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RESUMO
O presente trabalho estuda a condição urbana do território do Valongo, em Santos,
Brasil. É estudada a sua relação com a economia portuária e a logística mundial e
as implicações desta relação para com a cidade de forma a elaborar um projeto de
requalificação do território degradado por sua obsolescência frente as mudanças
da economia mundial ao longo dos anos. Os estudos foram conduzidos por revisão
bibliográfica, elaboração de mapas, diagramas com o objetivo de fomentar soluções
projetuais para um novo desenho da frente-mar. Em seguida, é apresentada uma
proposta de projeto atrelada a um plano econômico de forma que a requalificação
intencionada se torne uma transformação perene no território.

ABSTRACT
The following work studies the urban condition on the Valongo territory at Santos,
Brasil. The study approaches the relationship between port economics and worldwide logistics and its implications of this relation on the city aiming the elaboration of a urban requalification project degraded by its obsolescence against world
economy changes along years. The studies where conducted by a literature review,
elaboration of maps and diagrams with target being fomenting project solutions for
a new waterfront design. The, its present a design porpouse linked to a economical
plan in a way that the intended requalification becomes a perennial transformation
on the territory.
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este presente trabalho aborda uma leitura de território com proposta de intervenção projetual na
área do Porto de Santos, na região do Valongo.
Requalificar esta região integrando as atividades
portuárias, balneárias e cívicas da cidade acarreta
maior urbanidade para a mesma, conforme apontado por Hernandez (2012). Hernandez (2012)
também aponta que, ligada ao porto por meio de
rodovias e ferrovias está todo o território nomeado de Hinterlândia compreendendo as Zonas Produtivas que utilizam este porto como escoamento da cadeia produtiva. Desta forma a economia
portuária também se liga à economia das cidades
desta Hinterlândia.
Conceituados estes termos, este estudo se iniciará, em seu primeiro capítulo, compreendendo as
ligações continentais ferroviárias que o Porto de
Santos tem por meio do projeto do Corredor Bioceânico. Este corredor gera o que Rodwin (1967)
denomina de Super Hinterlândia, onde Zonas Produtivas dos países Sul-Americanos conectados por
meio deste corredor gerariam, conforme Protaslo
Rodrigues e Almeida (2004), uma Zona Internacional de Serviços conectados por meio de Tecnologias. Dessa forma, em cada ponto desta cadeia existe a possibilidade de criação de clusters diversos
para impulsionar a economia à nível local.

INTRODUÇÃO

plantados em consonância com esta dualidade local/internacional que este território possui.
No terceiro capítulo serão levantados três projetos
referenciais para criação de uma nova dinâmica
urbana tendo como base a ocupação de estruturas pré-existentes associadas a novas tecnologias.
No quarto capítulo será apresentado o projeto de
intervenção da orla do Porto Valongo constituído
de Estação Ferroviária, Praça de Serviços, Escola
de Artes Digitais e Parque.
O quinto capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho.

Em seguida, será abordada um dos extremos
desse projeto, a cidade de Santos, o seu histórico,
relação com o Porto e a delimitação da área de
estudo como o Porto Valongo, com a abordagem
de projetos já apresentadas para a região e de um
Plano Estratégico e de um Masterplan a serem imESTRATÉGIAS DE REQUALIFICAÇÃO DE UMA ZONA PORTUÁRIA DEGRADADA
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1.1. INTRODUÇÃO
Este capítulo tem por objetivo abordar o projeto
de conexão entre as zonas produtivas portuárias
do oceano Pacífico e atlântico através da estruturação do denominado corredor bioceânico e
entender as relações deste com os seus território
imediatos, fomentando zonas de desenvolvimento por meio de uma Hinterlândia expandida.
A infraestrutura consiste no desenvolvimento de
um projeto de ligação por vias ferroviárias e/ou
rodoviárias cujas conexões entre os oceanos se
dá por meio de zonas na américa latina visando
estimular e integrar comercialmente os países e
regiões ao longo do seu caminho e fomentando o
desenvolvimento (RADDATZ E BUSS, 2014).
Este ocasionando o surgimento de suporte para
estas áreas portuárias por meio de uma zona potencial territorial para a geração de cargas que é
implementada pelo nível de desenvolvimento de

uma região no qual o porto está inserido levando
em consideração a infraestrutura de transporte,
os custos e o serviço de alimentação, isto denominado de Hinterlândia .
A este tipo de projeto, se convencionou denominar Corredor Bioceânico, que a UNASUR (2017)
define como um caráter de projeto onde territórios que até então só exportavam para um determinado porto de sua costa mais próxima passariam
a ter acesso a costa oposta.
O seguinte quadro produzido pela COSIPLAN
(2017) em seu Relatório de Ferrovias Sul Americanas, elenca as rotas possíveis conforme Quadro
1.1.
As rota analisada neste trabalho será a CFBC que
tem por início o porto de Mejillones (Chile) ou
Matarani (Peru), passando por São Paulo e terminando no Porto de Santos. A tabela a seguir (tabela 1) da COSIPLAN (2017) traz importantes dados

Quadro 1.1: Corredores para a integração ferroviária
Corredor

A SUPER HINTERLÂNDIA

Terminologia

Países que os envolvem diretamente

Bioceânico Central

CFBC

Brasil-Bolívia-Chile

Bioceânico Paranaguá-Antofagasta

CFBPA

Brasil-Paraguai-Argentina-Chile

Paraguai-Argentina-Uruguai

IFPAU

Paraguai-Argentina-Uruguai

Brasil-Uruguai-Argentina

IFBUA

Brasil-Uruguai-Argentina

Brasil-Peru

CFBBP

Brasil-Peru

Transandino Central

CFTC

Argentina-Chile

Bolívia-Argentina

CFBA

Bolívia-Argentina

Fonte: COSIPLAN, 2017, tradução nossa
ESTRATÉGIAS DE REQUALIFICAÇÃO DE UMA ZONA PORTUÁRIA DEGRADADA
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definem como pouco eficiente devido ao grande

Tabela 1.1: CFBC, dados socieconômicos por unidades políticas
País

Brasil

Bolívia

Chile

Total

Estado/Depertamento/Região
São Paulo

Superfície

População

km²

% Total País

Habitantes

% Total País

Millones USD

% Total País

248.209

2,91

44.749.699

21,53

731.001

33,09

Mato Grosso do Sul

357.125

4,19

2.682.386

1,29

25.496

1,15

Subtotal

605.334

7,10

47.432.085

22,82

756.497

34,24

Santa Cruz

370.621

33,74

2.657.762

26,42

8.617

28,11

Cochabamba

55.631

5,06

1.762.761

17,52

4.328

14,12

La Paz

133.985

12,20

2.719.344

27,03

7.653

24,96

Oruro

53.588

4,88

494.587

4,92

1.500

4,89

Potosí

118.218

10,76

828.693

8,24

1.682

5,49

Subtotal

732.043

66,64

8.463.147

84,13

26.587

86,72

XV (Arica e Parinacota)

16.800

2,22

247.129

1,34

1.467

0,61

II (Antofagasta)

126.049

16,67

640.950

3,49

20.980

8,71

Subtotal

142.849

18,89

888.079

4,83

22.447

9,32

1.480.226
km²

Fonte: COSIPLAN, 2017, tradução nossa

socioeconômicos para análise dos territórios do
corredor.
É possível observar como no caso da Bolívia o
corredor passa pelas áreas mais populosas e de
maior contribuição para o PIB do país. No Brasil,
essa contribuição é significativa majoritariamente
pela presença do estado de São Paulo, enquanto
no Chile ela é reduzida.
Guida, Ratti e Rabinovitch (2008) pontuam como
um projeto dessa complexidade deve englobar
um grande número de atores como as sociedades
locais para que haja maior integração entre essas partes, permitindo assim a complementação
deste projeto macroeconômico com os corredores
[ 28 ]
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56.783.311
habitantes

número de roubos de carga que ocorrem na

PIB

Figura 1.1: Mapa do corredor Bioceânico Central

805.243
milhões de dólares

transversais a ele e a escala econômica local, Isso
permite, por exemplo, que países como a Argentina, Brasil e Paraguai tenham acesso facilitado aos
mercados asiáticos com conectividades pelos portos do pacífico:
As cidades-porto do litoral chileno e peruano são
as portas naturais que se abrem no Oceano Pacífico - o caminho mais curto até a Austrália, China
e Índia, para citar apenas três gigantes - para a
Bolívia e o Brasil, mas também para o Paraguai e a
Argentina, pela posição física no mapa, e deverão
associar-se em um “complexo portuário” que facilite uma estratégia exportadora adequada. (Guida, Ratti e Rabinovitch, 2008. p. 1)
Raddatz e Buss (2014) analisam a rota central e a

