metros quadrados, 
o jardim da orla de santos, entra para o Guinness Book 
of Records em 2000, como o maior jardim de orla do 
mundo. 

A concepção e construção do jardim da orla se deu 
através do projeto do engenheiro Saturnino de Brito no 
ano de 1914, mas apenas em 1930 foi construído, graças 
ao movimento da população de Santos, que através de 
uma carta para o Presidente da República da época, 
Epitácio Pessoa, solicitaram a doação dos terrenos 
para a prefeitura como um ato de defesa em meio as 
especulações imobiliárias da época. 

O grande cartão postal de Santos, com sua ciclovia, 
quiosques de comidas e praças como a Praça da 
Bandeira, Praça do Sapo, se tornou um grande quintal 
para seus moradores, que cuidam, preservam, junto 
do apoio da Prefeitura, e usam este espaço para lazer, 
convívio, esportes e permanência.

Fig.5.10. (à dir.): Percurso 
Jardim da orla da praia. 
Fonte: acervo pessoal da 
autora.

Fig.5.11. (à dir.) Passeio da 
praia de Santos. Fonte: 
acervo pessoal da autora.
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Fig.5.12. Ciclovia presente 
no jardim da Orla de Santos. 
Nota-se a arborização 
significante Fonte: acervo 
pessoal da autora.
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Centro portuário

Os portos são polos de transporte intermodal e 
possuem uma estrutura física complexa, existente para 
atender, essencialmente, a demanda apresentada pelos 
fluxos decorrentes do comércio exterior dos países. Com 
o crescimento do comércio exterior brasileiro no período 
recente, os portos ganharam ainda mais importância.91

Neste cenário o Porto de Santos destaca-se como 
sendo o maior e mais importante da América Latina. 
Devido a essa grande estrutura, foi requerido um 
modelo de regularização no Brasil, portanto, optou-
se pelo modelo de privatização, marcado pela Lei de 
Modernização dos Portos de 1993, que trouxe alteração 
na estrutura administrativa e operacional do sistema 
portuário nacional. Todas as alterações tiveram como 
objetivo servir para fortalecer o sistema portuário 
brasileiro, mas ainda há indícios de grandes problemas. 

O porto de Santos foi inaugurado em 1532 pelo 
fundador da cidade, Brás Cubas. Contudo apenas com 
a abertura dos portos ordenada em 1808 por D. João 
VI, as relações comerciais e a navegação de cabotagem 
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da antiga Capitania de São Vicente foram realmente 
ampliadas. 

A administração do porto pode ser classificada 
em dois grandes períodos: o primeiro abrange o ano 
de 1532 a 1888, quando as instalações eram precárias e 
havia uma baixa movimentação de cargas. Já o segundo 
período caracteriza-se por três tipos de administração: 
o monopólio privado, o monopólio público e ambiente 
concorrencial.92

No primeiro período, entre os anos 1532 a 1888, 
o porto era tomado por construções antigas e sem 
manutenção. O local não possuía qualquer tipo de 
limpeza ou infraestrutura, o que consequentemente se 
tornou um grande centro de proliferação de doenças. 
O espaço era insuficiente até mesmo para os pequenos 
escritórios que eram criados em sobrados à margem 
dos estuários. A transição era baseada principalmente 
no açúcar. No entanto, com a substituição das antigas 
áreas canavieiras por plantações de café, este passou 
a ser o principal produto da pauta de movimentação, 
promovendo as atividades do local. Outro fator de 
impulsão foi a construção, em 1867, da São Paulo 
Railway, ligando as zonas produtoras e a capital paulista 
ao litoral do estado. Com o aumento da movimentação, 
evidenciaram-se a precariedade das instalações e a 
necessidade de obras. 

O segundo período inicia-se no ano de 1888, 
quando a firma Gaffrée, Guinle & Cia., posteriormente 
transformada em Companhia Docas de Santos - CDS, foi 
autorizada a explorar o local. O domínio privado estende-
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se até o ano de 1980 e é caracterizado pela construção 
do porto de Santos, como é conhecido hoje. Em 1938, 
o porto santista foi elevado a Porto de Primeira Classe, 
por ter atingido um movimento geral superior a quatro 
milhões de toneladas. Neste período, outro destaque 
foi a instalação de grandes depósitos de combustíveis 
na Ilha de Barnabé, o que aumentou a extensão do 
cais e livrou Santos dos perigos dos inflamáveis e 
explosivos. Ademais, foi criada a Comissão Orientadora 
de Serviços Portuários de Santos (Coseps), responsável 
pela redução do custo operacional, pelo aumento da 
produtividade, pela ampliação do cais, construção de 
novos pátios e armazéns, programas de dragagem e 
pelo reaparelhamento do porto entre 1969 e 1976.93

Outras mudanças radicais vieram com o processo 
de modernização e desestatização, conhecido como 
projeto “Santos 2000”, desenvolvido com o intuito de 
reduzir os custos logísticos e aumentar a movimentação, 
além de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. 
Este projeto está relacionado ao PROAPS - Programa de 
Arrendamentos e Parcerias - a partir do qual o governo 
transfere para a iniciativa privada toda a operação 
portuária. Outra mudança necessária neste período foi 
o aumento do expediente do porto, que passou a ser de 
24 horas por dia, sem interrupções, inclusive aos finais 
de semana e feriados, além da diminuição do quadro de 
pessoal.94

A importância e influência desse porto é refletida 
não só apenas na indústria, como na agroindústria e na 
agricultura, tanto no estado de São Paulo como na maior 
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parte das regiões Sudeste, Sul, Centro-
Oeste e países do Mercosul, sendo 
considerado porto concentrador para 
a região sudeste e todo o Cone sul.