Fonte: Elaboração própria
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Bolívia, instabilidades climáticas e cobranças de
pedágio nas cidades que a rota cruza. (fig. 1)
Esta análise de Raddatz e Buss (2014) permite de
início compreender algumas limitações existentes
quanto aos modais rodoviários para melhor eficiência deste sistema. Desta maneira, o projeto
será abordado os impactos que grandes corredores comerciais podem gerar em seu entorno, e
abrir caminhos de estudos destas relações entre
território e viário transcontinental.
Estes setores podem ser definidos como super-hinterlândias, conforme definido por Rodwin
(1967), possibilitando ampliação de tráfego de
serviços, criação de oportunidades de investimento, explorar a terra com maior intensidade,
equilíbrio e estabelecendo novos “pontos de
crescimento”, como suporte de solução para as
grandes cidades.
Tais características passam por análises no âmbito da recuperação da produção industrial, mão
de obra e produtividade local que induzem como
atrativos a necessidade de investimentos em setores como agricultura, indústria, transporte e educação.
Para orientação desta parte do trabalho se determinou uma pergunta norteadora de suporte
para o desenvolvimento da argumentação deste
capítulo, sendo:
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“Quais as estratégias de suporte necessárias para
implementação dos corredores bioceânicos que
possam criar zonas de interesse para o surgimento
de novas urbanidades?

1.2 PANORAMA DO PROJETO – POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES
Ferrovias eficientes são vitais para o desenvolvimentos dos países, sendo um vetor de transformação econômica. Com esta tecnologia se torna
possível diminuir custos por redução do tempo
de deslocamento e aumentar a confiabilidade de
transporte. O mercado local passa a ter acesso
a bens com preços menores assim como há um
aumento da produção local expandindo sua produção (SANTANA JUNIOR, 2013).
Desta forma, surge a ideia da criação de rotas
brasileiras até portos do Chile e do Peru visando
diminuir o frete e o prazo de entrega de mercadorias que tem como origem e destino a China. A
rota estabelecida pelas ferrovias já existentes, que
após uma requalificação orçada em 55 milhões de
dólares acarretaria numa redução de 30% do frete
e 7,5 mil quilômetros de deslocamento, entre os
países (MONTILHA; DARONCHO, 2007).
Este corredor permitiria também que os países
que já possuem o acesso ao pacífico, também se
beneficiaram de maneira mútua se interconectan-

do com o Atlântico. Possibilitando conexões com
regiões isoladas, gerando intercâmbio comercial com custos reduzidos, aproximação entre os
países e desenvolvimento de toda a infraestrutura
envolvida. Além da infraestrutura, o projeto deve
seguir um arcabouço de protocolos por meio de
normativas técnicas e administrativas que atuam como reguladoras deste eixo de transporte.
(LIMA, 1996)

com mais de 200 km de extensão percorrida. A
própria cordilheira, extensa e íngreme, é por si
só um desincentivo à construção do modal ferroviário conforme apontado no Relatório da COSIPLAN (2017). No caso das rodovias, existem ainda problemas quanto aos pedágios cobrados em
cada cidade e a insegurança decorrente de roubos
de carga que diminuem a confiabilidade do trajeto
caso ele seja feito por caminhões.

Um obstáculo existente seria a compatibilidade
de bitolas, a distância entre os trilhos, usada em
cada país. O Relatório da COSIPLAN (2017) conforme Quadro 2.

Os trajetos se iniciam nos setores portuários do
pacífico, no Chile, nos portos de Mejillones (fig.2)
Iquique (fig.3), ao norte do país devido a sua importância logística, serem caracterizados de alta
capacidade. Ambas são cidades portuárias com
extensas praias, de rica vida marinha e com diversidade gastronômica pautada principalmente no
consumo de frutos do mar. O projeto se caracteriza pela sua conectividade econômicas e culturais,
definidos:

Os fatores geográficos e climáticos também se
postam como outro desafio para a conexão ferroviária. Conforme Raddatz e Buss (2014), apontam a rota que passa pela Região Centro-Oeste
Brasileiro e adentra a Bolívia, possui alguns entraves, como a oscilação climática que chega a
-10°C em algumas épocas do ano na cordilheira,

O mapeamento dos caminhos Corredor Bioceâni-

Quadro 1.2: Bitolas usadas na América do Sul
Denominação

Sistema Imperial: Pés, polegadas

Sistema Métrico: mm

Países onde se usa

Bitola Métrica

-

1.000

Argentina, Bolívia, Brasil e Chile

Bitola Indiana

5’6”

1.676

Argentine e Chile

Bitola Internacional

4’81/2”

1.435

Argentina, Colômbia, Paraguai,
Peru, Suriname, Uruguai e
Venezuela

Bitola Irlandesa

5’3”

1.600

Brasil

Bitola de Três Pés (Uma Jarda)

3’

914

Colômbia e Peru

Bitola do Cabo

3’6”

1.067

Equador

Fonte: COSIPLAN, 2017, tradução nossa
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co, por um prisma histórico patrimonial e cultural,
assinala a junção de países fronteiriços com um
olhar que vai além de simples contemplação, pois
requer uma análise de pertencimento por ser espaço que já mantém redes culturais conectoras.
(Ferreira; Castilho e Oliveira, 2018. p. 70)

Figura 1.4: Porto de Antofagasta

Figura 1.2: Porto de Iquique

Fonte: SELA, 2019

Asato et al (2019) abordam uma outra rota em
desenvolvimento que passa pela cidade de Porto
Murtinho (MS) no Brasil, atravessando o Paraguai,
norte da Argentina até chegar ao Porto de Mejillones, Antofagasta (fig. 4) e Iquique no norte do
Chile, sendo fundamentalmente rodoviário. Este
projeto desconsiderou a passagem pela Bolívia
devida a precariedade de sua infraestrutura viária,
esta rota permitirá uma economia de 12% no frete
em exportações.
Fonte: Imprensa Portuária de Iquique, 2020
Figura 1.3: Porto de Mejillones

Fonte: Maritimo Portuário, 2016
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Conforme Silva, Moreira e Arruda (2019) o trajeto é dotado de grande potencial turístico, sendo
outra possibilidade econômica nos territórios do
projeto e que se relaciona diretamente com o entorno e as cidades por onde ele se interconecta.
Este território fronteiriço entre Brasil e Paraguai
possui características que demandam cuidados
especiais com a sociedade local com relação a
construção e manutenção de uma ponte que
ligará ambos os países. Entre esses cuidados estão problemas relacionados à prostituição e contenção do turismo sexual, vinda de mão de obra
estrangeira, conscientização na preservação de

Figura 1.5: Rota bioceânica, estruturação do corredor rodoviário
em implantação, sem a rota boliviana.

Fonte: Ferreira, Castilho e Oliveira, 2020

patrimônio ambiental e construído bem como capacitação para trabalho no setor turístico (ASATO
et al., 2019). (fig.5)
O porto de destinação de chegada da interconexão ferroviária na zona do pacífico no Brasil através
do Porto de Santos, sendo o 2º Maior porto da
América Latina, esta conexão se dá pelos modais
ferroviários e rodoviários. Conforme Marchetti e
Pastori (2006) o Porto de Santos teve um ganho
de produtividade com a aprovação da Lei 8.630 ou
Lei de Portos de 1993. Antes destas leis existiam
entraves, tais como a obsolescência dos equipamentos, elevado tempo de espera das embarcações, déficits de investimentos e monopólios na
exploração e escalação da mão de obra, sendo até
os dias de hoje realizada por estivadores.
Desde então a produtividade portuária aumentou
com uma operação quase que majoritariamente
privada, havendo redução nos custos de mov-

imentação, aumento da competição de cargas e
gerando uma diversificação das mercadorias transitadas.
A expansão das atividades Portuárias, inclusive
aquelas referentes ao Corredor Bioceânico, segundo Marchetti e Pastore (2006) depende de uma
série de fatores. É necessária uma área disponível
para os processos de expedição e armazenamento de cargas, equipamentos que funcionem de
maneira produtiva, a capacidade de calado e atracação dos navios bem como os acessos terrestres.
Quando as características físicas não mais podem
ser expandidas, é necessário ampliar a produtividade aplicando novas tecnologias no processo.

1.3 ESTRATÉGIAS ECONÔMICAS CONTINENTAIS: ESTRUTURAÇÃO DA SUPER-HINTERLÂNDIA
A geração de inovação é crucial para a competitividade econômica e para as mudanças de uma
região, conforme Protaslo, Rodrigues e Almeida
(2004). A infraestrutura e o indivíduo capacitado
são alguns dos mais importantes elementos que
geram a inovação.
Sendo assim, a implantação de um corredor
logístico como uma infraestrutura conectora de
regiões produtivas traz um dos pilares de transformação econômica para uma região, devendo
ser traçadas estratégias de capacitação territorial e social para complementar o processo de in-
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ovação nos territórios.

Quadro 1.3: Princípios da ZIS

Figura 1.7: Principais processos da ZIS

Figura 1.6: Elementos da ZIS

Princípios da ZIS

A implantação desta infraestrutura, como esta
constitui a denominada “ZIS”, ou Zona Internacional de Serviços. A “ZIS” também é denominada de
“Rede para as Redes”, pois se caracteriza como
uma estratégia aplicada em um território, visando
primeiramente constituir processos de agregação
de conhecimento e recursos, que se interconectam em redes de escala cada vez maior, indo do
local ao internacional. (PROTASLO, RODRIGUES
e ALMEIDA, 2004) O quadro a seguir mostra os
princípios dessa zona.

Descentralizar

Descentralização de iniciativas
de forma que a riqueza e a
geração de conhecimento se
multipliquem

Expansibilidade

Modularidade do processo de
forma que este possa ser replicado em outros lugares

Conectividade

Agregar valor por meio de compartilhamento de informações
determinantes

Interoperabilidade

Caso componentes e produtos
do sistema tenham sido alterados, devem ser trocados por
especificação semelhante

Fonte: Protaslo, Rodrigues e Almeira, 2004

Fonte: Protaslo, Rodrigues e Almeira, 2004

A “ZIS”se objetiva na inclusão de atores e agentes
sociais por meio do fomento para a criação de
novos negócios e investimentos a partir das Tecnologias de Informação e Comunicação ou TICs.
(fig.6) Essas tecnologias podem permitir a inclusão
social por meio da inclusão digital, embasando os
processos da ZIS. Isso é observado conforme o diagrama a seguir.
A implantação da ZIS se dá em quatro estágios que
devem ser desenvolvidos com uma abordagem
sistêmica. O ponto de partida da ZIS é a criação
de um suporte online para conexão de redes existentes nos países, unindo pessoas, projetos e
recursos. Em seguida os nós identificados na primeira fase passam a ser auxiliados por indivíduos com treinamento para capacitar o desenvolvimento destes negócios locais em âmbito global. A
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terceira etapa é de mineração de conhecimentos
através dos personagens e nós já estabelecidos de
forma a otimizar as oportunidades de negócios.
Em último lugar ocorre a multiplicação das redes,
onde redes menores com objetivos determinados
serão criadas utilizando a mesma capacidade de
ampla articulação da rede principal. (fig.7). Cada
rede então passa a agregar valor para si mesma
e para a ZIS como um todo. Esta rede dá origem
a um círculo virtuoso que deve estar sempre alinhado ao pensamento sistêmico (PROTASLO, RODRIGUES E ALMEIDA, 2008).
Silva, Moreira e Arruda (2018) trazem algumas
outras estratégias para a conexão econômica, desta vez voltadas para o setor cultural e turístico.
Entre elas estariam o investimento em infraestruturas para roteiros que envolvam paisagens como

que se beneficiarem com as instalações das infraestruturas ferroviárias.

Fonte: Protaslo, Rodrigues e Almeira, 2004

o pantanal, os andes e o Atacama e conectar os
serviços de recepção turística ao longo do trajeto. Dessa forma o território pode ser desenvolvido não só pelas atividades diretamente ligadas ao
turismo como as indiretamente ligadas.

1.4 CONCLUSÕES PARCIAIS
A funcionalidade e a necessidade de aplicação de
estratégias neste âmbito, tem como objetivo estabelecer relações espaciais, políticas públicas aplicada, desenvolvimento territorial e mitigação ao
desenvolvimento social e econômicos dos setores

Pode-se afirmar que estes processos estratégicos
aplicados, possibilitam a articulação dos novos
sistemas, induzindo processos participativos, integrando ações de longo prazo, atuação de agentes locais e conectividades em distintos níveis de
funções urbanas em prol do equilíbrio do território.
Entende-se a necessidade de aplicação de macro estratégias como instrumentos de fomento
regional para o desenvolvimento territorial das
cidades e das zonas pelas quais o corredor ferroviário se interconecta, esta possibilidade é vista
como uma hinterlândia ampliada que estabelece
relações espaciais com as zonas geográficas e os
portos localizados tanto no pacífico quanto no at-
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Figura 1.8: Estratégias Projetuais

lântico.
O Corredor e o ele indutor de fomento para micro zonas produtivas se comportando como uma
rede articulada, cujas características tendem a estabelecer as zonas ocupacionais como “Motores
de Desenvolvimento Territorial”, desta maneira a
pesquisa se coloca em organizar o fomento e implementação do território a partir de quatro núcleos estratégicos aplicados:
1.
Estratégias Econômicas, sendo consideradas ações que possibilitam gerar a condições
de transformações a partir da estruturação
econômica, tanto para novas zonas de estocagem,
mas para novas redes de suporte de serviço e
comércio: sendo: a. Integração Econômica; b. Rede
de Inovação; c. Espaços Econômicos Otimizados;
d. Gestão de Empregos; e. Valorização Econômica
Mútua.
2.
Estratégias Governamentais, estabelecidas a partir da necessidade da administração das
áreas dos grandes espaços portuárias que definem o setor de intervenção, acolhendo as necessidades de ações locais, sendo: a. Instâncias Cidade
e Ferrovia; b. Acordos de Planificação; c. Projetos
Geradores; d. Cultura Local; e. Promoção Cidade e
Ferrovia; f. Cooperação Regional.

Fonte: Elaboração própria.
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3.
Estratégias de Sustentabilidade, permite
potencializar ambiências sustentáveis de indução

para a melhoria da qualidade territorial, sendo:
a. Redução de Impactos; b. Patrimônio Local; c.
Desenvolvimento Econômico Sustentável; d. Recursos Locais.
4.
Estratégias de Urbanidade, a planificação
urbana fomentada a partir de uma nova infraestrutura indutora de urbanidade para as zonas
de suporte tanto ferroviárias quanto rodoviárias,
servindo de interconexão entre as novas zonas
oriundas do projeto do corredor bioceânico, sendo: Reconquista Urbana; b. Conexão Otimizado;
c. Osmose Cidade e Ferrovia; d. Manifestações; e.
Gestão Integrada.
As estratégias estão interconectadas por meio de
processos ordenadores no território, e dos diversos sistemas que o compõem para a organização
das zonas espaciais beneficiadas pela infra ferroviária, tais aspectos denotam em formulação
de políticas locais que se estruturam a partir de
novos cenários, definindo novas características
entre o território urbano, a ferrovia e as relações
humanas. Estas como áreas de circulação de pedestres, veículos leves e transportes de suporte.
Esta zona devendo ser organizada em função
das possibilidades de áreas de estocagens, novos
sistemas produtivos, indução de novas tecnologias, zonas inteligentes e uma rede articulada entre demandas de serviços, empregos e caracterizando linearmente uma Hinterlândia dinâmica e
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de abrangência territorial, que conforme Roadwin
(1967), setores com estas características em um
territórios são propícios para conglomerar novas
zonas urbanas com populações iniciais de 100 mil
pessoas.
Desta maneira conforme Güell (1997), estes territórios são propícios para a estruturação de novos modelos econômicos com a setorização de
zonas cujas estruturas de emprego e diversidade
permite a evolução local e oportunidades para
desenvolvimento a longo prazo.