Fig.5.13/5.14. Centro portuário de Santos. Fonte: 
(Disponível emhttps://bit.ly/2EIrCF6) 
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O porto possui mais de 13 km de extensão de cais, 
com capacidade para atender 46 navios na margem 
direita e sete na margem esquerda ao mesmo tempo, 
enquanto seu estuário possui entre 5 e 13,5 metros de 
calado. Seu canal de acesso marítimo, na baía de Santos, 
possui 130 metros de largura e, no estuário, 100 metros. 
Conta ainda com 64 berços de atracação. Há uma área 
total em armazéns cobertos e silos, com armazéns 
especializados em granéis sólidos (açúcar, sal, soja, 
farelos, trigo e fertilizantes) de 499.701 m2. 95 

Existem também 520 tanques com capacidade total 
de 1 milhão de m3  e 55.676 metros lineares de dutos, 
utilizados para a armazenagem de granéis líquidos, que 
se concentram principalmente em dois pontos do porto: 
o distrito industrial de Alamoa e a Ilha de Barnabé. Além 
disso, o porto é provido de malha ferroviária para trânsito 
de 63 vagões próprios e de ferrovias que o servem de 
100 mil metros. 96

O centro portuário conta também com um extenso e 
moderno parque de equipamentos, como carregadores e 
descarregadores de navios, contêineres e empilhadeiras 
de grande capacidade, além do terminal exclusivo de 
passageiros, por onde passam mais de 180 mil turistas 
por temporada de acordo com o Governo do Estado de 
São Paulo.
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Santos,  maior cidade do litoral paulista e com 
o maior porto da América Latina, possui diversos 
segmentos discrepantes entre si e cada segmento, seja 
histórico, turístico, portuário ou ambiental, sugere uma 
identidade e uma paisagem à cidade, caracterizando–a 
como heterogênea. Nota-se em todos os seus segmentos 
a necessidade de políticas públicas atuantes para a 
conservação da paisagem existente. Também é notável 
que essas políticas só são efetivadas em períodos 
críticos, quando os equipamentos já apresentam graves 
disfunções, com exceção do caso da orla da praia.

Cidade multifacetária contraditória, que ao mesmo 
tempo em que é considerada uma das melhores cidades 
brasileiras  para se viver e um dos sítios  históricos mais 
importantes do Brasil, abriga a maior favela de palafitas 
da América Latina, além de apresentar outros problemas 
como alto custo de vida, intensa especulação imobiliária 
e elevadas taxas de homicídio.

Enquanto leva o título de maior jardim de orla 

Considerações 
panorama de contrastes
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do mundo, dotado de passeios, equipamentos de 
permanência para uso como ciclovias e praças protegidas 
para o acolhimento, apresenta forte degradação 
ambiental em relação ao tão importante ecossistema de 
manguezal.

Conclui-se que Santos carece de fortes políticas 
públicas preventivas que interliguem de modo geral 
seus diversos segmentos, integrando a cidade como 
um todo.  Carece ainda, de mais equipamentos de 
acolhimento, exploração do seu real potencial cultural, 
complementação do turismo e, principalmente, proteção 
ambiental para as áreas de manguezais.
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A 70 quilômetros da cidade de 
São Paulo, maior polo econômico e de 
atração do Brasil, a cidade de Santos se 
localiza no litoral do Estado como sede 
da Região Metropolitana da Baixada 
Santista, cujos habitantes se totalizam 
em 1,7 milhões.96

Com população estimada de 
434.742 pessoas97  e densidade 
demográfica de 1.494,26 hab/km2,98 
Santos ocupa  a elevada posição 
de 6º lugar no Ranking do índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) das cidades brasileiras. Apesar 
disso, apresenta contradições com base 
na alta taxa de homicídios, alto custo 
de vida e a especulação imobiliária 
monopolizada na mão de duas 
principais incorporadoras santistas: 
Grupo Mendes e Vértice, que acarretam 
nas disfunções socioeconômicas e 
expulsam as pessoas de baixa renda 
do centro da cidade e canais pelo 
alto custo do preço do solo, para 
áreas ambientalmente frágeis e de 
risco, como áreas de preservação 
permanentes, encostas de morros e 
áreas de manguezal.



Fig.6.1. Localização geral. 
Edição sobre imagem. 