1.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO
Conforme identificado na pesquisa, há a necessidade de um enfoque sistêmico dos processos
envolvidos na implantação de um projeto de infraestrutura de proporções continentais e complexidades de sistemas de suporte, tanto físicos
quanto geográficos, por meio de rigorosos mapeamento de agentes envolvidos no processo de
implantação e as suas demandas.
Desta forma, a aplicabilidade e o uso de estratégias projetuais como justificativa no desenvolvimento territorial e no zelo para se obter cenários futuros qualificados, possibilitam um controle
para o planejamento territorial de um projeto
dinâmico e de grande escala, separando as entidades que deverão se envolver em cada etapa e
setor da gestão pública, conforme afirmado por
Fernández Güell (2006).
[ 38 ]
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Estabeleceu-se a necessidade de aplicação de
estratégias econômicas que estão associadas ao
conceito da ZIS (Zona Internacional de Serviços)
para gerar uma rede ampla de “Motores de
Desenvolvimento Territorial” funcionando em escala local mas conectada por meio das redes de
Tecnologias de Informação e Comunicação à outros países, provendo um macro desenvolvimento
socioeconômico e visando reverter quadros de
vulnerabilidade existentes ao longo da rota.
Somam-se o suporte de ações governamentais
para a atuação na escala da cidade para garantir que os processos logísticos que envolvem as
zonas produtivas portuárias tenham uma melhor
relação com a cidade onde se inserem, qualificando estas áreas de forma que a população se
beneficie com novas infraestruturas e fomentos
econômicos, gerando novos processos de competitividade e logísticas avançadas.
Esta relação entre o global e o local se estabiliza
com as estratégias aplicadas ao meio ambiente,
valorizando o patrimônio existente, o uso dos recursos locais, bem como a diminuição de impactos
do projeto aos territórios urbano e rural de forma
a reduzir externalidades e garantir um resultado
positivo nas comunidades existentes nesses locais.
Por fim o transpasse dessa infraestrutura no tecido urbano gera oportunidades de requalificação

com as estratégias urbanas, trabalhando a relação
território-ferrovia, gerando novos sistemas de organização espacial, elementos de morfologias
oriundos dos processos novos de estocagem,
serviços e comércios que permitirão o crescimento da empregabilidade e o surgimento de tecnologias de inovação as cidades.
A aplicação conjunta desde arcabouço prático-conceitual responde a pergunta norteadora
inicialmente proposta:
“Quais as estratégias de suporte necessárias para
implementação dos corredores bioceânicos que
possam criar zonas de interesse para o surgimento de novas urbanidades?
As macroestratégias resultam como elementos
de propulsão de melhorias para as diversas mudanças territoriais que influenciam a sociedade
civil ao longo do trajeto, transformando pré-existências em novas urbanidades com a finalidade
de ampliação da capacidade econômica local e
equidade entre os territórios, colocando desta
maneira a pesquisa como um norteador possível
para o desenvolvimento de políticas públicas locais que permitam estabelecer novos protocolos
para as regiões latino americanas.
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2

2.1. INTRODUÇÃO
O Valongo se constitui no território primordial da
cidade de Santos. Foi à partir da implantação do
seu porto de trapiches, protegido de invasões e
ataques dentro do estuário, que a cidade nasceu
e se expandiu. Porta de saída dos ciclos de exportação brasileiros, o território Portuário passa a se
transformar num centro logístico com ligação direta com o território e dotado de infraestruturas
de grande porte como a Ferrovia Santos-Jundiaí à
partir do Ciclo Cafeeiro. O Porto Valongo se tornou tecnologicamente deficitário perante novos
terminais que foram criados para se adaptar a
uma economia mundial em constante mudança e
seus galpões e o bairro que era seu território de
apoio entraram em declínio.
Mesmo assim, por ser um território entre terminasi de grande fluxo de cargas, o Valongo tem um
fluxo de mercadorias por trens e caminhões muito intenso. Entretanto, esse trânsito gera conflitos
com cruzamentos ferroviários em nível e alto nível
de poluição do ar e sonora causada pelos caminhões.

O HUB VALONGO

Esse tipo de relação logística é estudando por Rodriguer (2020). O mundo globalizado é caracterizado por sua conectividade em termos de transporte
e suas cadeias logísticas. Dentro dessas redes, existem os gateways e hubs espaços sendo os hubs,
um lugar de localização central num sistema de
transporte onde ocorrem transferências dentro
do mesmo modal, enquanto gateways implicam
na troca de modais. Gateways também são espe-

cialmente importantes para se conectar com as
zonas produtivas do interior do continente, sendo
que a importância dessas conexões está diretamente ligada às estratégias comerciais dos seus
usuários. A essa zona produtiva que recebe mercadorias ou as envia por quaisquer vias de transporte que sejam entre elas e o porto constituem o
território conhecido como, por definição do thinktank Portogente (2016), como Hinterlândia.
Figura 2.1: Hubs e Gateways

Fonte: Rodrigue, 2020

Embora Rodrigue (2020) aborde essa infraestruturas sob a perspectiva da logística, Voljtek el al.
(2017) citam que os princípios de planejamento
usados para a logística podem também ser usados para o transporte de passageiros de maneira
eficiente, como por exemplo em uma estação ferroviária, onde passageiros podem ser entendidos
como inputs e outputs assim como contêineres
e outros tipos de carga seriam computados num
sistema de carga.
Quanto a função, Rodrigue (2020) ainda aponta
que estes podem ser centralidades ou interme-

ESTRATÉGIAS DE REQUALIFICAÇÃO DE UMA ZONA PORTUÁRIA DEGRADADA

[ 43 ]

diações. As centralidades funcionam como pontos
de destino na rede e geralmente estão vinculados
a grandes áreas metropolitanas, enquanto as intermediações são os pontos de troca e dependem
mais da acessibilidade do território.
Zhu, Zhang e Zhang (2018) explicam como há
causalidade entre a conectividade de regiões por
transporte e o aumento de sua atividade econômica turística, comercial bem como um aumento dos
investimentos, sendo o conceito da conectividade,
ou seja, o número de opções de deslocamento
num dado ponto, essencial para o sucesso desse
nó. Com um grande número de opções, a cidade
se torna um ponto de maiores oportunidades
para o desenvolvimento econômico.

forme observado em 2020 com um crescimento
de 9,3% na movimentação de cargas em relação
à 2019, esta região se caracteriza pelo abandono.
Segundo a Santos Port Authority (SPA), o Valongo
hoje é alvo de manifestação de interesse público
para projetos para recuperar os galpões portuários hoje ociosos, principalmente com novos usos
marítimo como um terminal de passageiros.

Os resultados desse desenvolvimento podem
ser induzidos por meio de um plano estratégico,
conforme aponta Guell (1997). Este plano permite a mobilização de agentes econômicos e sociais na direção de um objetivo específico, com
atribuições a cada uma das partes de responsabilidades necessárias para se atingirem essas metas
de melhoria urbana.