Disponível em Google Maps.
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O município de Santos está 
localizado na Ilha de São Vicente 
junto com o município de mesmo 
nome, cuja principal entrada se 
dá pela Rodovia Anchieta, que 
liga São Paulo com o litoral Sul do 
Estado. Possui maior parte de seu 
território em continente, mas sua 
área insular é a mais urbanizada, 
valorizada monetariamente, 
banhada por estrutura e povoada.

Os municípios estão inseridos 
na bacia hidrográfica de São 
Vicente e são delimitados por rios 
e baías, configurando a grande ilha. 
A Ilha é banhada pelo Largo da 
Pompeba, na divisa entre Santos, 
Cubatão e São Vicente; Mar 
Pequeno, entre o município de São 
Vicente, Rio Pedreira que banha 
o Porto, Estuário de Santos, entre 
Santos e São Vicente, e se localiza 
às margens do Mar Atlântico Sul.

Como pontos orientadores 
no mapa, tem-se o Monumento de 
35 toneladas de metal que marca 
a entrada de Santos, O Peixe, de 
Ricardo Campos Mota; a ferrovia, 

Inserção local

Fig.6.2. Mapa 
Inserção Municipal. 
Edição sobre 
imagem. Disponível 
em Google Maps.
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Fig.6.3. Localização das comunidades Subnormais 
dos municípios de Santos e adjacentes, com foco 
na comunidade do Dique da Vila Gilda. Edição sobre 
imagem. Disponível em Google Maps.

que vai desde a entrada de Santos e 
acompanha toda a Avenida Perimetral  
margeando o Porto de Santos; a 
área portuária onde está instalado 
o principal e maior porto do Brasil; o 
Centro Histórico onde está inserido o 
Bairro do Valongo, com seus casarões 
tombados, a antiga sede da ferrovia 
que ligava Santos a Jundiaí, São Paulo 
Railway e o recém restaurado Museu 
do Pelé, a Balsa Santos – Guarujá, 
localizada ao final da Avenida Perimetral 
na Ponta da Praia; e os canais, do 1 ao 
6, que marcam a área insular da cidade, 
densamente urbanizada e povoada, 
onde o primeiro marca o Emissário e a 
divisa entre Santos e São Vicente, e o 
último com a Ponta da Praia.
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Mapeamento comunidades subnormais
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Após a inserção local dos 
municípios, foi feito um levantamento 
dos aglomerados subnormais de Santos 
e São Vicente, que afirmam em sua 
grande maioria áreas ambientalmente 
frágeis, desprovidas de investimentos, 
de infraestrutura pública e reforça a 
necessidade de uma intervenção de 
maior controle e preservação do meio 
ambiente em questão.

O mapa da figura 6.3 indica na 
área em foco a divisa dos municípios, 
o aglomerado Subnormal da Vila Gilda 
localizado em Santos, e o Sambaiatuba, 
em São Vicente.

A região de Santos contempla 
grande variedade de modais que 
integram a mobilidade de Santos e São 
Vicente, entre eles a ciclovia, ferrovia 
que acompanha a Avenida Perimetral, 
o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) 
municipal e o intermunicipal que 
integra Santos com São Vicente. Conta 
com o teleférico, para os morros como 
o Morro Serrat, com caráter turístico, 
travessia de barco, que também faz 
ligação entre municípios adjacentes, e 

Mobilidade
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Fig. 6.4. Mapa 
de mobilidade 
Santos. Edição 
sobre imagem. 
Disponível em 
Google Maps.
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as Rotas e linhas de ônibus. 
Nota-se uma descontinuidade na malha de transportes. Nas 

proximidades dos canais e Avenida da Praia é possível perceber uma 
concentração onde se destacam as principais rotas de ônibus, e uma 
ausência na parte oeste do município próximo a São Vicente.

Apesar de algumas linhas de ônibus e ciclovias acessarem as 
proximidades da área foco do estudo, ela apresenta ainda um isolamento 
em questão das outras regiões, devido à sua descontinuidade com a 
malha da cidade.

A área do Dique da Vila Gilda é dividida em vários aglomerados. 
Ao total são mais de 20.000 pessoas que vivem em estado precário de 
constante risco, em as habitações irregulares na área da Borda.99

Inserção em foco

*População residente 
em domicílios 

Fig.6.5 Quadro de habitantes e habitações da 
região do Dique da Vila Gilda. Produção da autora 
com dados Censo Demográfico 2010 do IBGE.
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leGenDa

Caminho da União

Butantã

Mangue Seco

Vila Telma

Caminho S. Sebastião

Caminho S. José

Caminho da Capela

Sambaiatuba

Bugre

Miau

Fig.6.6. Divisões dos 
aglomerados do 
Dique da Vila Gilda 
e adjacentes. Edição 
sobre imagem. 
Disponível em 
Google Maps.
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Fig.6.7. 
Inserção em 
foco. Imagem 
produzida pela 
autora.

O mapa ao lado mostra a 
inserção em foco da área em 
estudo assinalada em Roxo, 
que abrange a Zona Noroeste 
da cidade de Santos e a Zona 
Nordeste da cidade de São 
Vicente, que encontram-
se entre barreiras físicas 
geográficas como os rios dos 
Bugres no Largo da Pompeba, 
e obstáculos antropológicos 
como a Rodovia Anchieta e 
a Ferrovia, ladeada pela zona 
portuária a sul.

Em foco, mostra os 
bairros consolidados, como 
citado anteriormente, cuja 
expansão desenfreada 
originou as comunidades 
subnormais foco do estudo, 
onde encontram-se o bairro 
Rádio Clube, Castelo, Bom 
Retiro, Jardim São Manoel e 
Vila Jóquei em São Vicente. 
Estes bairros abrangem 
urbanização homogênea, 
caracterizada pelo uso 
residencial e ocupações 
horizontais -em sua maioria 
até 2 pavimentos-, onde 
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também encontram-se habitações de interesse social 
subsidiados pelos programas do governo como Minha 
Casa Minha Vida e Santos Novos Tempos.

Identifica como eixos estruturadores, a Av. Jovino de 
Mello, um dos principais acessos da área responsável pelo 
povoamento da área, a Rua Caminho de São Sebastião 
que segue e se transforma em Caminho de São José 
até Caminho da Divisa e margeia a comunidade; e sua 
paralela, a Av. Faria Lima.

Além dos eixos estruturadores, foram marcados 
pontos de orientação, como o Lixão de Sambaiatuba, 
localizado na área da comunidade Bugre, próximo ao 
Canal e um dos principais poluentes da região pelo 
despejo de chorume e resíduos de lixos sólidos, a U.M.E, 
Unidade Municipal de Educação, Sesi, que está localizado 
no antigo galpão do Matadouro de Santos, ponto de 
referência para primeiros aspectos de povoamento da 
área e a ONG Arte no Dique, a principal ONG atuante na 
comunidade que tem como objetivo educar através da 
música.

O Novo Zoneamento da cidade de Santos, 
classifica o Dique da Vila Gilda como Zona Especial de 
Interesse Social 1 e a caracteriza como parcelamentos 
ou loteamentos irregulares e/ou clandestinos habitados 
por população de baixa renda e demanda regularização 
fundiária, urbanização pontual, e produção habitacional 

Novo zoneamento

Fig.6.8. (à dir.) 
magem feito pela 
autora com base na 
Lei complementar 
nº775 de 23/07/2012. 
Edição sobre 
imagem. Disponível 
em Google Maps.
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para reassentamento e realocação.100

Áreas adjacentes indicadas no mapa, como Zonas Especiais de 
Interesse Social 2, que são constituídas por glebas ou terrenos não 
edificados, subutilizados ou não utilizados, que por sua localização 
e características, serão destinados à implantação de programas 
de Habitação de Interesse Social, HIS e de Habitação de Mercado 
Popular – HMP.

Também propõe a verticalização dos bairros adjacentes, como 
Rádio Clube, Bom Retiro e Castelão, que hoje apresentam tipologias 
baixas de no máximo 3 pavimentos.
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Notas

96  INSTITURO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Censo Demográfico 2017. Rio de Janeiro 2017.

97  INSTITURO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Censo Demográfico 2017. Rio de Janeiro 2017.

98  INSTITURO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro 2010.

99  Ibid.
100  BRASIL. Lei complementar N.º 775, de 23 de julho de 2012. 

São Paulo, 1965. Altera dispositivos da lei complementar nº 53, de 15 de 
maio de 1992, que dispõe sobre a criação de zonas especiais de interesse 
social – ZEIS, estabelece normas para a implantação de empreendimentos 
habitacionais de interesse social – EHIS, e dá outras providencias. Santos, 
2012.
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A fim de compreender mais a fundo os impactos 
ambientais causados sobre os manguezais, foi realizado 
um experimento comparando o crescimento das 
comunidades subnormais com a degradação ambiental, 
associadas às políticas públicas.

O primeiro período investigado foi o ano de 
1962, após o primeiro e segundo impacto ambiental 
causados pela construção do dique, que posteriormente 
possibilitaria sua invasão por habitações irregulares em 
palafitas. Nota-se o início da formação da comunidade 
do Mangue Seco na divisa entre os bairros Rádio Clube 
e Bom Retiro, ao final da Avenida Jovino de Mello, um 
dos eixos estruturadores e principais acessos à área, em 
direção ao Caminho de São Sebastião. Nesse período a 
vegetação ainda era bem significativa e ocupava grande 
parte da Zona Noroeste de Santos.

O segundo período investigado foi o ano de 1994, 
um ano após o início do primeiro Projeto Integrado para 
a regularização e urbanização do Dique da Vila Gilda.  
Nota-se um crescimento das comunidades irregulares 
vindas de outros bairros, como o São Manoel e Vila 
Jóquei (São Vicente), formando então as comunidades 
de São Sebastião, Caminho da União e Sambaiatuba e 
seguindo em direção da vegetação remanescente ao sul 
da área.