Ainda caracterizando o território, a ferrovia se
apresenta como uma morfologia fundamental
para compreender as questões de inserção urbana do porto bem como suas limitações e possibilidades de crescimento econômico uma vez que ela
está presente como um dos eixos logísticos para
transporte de mercadorias. Segundo o thinktank
Portogente (2021), atualmente, a Ferrovia Interna do Porto de Santos (FIPS) transporta quase 50
milhões de toneladas ao ano. Em 2019, a quantidade de carga transportada por trens no porto foi
de 46%. (PORTOGENTE, 2020). O tráfego intenso
e não segregado de trens ocasiona situações favoráveis para colisões com caminhões (G1, 2016),
(G1, 2020), constituindo também uma barreira
para a ligação da cidade com o mar.

Espíndola (2012) aponta que o Porto Valongo em
Santos passou por diversas mudanças advindas
das transformações que a atividade portuária teve
desde a implantação dos armazéns neste ponto
da Cidade, na criação no porto. O Porto que tinha
integração completa com a cidade vai lentamente
sendo segregado com implicações para o território central da cidade adjacente a ele. Apesar
da intensa produtividade do Porto de Santos, con-

Para que novas dinâmicas sejam possibilitadas e
que haja melhor eficiência logística para aumento
da quantidade transportada de carga, é imperativo que a ferrovia permaneça dada sua importância
para o crescimento do Porto de Santos. Entretanto,
sua atual configuração física dificulta a ocupação
dos galpões em desuso no Valongo e novas possibilidades de usos marítimos para a região, como
também possibilidades de recuperação econômi-
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Figura 2.2: Porto Valongo e a sua inserção Urbana com a Perimetral
e a Ferovia

ciclos econômicos:
Quadro 2.1: Ciclos econômicos do Porto de Santos
Ciclo Econômico

Organização do Porto

Ciclo do Café

Inauguração dos primeiros 260
metros de cais em 1892 e ampliação para escoamento de café
para 1 quilômetro. Expansão do
Porto do Valongo até Outeirinhos com implicações para a área
urbana. O ciclo se encerra na
queima de café em 1930.

Ciclo dos Granéis

De 1930 à 1981. Primeiros terminais de inflamáveis na Ilha
do Barnabé, primeiro plano de
desenvolvimento do Porto e primeiro Pólo Petroquímico. Coincide mundialmente com o Ciclo
do Petróleo que se encerra nos
anos 70 do século XX.

Conteinerização

De 1981 até os dias atuais. Se
inicia com a inauguração do primeiro terminal de Contêineres.
É também quando se iniciam
privatizações do porto. Coincide
com o fenômeno da Globalização.

Fonte: G1, 2018

ca para o território urbano adjacente a ele. Dessa
forma, este trabalho busca se aproximar território
do Porto Valongo em Santos procurando entender sua formação histórica como hub logístico, bem
como estudar a relação das ferrovias e dos portos
como parte de uma cadeia logística que envolve
a hinterlândia para lançar idéias projetuais para
requalificar o território do Valongo considerando
o mesmo como parte de uma cadeia econômica.

2.2. O Valongo: Expansão, evolução e
soluções
2.2.1 Porto de Santos e Ferrovia
Sales (1999) explica como o Porto de Santos passa
a se organizar na formação da Cia. das Docas de
Santos em 1888 sendo os primeiros 260 metros
de cais inaugurados em 1892. Souza (2006) descreve essa transformação do Porto com base em

Fonte: SOUZA, 2006

Antes do ciclo cafeeiro o Porto fundamentalmente
exportava açúcar, conforme aponta Sales (1999),
funcionando com um sistema de ponte-trapiche o
que gerava limitações quanto aos navios que podiam ser atracados no local. A criação do cais do
Valongo e dos armazéns não seguiu um projeto
que previa o crescimento do Porto junto à cidade,
o que associado à limitações da engenharia brasileira produziu um espaço pouco adaptável às necessidades infraestruturais que os futuros ciclos
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econômicos demandaram. Esse problema é detalhado por Arriagada (2012) que comenta como defasagens tecnológicas de áreas portuárias podem
levar à desarticulação territorial dos elementos
constituintes da hinterlândia, potencializado ainda por elementos infraestruturais presentes nas
bordas do porto, o que gera uma fragmentação
no tecido urbano imediato.
O bairro do Valongo acompanha as transformações do Porto, e a área que até o fim do período exportador de açúcar possuía casarões de
famílias abastadas passa lentamente a se transformar num ponto de alta concentração de comércios e armazéns ligadas à comercialização do Café,
sendo um dos maiores pontos de corretagem do
produto até momento, conforme Souza (2006).
Há também o processo de encortiçamento gradual de algumas residências que se tornam abrigo
dos trabalhadores do porto. A configuração de infraestruturas se altera ainda mais com a implan-

Figura 2.4: Reprodução de Mural de Benedito Calixto mostrando a
região do Valongo em 1822.

Figura 2.6: Estação do Valongo como foi inaugurada.

tação da Ferrovia São Paulo Railway e sua estação
ferroviária implantada no Largo Marquês de Monte Alegre. Passa a existir uma ligação direta logística e de passageiros entre o Porto e as áreas de
produção do planalto.
Outras áreas da margem direita são pos-

Quadro 2.2: Diretrizes do Porto

Diretrizes do Porto
Eficiência Operacional

Movimentação de 100% das cargas na região de influência de
Santos
Consolidação da Clusterização
de cargas

Fonte: Pereira, 2009
Figura 2.5: Embarque de café no Valongo em Santos. Trabalho manual dependente de força de trabalho e armazéns de estocagem junto
ao cais.

Dedicação de berços aos terminais contíguos

Fonte: Estações Ferroviárias, 2021
Figura 2.7: Estação do Valongo atualmente, após processo de restauro do projeto de 1898 que lhe deu traços de arquitetura vitoriana.
Aos fundos, à direita, é possível ver a torre de escritório da Petrobrás
cujo térreo e subsolos ficam atrás do lote da estação, fechando o
acesso terrestre e subterrâneo à área da antiga gare.

Aumento da participação do
modal ferroviário
Integração Porto-Cidade

Melhorar interferência de
acessos.
Destinação do cais do Valongo
para movimentação de cruzeiros.

Figura 2.3: Praia do Consulado, pintura de Benedito Calixto que representa o Valongo antes da construção do cais com suas pontes e
trapiches

Destinação da Prainha no Guarujá para armazenagem e carga
geral.
Master Plan de preservação
histórica.
Fonte: SPA, 2020

Fonte: Enciclopédia, 2021
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Fonte: Veja SP, 2016

Fonte: Aquino, 2021

teriormente ocupadas, bem como a margem esquerda nos anos seguintes ao ciclo cafeeiro, com
a implantação de terminais de petroquímicos e
granéis sólidos. O Terminal de Contêineres (TECON) surge, conforme Sales (1999), como resposESTRATÉGIAS DE REQUALIFICAÇÃO DE UMA ZONA PORTUÁRIA DEGRADADA
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Figura 2.8, 2.9 e 2.10: Passagem no tempo da área do Valongo. Em 2009 é possível ver o pavilhão de exposições que ocupava o lugar da gare
da estação e a expansão do TECON em construção. Esse pavilhão é eventualmente demolido. É possível também acompanhar a construção
do edifício da Petrobrás junto à estação antiga.

Fonte: Google Earth, 2009, 2012 e 2020

ta tardia às mudanças de economia marítima, em
1981, demandando amplas áreas de pátio, muitas
vezes improvisadas. Essas mudanças econômicas
são decorrentes da especialização econômica do
pós segunda guerra, o que gera espaços mais determinadas para cada carga no waterfront, bem
como elementos infraestruturais mais robustos o
que tem implicações para o tecido urbano, com
um porto que entra em contato com a cidade mas
se aparta da mesma.
Hoje o Plano de Zoneamento (PDZ) do Porto de
Figura 2.11: PDZ de Santos com cenário futuro de realocação de
concentração de pátios de contêineres na margem direita, e nos TECONs na esquerda, subtraindo os pátios existentes entre o Valongo
e a Ponta da Praia.