No terceiro período, no ano de 2001, as 10 
comunidades subnormais da região já estavam formadas, 
e sua expansão seguia em direção à água. É perceptível 
a grande degradação ambiental entre os anos de 1994 
e 2001 proporcional ao crescimento das comunidades 
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irregulares construídas em áreas ambientais.
O quarto e último período analisado foi o ano de 

2018, com o começo das intervenções do projeto Santos 
Novos Tempos e começo do aterro para a construção 
da rua beira-rio. Nota-se, além da substituição do canal 
por uma galeria estreita, áreas classificadas como ZEIS 
2, destinadas à construção de HIS e HMP, tiveram sua 
vegetação alterada. 

Esse experimento conclui a relação direta entre 
projetos públicos e o crescimento das comunidades 
irregulares em palafita, além de seu descaso com a 
proteção e preservação do manguezal.
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Visto que a área de intervenção possui condições 
físicas frágeis ambientalmente, marginalização, 
vulnerabilidade social e potencialidades como o mangue, 
ambiental e economicamente, ponto turístico, paisagem 
e identidade com o local, o projeto proposto tem como 
objetivos:

• Recuperar a identidade ambiental dos manguezais, 
importante agente na cadeia biológica;

• Conscientizar a população sobre a grande 
importância da preservação, bem como sua 
potencialidade econômica;

• Conectar física e socialmente a área à cidade, do 
mesmo modo que a comunidade como um todo;

• Pertencer, no sentido de pertencimento da área 
pela comunidade, conservando a identidade local.

O projeto consiste na recuperação da identidade 
ambiental numa área de manguezal, para isso propõe:

• A retirada de toda a população que ocupa a faixa 

Objeto de projeto

o projeto - objetivos
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em habitações irregulares de palafitas;
• Criação de uma faixa de preservação ambiental 

junto a um parque urbano;
• Desativação total do Lixão de Sambaiatuba na 

cidade de São Vicente;
• Criação de quatro polos: Polo Científico, 

Habitacional, Cultural e Econômico, a fim de assegurar 
o uso, manter a identidade local e gerar o equilíbrio 
econômico da área;

• Ligação estratégica com a Rodovia Anchieta;
• Criação de uma rede de transporte marítima com 

os taxis náuticos.
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Fig.7.2. Implantação 
do projeto 
proposto. 
Produzido pela 
autora.



iMplantaÇÃo
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Fig.7.3. Cortes esquemáticos da 
relação da implantação com a água. 
Produzido pela autora.
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Por se tratar da 
vegetação de manguezal, 
é necessário que haja uma 
grande área alagada para a 
sua recuperação, que pode 
ser tanto naturalmente 
com o acúmulo de 
sedimentos no substrato 
ou pelo replantio.

Para contemplação 
da paisagem e maior 
relação comunidade-água, 
foi proposto decks em 
palafitas, que “cortam” 
a área de preservação, 
com assoalho elevado do 
solo, com o intuito de não 
agredir o meio ambiente.

Associados aos 
Decks, estão os pontos de 
embarque e desembarque 
do táxi náutico,   
conectados junto à malha 
de transportes existente.  
Propõe a utilização de 
aerobarcos, para maior 
manutenção do equilíbrio 
do fundo da água uma vez 
que não possuem motores 
aquáticos.

iMplantaÇÃo
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táxi náutico

aerobarco
leGenDa

Ciclovia

Ferrovia

V.L.T intermunicipal

V.L.T municipal

Teleférico

Linha de ônibus

Fig. 7.4. Caracterização 
dos taxis náuticos. 
Produzido pela autora.
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iMplantaÇÃo

Fig.7.5. Localização 
e implantação do 
polo científico. 
Produzido pela 
autora.
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polo cientíFico

O Polo Científico propõe a criação de um centro de 
pesquisa para o mangue e para o destino do lixo, visando 
a conscientização da comunidade para dois problemas 
graves da região: a degradação ambiental e o destino do 
lixo para a cidade de São Vicente.
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Fig.7.6. Localização Polos 
Habitacionais. Produzido 
pela autora.
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polo habitacional

O Polo Habitacional é criado para a realocação 
da população retirada. Essa decisão de projeto foi 
tomada para alcançar o principal objetivo de recuperar 
o manguezal, em consequência das diretrizes do Plano 
Diretor de Santos,  que propõe a verticalização e 
adensamento dos bairros adjacentes à área.

As áreas escolhidas para a realocação habitacional 
seguem as áreas propostas pelo Plano de ZEIS 2.
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iMplantaÇÃo
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Fig.7.7. Localização e corte 
esquemático do polo 
cultural. Produzido pela 
autora.
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polo cultural

Com o objetivo de conservar a identidade local em 
resposta à retirada das habitações em palafita, é criado 
um Memorial dos Pescadores: um local para guardar e 
expor memórias da comunidade.
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iMplantaÇÃo

Fig.7.8. Localização e 
implantação do polo 
econômico. Produzido 
pela autora.
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O Polo Econômico 
é criado a fim de 
gerar e impulsionar o 
equilíbrio econômico 
da área. É composto 
por dois equipamentos: 
a Fazenda Marinha e a 
Cooperativa da Pesca.

polo econôMico
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O objetivo da 
fazenda marinha 
é a exploração 
responsável dos 
recursos disponíveis 
no mangue para 
então, servir como 
fornecedor de 
matéria prima para 
gerar o equilíbrio 
econômico buscado 
no Polo.

 Foi escolhido o 
sistema de Tanques 
Rede redondos, 
associados às 
gaiolas para o cultivo 
de crustáceos. Por 
ser de grande porte, 
sua estrutura é feita 
de polietileno de 
alta densidade, e 
sua rede de nylon.

FazenDa Marinha
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Fig. 7.9.    
Caracterização 
Fazenda Marinha. 
Produzida pela 
autora.





Fig.7.10. 
Implantação 
Cooperativa 
da Pesca. 
Produzida pela 
autora.

A cooperativa da pesca está inserida na Comunidade Caminho 
da União estrategicamente em questão da potente ligação com a 
Rodovia Anchieta e proximidade com a entrada da cidade.

Seu partido arquitetônico parte da ideia de um espaço 
acolhedor, integrado, aberto, bem arborizado e que não se destoe 
nem agrida a paisagem. Para isso, foi proposta uma praça central, 
com dispositivos de permanência e lazer.

A praça central, além de ser o equipamento que conecta os 
dois blocos, se configura como ponto focal para as pessoas que 
chegam pela rua.

Seu acesso se dá por terra e por água. O primeiro, por uma 
rua existente que foi redesenhada e adequada ao projeto, e a 
segunda, pelo deck localizado na extremidade do conjunto. Para 
maior conforto dos usuários, foi proposto um ponto de ônibus, 
estacionamento a céu aberto, vagas para bicicletas e patinetes 
compartilhados, assim como ponto de táxi, vagas PCDs e parada 
para veículos leves de mercadoria, localizados próximo aos edifícios. 

 O programa é dividido em dois blocos que se contrapõem. 
Suas formas refletem suas funções: enquanto o bloco administrativo 
cultural é mais regular e robusto, o comercial -aberto às atividades 
espontâneas- é orgânico e acompanha o desenho da borda. Seus 
sistemas estruturais dão unidade ao conjunto. Os dois são  feitos em 
concreto, porém o primeiro tem seus pilares aparentes revestidos 
pela mesma madeira que é utilizada no forro do segundo.

O piso da praça entra para o bloco orgânico reforçando seu 
caráter público. 

Cooperativa da pesca
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A sede da cooperativa

A sede foi projetada a partir da necessidade de 
qualificação da área, bem como administração dos 
serviços propostos. Por isso, foi projetado um andar 
térreo responsável pelo processamento de pescados 
e crustáceos, desde a chegada, trazidos da fazenda 
marinha, até sua expedição, e um primeiro pavimento 
contendo área administrativa e cultural da cooperativa. 

Seu partido arquitetônico se dá através da circulação 
lateral e fluxograma que vai de acordo com as normas 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
de processamento de pescados frescos e congelados.  

O andar térreo conta com garagem para barcos, 
área para sua dessalinização e manutenção de redes. 
A parte técnica é dividida em área suja e área limpa: 
a área suja contempla a chegada e primeira pesagem 
do produto, câmara de espera, onde fica o pescado ou 
crustáceo até ser levado para a recepção, onde ficam em 
grandes maquinas de gelo e passam para a área limpa 
em uma esteira através de um óculo. Ela ainda conta 
com os vestiários e gabinete de higiene, onde todos os 
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funcionários são obrigados a passar por um pedilúvio 
para terem acesso à área limpa.

A área limpa contempla os processamentos e 
áreas de apoio para que o pescado seja comercializado. 
Consiste em seleção, que é feita logo após o óculo, em 
que são separados por espécies, salão de beneficiamento, 
em que são higienizados, esviscerados e filetados, e 
embalamento.  Entre as áreas de apoio estão a fabrica 
de gelo, necessária para o manuseio adequado do 
pescado, depósito de embalagens, área para higiene 
dos equipamentos e utensílios, túnel de congelamento, 
câmara de estocagem para pescados frescos e semi 
frescos e outra para congelados.102

O primeiro andar conta com a área administrativa 
da sede e da fazenda marinha, e com equipamentos 
para qualificação dos cooperados, entre eles, ateliês 
didáticos, um pequeno auditório, cozinha e restaurante 
comunitário, um espaço para a gravação da rádio e uma 
gráfica para o jornal. Seus espaços são abertos para 
serem compartilhados e impulsionar o convívio entre os 
usuários.
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Fig.7.11.Partido 
arquitetônico e 
fluxograma sede 
da cooperativa. 
Produzido pela 
autora.
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cooperativa Da pesca
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Fig.7.12. Cooperativa 
Sede. Panta do 
térreo. Produzido 
pela autora.



cooperativa Da pesca
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Fig.7.13. 
Cooperativa Sede. 
Planta do primeiro 
pavimento. 
Produzido pela 
autora.



cooperativa Da pesca
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Fig.7.14. 
Cooperativa 
Sede. Planta 
de cobertura. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.15. Cooperativa 
Sede. Corte A-A. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.16. Cooperativa Sede. Corte 
B-B. Produzido pela autora.
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Fig.7.17. Cooperativa Sede. Elevação 
1. Produzido pela autora.
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Fig.7.18. Cooperativa Sede. Elevação 
2. Produzido pela autora.
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Fig.7.19. Cooperativa Sede. Elevação 
3. Produzido pela autora.