Fonte: SPA, 2020
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Santos feito pela Santos Porto Authority (SPA)
traz a clusterização como parâmetro, de forma a
reunir em núcleos determinados terminais hoje
que estão espalhados através da área do porto
organizado. O futuro do Valongo como um porto
turístico para atracação de cruzeiros com os armazéns tendo também uso comercial. O mesmo
plano ainda cita o desejo de aumentar a eficiência
ferroviária da FIPS além de eliminar embarques
de contêineres entre o Valongo e a Ponta da Praia
os concentrando no TECON. Assim, as estruturas
ferroviárias projetadas neste trecho de porto não
precisam prever o uso de carregamento Double
Stack, com dois contêineres empilhados.
Em uma de suas revisões o Plano Diretor de Santos passa a definir a área dos armazéns de 1 à 4,
no Valongo, como Área de Proteção Cultural (APC)
onde a atividade portuária fica proibida para fins
logísticos e se tem como diretriz reconectar a cidade com seu Waterfront. SOUZA (2006). A região
passa a integrar o que a Prefeitura Municipal de
Santos (PMS) chama de Alegra Centro, plano de
recuperação cultura, patrimonial e de potencial-

ização econômica da região central que envolve
o tombamento de edificações com uma série de
benefícios fiscais como isenção total de IPTU, ISS,
ITBI, isenção de taxa de licença por 5 anos, isenção
de ISS para prestadores de serviços e isenção de
até 50% de IPTU e ISS para patrocinadores e venda de potencial de construção.
A revisão bibliográfica do Valongo como parte de um território portuário submetido a ciclos
econômicos e com equipamentos de infraestrutura como a FIPS, com intenção de potencialização
de sua capacidade mostra que esses nós devem
ser solucionados para que o território possa realmente ser integrado novamente à frente de água
e que seu patrimônio histórico passa ter nova
fruição por parte da população, otimizando este
desejo de novas dinâmicas econômicas planejado
pela prefeitura.

Figura 2.12: Trincheira do Corredor

Fonte: Railway Age, 2019
Figura 2.11: Mapa de implantação do corredor entre hinterlândia e
porto.

2.2.2. Corredor Alameda
Para analisar melhor as possibilidades que um
projeto de aumento de eficiência ferroviária traz a
um porto, é necessário realizar uma revisão bibliográfica sobre a relação da ferrovia e o porto para
em seguida analisar um projeto de infraestrutura
onde o sucesso da otimização logística se provou
benéfico ao crescimento das trocas econômicas.
Arriagada cita a ferrovia como uma articuladora
entre o porto e a hinterlândia, regulando a capacidade de distribuição de mercadorias entre ambos.
Os Portos Secos acabam agindo como suportes
ao território portuário na medida em que podem
amparar uma quantidade maior de contêineres

Fonte: Railway Age, 2019
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Tabela 2.1: Movimentação anual de carga em unidade de contêiner de 20 Pés (TEU) e Receita em Dólares no corredor.
Ano

No Corredor
(TEU)

No Corredor
(TEU)

Total
(TEU)

Receita Anual
(USD)

2006

4.891.318

1.283.661

6.174.979

91.118.507,00

2007

4.739.214

1.216.055

5.955.270

96.131.937,00

2008

4.366.070

1.013.085

5.379.155

92.533.845,00

2009

3.588.157

624.163

4.212.320

77.880.746,00

2010

4.005.772

788.763

4.794.535

88.093.949,00

2011

4.324.788

662.332

49.87.120

94.054.436,00

2012

4.198.329

615.298

4.813.627

98.355.295,00

2013

4.402.191

554.474

4.956.665

104.667.743,00

2014

4.709.243

525.371

5.234.614

109.640.499,00

2015

4.601.023

447.730

5.048.753

103.899.235,00

2016

4.160.396

450,511

4,610,907

100.300.45,00

2017

4.566.283

406.825

4.973.108

107.830.769,00

2018

4.919.445

296.466

5.215.911

114.481.291,00

2019

4.781.263

243.063

5.024.325

109.244.062,00

2020

4.487.608

239.776

4.727.38

107.255.967,00

Fonte: ACTA, 2021

por se localizarem em áreas longes de centros
urbanos, enquanto os portos estão limitados
geralmente pelo tecido urbano da cidade onde
se inserem e por infraestruturas de borda que
limitam sua expansão. O investimento na ferrovia
vai então qualificar e potencializar a capacidade
de transporte do porto, com benefícios macroeconômicos que podem afetar a foreland, ou seja, as
áreas produtivas em outros portos, conectados
por via marítima. A movimentação de contêineres
depende da escala de realocação que ele tem.
Quanto mais próximo o destino, como o próprio
pátio de estocagem, menor é o custo. E esse custo
de realocação está diretamente atrelado à capacidade de movimentação que o meio de transporte
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tem, no caso a própria ferrovia.
Esse nível de investimento em infraestrutura ferroviária para alimentar portos ocorreu na Califórnia, nos EUA. Correndo através de 32 Quilômetros
através da Cidade de Los Angeles e conectando os
Portos de Long Beach e Los Angeles, o Corredor
Alameda foi um projeto de infraestrutura implantado na costa leste dos EUA para aumentar a qualidade de conexão do transporte de mercadorias
entre a hinterlândia e o Pacífico conforme Agarwal, Giuliano e Redfearn (2004). O gasto, conforme
Arriagada (2012) foi de 1,16 bilhão em títulos de
receita, 400 milhões do governo americano, 394
milhões de dólares da autoridade do condado

metropolitano de los angeles, caracterizando o
projeto como transversal entre os diversos agentes que se organizaram para sua viabilização sob
gerenciamento e administração da Alameda Corridor Transport Authority (ACTA). A trincheira possui três vias com possibilidade de eletrificação e
possui 15,2 metros de largura.
Esta revisão bibliográfica deste caso de projeto
de infraestrutura permite lançar luzes sobre a
questão ferroviária do Valongo. Atualmente, necessitando melhorar a qualidade de suas conexões ferroviárias, tendo a necessidade de diminuir
o tráfego de caminhões, a segregação da faixa ferroviária numa via de cargas de alta capacidade se
apresenta como solução infraestrutural possível
para o território portuário de Santos. Entretanto,
para esse resultado é necessário elaborar um plano de intervenção que considere a complexidade
de atores e dinâmicas presentes na área.

2.2.3. Plano Estratégico e Transformação
de Zona Portuária
O trabalho de Guel (1997) traz luzes para o planejamento de territórios globais com diversos atores
desempenhando responsabilidades conjuntas
para a transformação econômica dos mesmos.
Isso conforma um instrumento de planejamento econômico e territorial chamado de Plano
Estratégico. São levantados uma série de indicadores sociais e econômicos da área para que se
tenham parâmetros para determinar o grau de
qualificação que foi atendido ao término do processo.

Arriagada (2020) analisa como áreas como o Valongo, que se tornaram regiões degradadas devido às mudanças industriais e ciclos econômicos
portuários, podem se beneficiar de um planejamento estratégico. Essas áreas degradadas ao
longo dos eixos ferroviários podem ser requalificadas com projetos que contemplem a criação
de um ciclo econômico para manter as transformações de forma perene.
O trabalho aborda estratégias nas áreas Ambiental, Econômica, Governamental e Urbanas, mas
este estudo foca em analisar os tempos propostos
para as que visam modificar a economia local do
território, conforme à seguir:
Horizonte 2020-2025: Criação de um Pólo Tecnológico Interligando as Economias; Revalorização do Comércio Local; Implantação de Galerias
nas Áreas dos Galpões e Terrenos Abandonados;
Conectar as Zonas Separadas pelo Parque Linear Estabelecendo uma Área de Pólo Econômico; Reconversão econômica dos antigos galpões
abandonados em uso misto; Criação de objetos
híbridos capazes de concentrar e irradiar; Criação
de objetos culturais articulados aos existente; Reestruturação das quadras de margem, integrando
aos espaços públicos; Racionalização das atividades e espaços do parque, reorganização das
relações; Desenvolvimento de bulevares como
elementos de transição entre cidade e parque;
Tornar a região transitável para pedestres; Melhorar o sistema de logística; Melhorar o acesso de
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transporte público para a região; Plano de incentivos para empresas e comércio; Planos de formalização de espaços; Pontos de ônibus inteligentes
com pequenos serviços acoplados; Convênios com
ensinos públicos e privados; Área de geração de
inovação e tecnologia; Investimento em comércio
local e edifícios de comércio e serviços existentes;
Estabelecimento de empregos nas áreas dos
galpões a serem reformados; Formação de novos
profissionais com a criação do polo econômico;
Empregos nas áreas lindeiras ao parque.
Horizonte 2025-2030: Áreas de formação educacional e reestruturação comercial; Investimento
em habitações estudantis visto o grande número
Figura 2.13: Estratégias Projetuais para o Valongo