181

Fig.7.20. Cooperativa Sede. Elevação 
4. Produzido pela autora.
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Fig.7.21. Imagem Sede da 
Cooperativa. Produzido pela autora.
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Bloco comercial

A concepção deste bloco foi inspirada nos grandes mercados 
de peixe mundo afora. Espaços abertos, munidos de ventilação 
natural, devido ao odor. 

O partido arquitetônico se dá a partir da ideia de que o bloco 
se comportasse como um abrigo para a praça central: um local 
destinado a vendas e trocas, mas que gerasse permanência e 
impulsionasse o convívio e o turismo da região.

Sua forma orgânica acompanha o desenho do terreno; sua 
cobertura remete aos movimentos dos ventos na água e sua 
configuração interna acompanha o orgânico da forma em tipologia 
de box e feira.

Ele então conta com box para venda de peixes em madeira e 
vidro e de artesanatos ou alimentos secos, de concreto e tampo 
de madeira, para diferenciação de setores e localização interna. 
Conta também com mesas, bancos e box de fritura, localizados nas 
extremidades do conjunto, e um supermercado para cooperados 
no mezanino.

DETALHE
Sua estrutura é formada por pórticos, que são estabilizados 

pelas vigotas secundárias. Fixados a elas, uma estrutura metálica 
que ao mesmo tempo que faz apoio para a calha, sustenta a malha 
metálica inclinada, dando sustentação do forro ripado de madeira, 
e do vidro da cobertura.

A cobertura é feita de madeira teca, resistente à maresia e 
matéria prima naval. Seus pilares são revestidos por uma chapa 
metálica perfurada, que ao mesmo tempo que protege o escoamento 
da água vinda da calha, protege a iluminação que é fixada ao pilar.
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MercaDo



185

Fig.7.22. Mercado. 
Planta do térreo. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.23. Mercado. 
Planta do mezanino. 
Produzido pela 
autora.
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MercaDo
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Fig.7.24. Mercado. 
Planta da cobertura. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.25. Mercado. 
Corte A-A. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.26. Mercado. 
Corte B-B. Produzido 
pela autora.
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Fig.7.27. Mercado. 
Corte C-C. Produzido 
pela autora.
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Posição dos 
detalhes
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Fig. 7.28. 
M e r c a d o . 
Detalhe 01. 
P r o d u z i d o 
pela autora.
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Fig.7.29. Mercado. 
Detalhe 02. 
Produzido pela 
autora,
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Fig.7.30. Mercado. 
Detalhe 03. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.31. Imagens 
internas mercado. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.32. Imagens 
internas mercado. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.33. Imagens 
externas mercado. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.34. Imagens 
internas mercado. 
Produzido pela 
autora.
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Fig.7.35. Imagens 
internas mercado. 
Produzido pela 
autora.



204

Entender historicamente as particularidades 
de determinados períodos em diferentes setores do 
município de Santos, nos dá um panorama de interesses 
do Poder Público sobre questões de expansão territorial, 
direcionamento de investimentos e posição sobre o meio 
ambiente.

Percebe-se que a maioria dos impactos ambientais 
na área estudada, são decorrentes de políticas públicas 
não sustentadas ecologicamente e sem pesquisa de 
danos.

É de nossa realidade que o patrimônio ambiental, 
protegido por lei, sofre agressões principalmente 
em questão das expansões urbanas atreladas às 
especulações imobiliárias, e ausência de planejamento 
e políticas públicas competentes. A restrição ao uso 
dessas áreas, as tornam frágeis e desarmadas para lutar 
contra a degradação.

O projeto busca identificar meios para a 
recuperação dessas áreas ambientalmente degradadas 

Considerações finais
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através de estratégicas ecológicas de uso. Mais ainda, 
busca conscientizar a população dando subsídios para 
que futuras áreas de grande importância ambiental, não 
sejam degradadas.

 Com base nas informações levantadas, conclui-
se que o sucesso de uma recuperação ambiental está 
numa política pública eficiente e na implantação de usos 
sustentáveis, e que para isso é preciso antes qualificar a 
população para alcançar o equilíbrio econômico da área, 
e a tornar fiscal da própria recuperação.  
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Notas

101 BRASIL. Lei complementar N.º 775, de 23 de julho de 2012. 
São Paulo, 1965. Altera dispositivos da lei complementar nº 53, de 15 de 
maio de 1992, que dispõe sobre a criação de zonas especiais de interesse

102 MAPA,SEA/PR.- Manual de procedimentos para a implantação de 
estabelecimento industrial de pescados: produtos frescos e congelados. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/ Secretária Especial 
de Aquicultura e Pesca – Brasília, 2007. 116 p.
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Figura 4.12. Sistema de tanques escavados.
Figura 4.13. Aproximação da estrutura e amarração com a passarela 

do tanque rede circular.

5. SANTOS. Território Investigado/ Panorama de Contrastes.
Figura 5.1. Registro da Estação do Valongo em meados de 1920.
Figura 5.2. Estação do Valongo atualmente.
Figura 5.3. Fotos do centro histórico de Santos.
Figura 5.4. Fotos do centro histórico de Santos.
Figura 5.5. Prédio da Alfândega.
Figura 5.6. À direita o prédio da policia federal de Santos.
Figura 5.7. Centro turístico. Nota-se ao fundo edifício da Bolsa do  

café.
Figura 5.8. Museu do Pelé à esquerda.
Figura 5.9. Foto canal de Santos.
Figura 5.10. Percurso Jardim da orla da praia.
Figura 5.11. Passeio da praia de Santos.
Figura 5.12. Ciclovia presente no jardim da Orla de Santos.
Figura 5.13. Centro portuário de Santos.
Figura 5.14. Centro portuário de Santos.

6.Inserção Projetual – Considerações
Figura 6.1. Localização geral. 
Figura 6.2. Mapa Inserção Municipal (Autora).
Figura 6.3. Localização das comunidades Subnormais dos municípios 

de Santos e adjacentes, com foco na comunidade do Dique da Vila Gilda 
(Autora).

Fig. 6.4. Mapa de mobilidade Santos.
Figura 6.5. Divisões dos aglomerados do Dique da Vila Gilda e 

adjacentes (Autora).
Figura 6.6. Quadro de habitantes e habitações da região do Dique 

da Vila Gilda (Autora).
Figura 6.7. Inserção em foco (Autora). 
Figura 6.8. Imagem feito pela autora com base na Lei complementar 

nº775 de 23/07/2012. Edição sobre imagem.
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7.Intervenção 
Figura 7.1. Imagem Resultado da Experimentação realizada (Autora).
Figura 7.2. Implantação do projeto proposto (Autora).
Figura 7.3. Cortes esquemáticos da relação da implantação com a 

água (Autora).
Figura 7.4. Caracterização dos taxis náuticos (Autora).
Figura 7.5. Localização e implantação do polo científico (Autora).
Figura 7.6. Localização Polos Habitacionais (Autora).
Figura 7.7. Localização e corte esquemático do polo cultural (Autora).
Figura 7.8. Localização e implantação do polo econômico (Autora).
Figura 7.9. Caracterização Fazenda Marinha (Autora).
Figura 7.10. Implantação Cooperativa da Pesca (Autora).
Figura 7.11.Partido arquitetônico e fluxograma sede da cooperativa 

(Autora).
Figura 7.12. Cooperativa Sede. Planta do térreo (Autora).
Figura 7.13. Cooperativa Sede. Planta do primeiro pavimento (Autora).
Figura 7.14. Cooperativa Sede. Planta da cobertura (Autora).
Figura 7.15. Cooperativa Sede. Corte A-A (Autora).
Figura 7.16. Cooperativa Sede. Corte B-B (Autora).
Figura 7.17. Cooperativa Sede. Elevação 1 (Autora).
Figura 7.18. Cooperativa Sede. Elevação 2 (Autora).
Figura 7.19. Cooperativa Sede. Elevação 3 (Autora).
Figura 7.20. Cooperativa Sede. Elevação 4 (Autora).
Figura 7.21. Imagem Sede da Cooperativa (Autora).
Figura 7.22. Mercado. Planta do térreo (Autora).
Figura 7.23. Mercado. Planta do mezanino (Autora).
Figura 7.24. Mercado. Planta da cobertura (Autora).
Figura 7.25. Mercado. Corte A-A (Autora).
Figura 7.26. Mercado. Corte B-B (Autora).
Figura 7.27. Mercado. Corte C-C (Autora).
Figura 7.28. Mercado. Detalhe 01 (Autora).
Figura 7.29. Mercado. Detalhe 02 (Autora).
Figura 7.30. Mercado. Detalhe 03 (Autora).
Figura 7.31. Imagens internas mercado (Autora).
Figura 7.32. Imagens internas mercado (Autora).
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Figura 7.33. Imagens externas mercado (Autora).
Figura 7.34. Imagens externas mercado (Autora).
Figura 7.35. Imagens externas mercado (Autora).

ANEXO 1 - Lei Federal nº 4.771/65, e, alterada pela Lei Federal nº 
7.803/89.

Anexos
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ANEXO 2 - Lei complementar N.º 775, de 23 de julho de 2012