de universidades da região; Áreas de formação e
inovação tecnológica; Soluções de conectividade
sustentável para a infraestrutura; Conexões dos
bairros à partir do vlt; Criação de relações entre novos moradores e população residente; Infraestrutura para moradores; Funcionalidade do território
24 horas; Investir em adensamento a partir da
implantação de edifícios habitacionais; Potencializar a cultura e o entretenimento incentivando a
vida noturna da região; Ajustar o adensamento de
áreas promovendo a infraestrutura; Reconexão
de áreas através de atividades comerciais, habitacionais e institucionais; Parcerias público privadas
para investimentos locais; Desenvolvimento de
ecossistema econômico e industrial; Tecnopolo

é um dos pólos de desenvolvimento econômico,
tecnológico e biotecnológico; Organizar o adensamento a partir da implantação de edifícios habitacionais; Organizar o adensamento à partir da implantação de edifícios habitacionais; Incentivo ao
turismo e o comércio; Valorização da imagem do
espaço; Valorização e estabelecimento dos eixos
comerciais.
Horizonte 2030-2040: Investimentos na educação
público privada; Criação de capital humano criativo através da inovação; Incentivo à inovação
através da licitação de concursos; Rede de divulgação de talentos por meios digitais; Self Organizing Models - Projetos auto sustentáveis, contrário
do de centralização de poder empresarial; Sistemas de Compartilhamento de Informações e ideias para inovação; Conectividade entre empresas:
melhora de produtividade e eficiência por meio
do compartilhamento de serviços, pesquisas, etc.
Pólos de incentivo a pesquisa direcionados para
a criação e a inovação; Pólos de incentivo ao trabalho associado à criação e a inovação; Empresas
focadas na criação e produção local para o mercado local; Criação de empregos para faixas etárias
definidas; Investimentos na saúde parcialmente
privada.
Horizonte 2040-2050: Autopistas Perimetrais e Estrutura Logística; Recolocação de grandes áreas
em decadência na economia da cidade.

Fonte: Arriagada, 2020
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Essas estratégias econômicas compõem
um ferramental para organização do território em
cenários futuros que irão propiciar não somente

as transformações infra estruturais de projeto
como irão mantê-las e transformá-las em vetores
de um novo ciclo econômico para requalificar o
bairro.

2.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO
O levantamento bibliográfico realizado permitiu compreender que as interferências num território de grande complexidade como o Portuário
demandam de estratégias de projeto que garantam a permanência das mudanças intencionadas
nos tecidos urbanos degradados por processos
históricos pela forma de um novo ciclo econômico baseado em inovação. Para que esse território
seja reconquistado pela cidade as interferências
no território lindeiro ao Porto devem abarcar
soluções para as funcionalidades e limitações
destes, sendo também uma solução de caráter
macroeconômico dada a escala de serviço que um
Porto Marítimo possui.
Desta forma, além das estratégias econômicas levantadas para se atuar neste território altamente
dinâmico, é necessário solucionar as limitações
infraestruturais do Porto Valongo. Os armazéns
tombados por órgãos de defesa do patrimônio
não podem ser ocupados por atividades portuárias, bem como o território disponível é incompatível com o nível de tecnologia e área necessário
para as atividades portuárias contemporâneas. A
reconexão desta frente-mar com o território do Valongo, entretanto, passa pela solução infraestrutural da ferrovia. Os estudos abordados mostram
que a segregação em nível da ferrovia de carga na
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área do Valongo não só permitiria a devolução da
conexão cidade-mar perdida, como entraria em
consoante com o desejo da Autoridade Portuária
em aumentar a eficiência ferroviária possibilitando um nível superior de serviço que poderia inclusive suplantar o atendimento por caminhões que
causa perturbações no tecido urbano.
Desta maneira, se propõem além da segregação
em nível a ferrovia, a transformação da área remanescente da perimetral que perderia sua eficiência em relação à ferrovia e da faixa ferroviária
num parque ligando os Armazéns à cidade. Sendo uma das ações a reconexão dessa nova área
econômica com outras zonas de serviços, se
propõem também a implantação de uma conexão
com São Paulo por meio de um trem regional de
passageiros. Por fim, é intenção da SPA o uso dos
Armazéns para fins portuários de Lazer ou Turismo. Se propõem que dentro das estratégias intencionadas os Armazéns sejam ocupados para um
fim educacional de formação de mão de obra para
esse setor de inovação e criatividade sustentando um ciclo de fornecimento de mão de obra para
os postos de trabalho a serem criados nas áreas
tombadas recuperadas. A área náutica de lazer
passa a ser caracterizada por uma marina, estrutura funcionando sem empecilhos aduaneiros e
totalmente conectada com a cidade por meio de
áreas comerciais.
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3

3.1. INTRODUÇÃO
Tendo concluído o estudo do território e levantado soluções econômicas e urbanas, é necessário
começar a levantar algumas referências de
suporte para o desenho arquitetônico. Serão
apresentados à seguir três projetos de referência para o desenvolvimento deste trabalho. Esses
projetos foram escolhidos quer seja pelo seu programa, abordagem quanto ao local, estratégias de
projeto empregadas, soluções estruturais, entre
outros pontos que serão melhor detalhados em
conclusões parciais de cada caso.

REFERÊNCIAS PROJETUAIS
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3.2. PROJETOS

Figura 3.2.2: Implantação do Projeto

Figura 3.2.3: Primeiro Pavimento, com o programa de primeiro ciclo da universidade

PROJETO 1 - CAMPUS CRIATIVO UNIVERSIDADE
ANDRÉS BELLO

Localização: Recoleta , Santiago - Chile
Área Construída: 9500 m²
Ano: 2015
Autores: Martin Schmidt Radic Arquitectos
Asociados
Figura 3.2.1: Vista do vazio interno

Fonte: Martin Schmidt Radic Arquitectos Asociados, 2020
Figura 3.2.4: Andar tipo do edifício novo com as salas didáticas

Fonte: Martin Schmidt Radic Arquitectos Asociados, 2020

O projeto se insere na Comuna de Recoleta, uma
das que compõem a Cidade de Santiago do Chile.
A Recoleta se caracteriza historicamente por um
bairro onde conviveram fábricas, casas de artesãos e uma comunidade indígena.
[ 60 ]
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Fonte: Martin Schmidt Radic Arquitectos Asociados, 2020

Fonte: Martin Schmidt Radic Arquitectos Asociados, 2020
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Figura 3.2.5: Casarão recuperado como área de estudos

O terreno do projeto originalmente abrigava uma
fábrica de massas chamada “La Africana” fundada
por imigrantes italianos que habitavam em casas
no mesmo terreno. Essa configuração histórica
das casas junto à fábrica foi mantida na criação do
novo projeto sendo incorporada na setorização
do programa.
O programa então se divide desta maneira:

Fonte: Martin Schmidt Radic Arquitectos Asociados, 2020
Figura 3.2.6: Salas de convivência no edifício novo

1. Fábrica: convertida para um programa educacional, passa a alocar as oficinas criativas do
primeiro ano e os laboratórios de protipagem.
Dentro da proposta integrativa e transversal do
projeto pedagógico, essa área ganha um destaque
pronunciado para a região. As paredes de alvenaria e a fenestração foram mantidas, alterando-se a
cobertura para compatiblizar a escala da fábrica
com o novo edifício.

4. O vazio: Passa a ser o suporte para exposições,
desfiles e apresentações, tendo também um fim
de aglutinar os demais edifícios.
O interesse no projeto se centra na aproximação
das morfologias históricas pré-existentes, equilibrando uma linguagem que promove uma leitura
uniforme do conjunto de volumes como parte de
um só projeto.
Manter a fenestração original, revelar as estruturas por de trás dos acabamentos deteriorados,
aplicar novos revestimentos onde necessário,
deixar as instalações expostas para facilitar a implantação de novas tecnologias se caracterizam
como estratégias de projeto aplicáveis também ao
projeto dos Armazéns no Valongo.

2. As Casas: Concentrando galerias de exposição
para difusão das criações dos estudantes e possui
também as áreas administrativas da escola. A leitura dos espaços foi uniformizada se retirando o
revestimento das casas e expondo a alvenaria das
mesmas.
3. Novo Edifício: Abriga programas comuns a todos os cursos, como salas de aula, biblioteca, computação e cafeteria. Externamente o edifício possui uma pele metálica que busca manter o carater
industrial do entorno, o que se mantem no interior sem acabamentos e com instalações expostas,
o que facilita a implantação de novas tecnologias
Fonte: Martin Schmidt Radic Arquitectos Asociados, 2020
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PROJETO 2 - ESTAÇÃO SÃO PAULO MORUMBI

Figura 3.2.8: Acesso e mezanino inferior

se dá com conexões metálicas em pilares-parede de concreto que envolvem a saída de um dos
acessos bem como um prédio anexo onde se localizam programas complementares.

Figura 3.2.9: Acesso

Localização: Morumbi , São Paulo - Brasil
Área Construída: 16790 m²
Ano: 2018
Autores: 23 Sul Arquitetura
Figura 3.2.7: Terminal urbano da estação

Fonte: 23 Sul, 2020

de uma vala à céu aberto e o acesso às plataformas é feito por meio de um poço de acesso.
Ambos foram construídos com um revestimento
externo de estacas raiz oferecendo uma resistência primária às tensões do solo, em seguida com
um revestimento permanente, mais grosso, feito
por dentro da vala escavada em concreto armado,
havendo ainda uma manta de impermeabilização
entre ambas.

Fonte: 23 Sul, 2020

Fonte: 23 Sul, 2020

O projeto da Estação São Paulo Morumbi do 23
Sul surge da necessidade de revisão do projeto
básico da estação. Se aproveita a oportunidade
do cruzamento de duas avenidas de grande movimento para, no térreo, se transformar o que seria
um mero espaço infraestrutural de um terminal
de ônibus numa área convidativa ao fluxo e a permanência no local.

É importante também a análise do projeto do seu
ponto de vista estrutural, oferecendo soluções
pertinentes para a implantação de uma estação
subeterrânea, desafio a ser vencido no projeto no
Valongo.
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A estação tem seu mezanino construído por meio

Este mezanino subterrâneo de distribuição com
diversos acessos servindo como um agregador e
distribuidor de fluxos conectando pontos da superfícies com as plataformas.
O terminal possui uma cobertura de vidro com
uma padronagem com distintos tons, com
proteção contra radiação solar. Todo o conjunto é
sustentando por uma malha metálica leve suportada por pilares metálicos esbeltos sem nenhum
contraventamento no vão central. A ancoragem
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Figura 3.2.10: Implantação da estação

Figura 3.2.11: Mezanino Inferior

Fonte: 23 Sul, 2020

Fonte: 23 Sul, 2020

Figura 3.2.12: Piso Intermediário

Figura 3.2.13: Mezanino da Plataforma e Plataforma

Fonte: 23 Sul, 2020
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Figura 3.2.14: Execução de estacas prancha

Figura 3.2.15: Execução de atirantamentos

Fonte: Metrô, 2020

Fonte: Metrô, 2020

Figura 3.2.16: Escavação da vala

Figura 3.2.17: Execução de estacas secantes

Fonte: Metrô, 2020

Fonte: Metrô, 2020

Figura 3.2.18: Escavação do poço

Figura 3.2.19: Escavação do poço

Fonte: Metrô, 2020

Fonte: Metrô, 2020

Figura 3.2.20: Execução de impermeabilização e parede armada

Figura 3.2.21: Poço concluído

Fonte: Metrô, 2020

Fonte: Metrô, 2020

Fonte: 23 Sul, 2020
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PROJETO 3 - CENTRO TECNOLÓGICO ANACLETO ANGELIN

Figura 3.2.23: Implantação térrea

Figura 3.2.24: Vão central

Figura 3.2.25: Pavimento tipo

Localização: Santiago - Chile
Área Construída: 8176 m²
Ano: 2014
Autores: Elemental
Figura 3.2.22: Vista do projeto

Fonte: Elemental, 2020

ente externo criando um ambiente com conforto
lumínico e térmico que estimula uma permanência com qualidade durante o trabalho.
A implantação do edifício traz programas de uso
geral como auditórios, refeitórios e restaurantes
bem como espaços expositivos que podem abri-

Fonte: Elemental, 2020

O projeto envolve a criação de um centro de inovação em Santiago. O estudo desse projeto se
concentra no entendimento de como opera o programa de um projeto deste gênero, ficando claro
que ambientes coloborativos devem ter amplos
espaços de trabalho, áreas de uso adaptativo bem
como espaços mais reservados para permitir reuniões.
A permeabilidade visual no projeto foi uma intenção clara, tanto no mesmo pavimento com
plantas sem pilares como no sentido vertical, com
o grande vão central que não só traz mais iluminação para o interior como permite a comuni[ 68 ]
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Figura 3.2.26: Elevação do projeto

Fonte: Elemental, 2020

cação de vistas entre pavimentos.
Soma-se isso à presença das varandas de pé direito ampliando na fachada, o que gera um edifício que potencializa encontros, elemento que é o
motor da inovação ao criar situações de encontro
entre pessoas trabalhando em distintos projetos.
A fachada vedada em concreto vem da ideia de

Fonte: Elemental, 2020

reverter a ideia do edifício corporativo convencional, com peles de vidro, reduzindo a transparência
externa que reduz drasticamente a eficiência energética em torres tradicionais. A criação do vão e
das varandas permite a comunicação com o ambi-

Fonte: Elemental, 2020
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Figura 3.2.27: Corte passando pelo vão central

Fonte: Elemental, 2020

gar eventos entre os usuários do edifício e visitantes que tem livre acesso à esta área.
Desta forma, é possível entender que os espaços
de inovação e aprendizado que serão implantadas no projeto no Valongo deverão sempre que
possível empregar um partido de permeabilidade
visual entre cotas e ao longo do projeto.
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4

4.1. Introdução
O projeto engloba a área de Frente-Mar do Valongo, os antigos Armazéns Portuários, a área correspondente à Avenida Perimetral e a chamada
Praça da Fome, onde hoje se encontra um estacionamento utilizado por caminhoneiros.
Visando o aumento da produtividade do Porto de
Santos e a eficiência ferroviária, a atual faixa de
transporte de cargas é segregada em nível por
meio de um túnel à ser construído por Máquina
Tuneladora (Shield), ganhando uma via extra que
pode servir tanto para manutenção como para aumentar o escoamento de mercadorias.
Esta segregação e incremento de eficiência permite uma potencialização do uso da ferrovia e uma
diminuição do uso do caminhão como transporte
alimentador do Porto, desta maneira permitindo a
supressão da Avenida Perimetral neste setor.

O PROJETO

Figura 4.1.1: Implantação da estação antiga

Fonte: Google Maps,(2020). Elaboração própria.

Sendo impossibilitada a implantação em superfície para permitir a permeabilidade e segurança de
pedestres e sendo indesejada a execução de elevados que promovam áreas residuais e bloqueios de visuais na área portuária, a solução também
foi utilizar uma tipologia subterrânea advinda da
execução da estação pelo método VCA (Vala à Céu
Aberto).

Ambas as ações ocasionam a vacância de espaço
ocupado pelas morfologias da ferrovia, perimetral
e praça da fome, permitindo a conexão da cidade
com os galpões e a frente mar.

Dado o grande espaço disponível frente a quanto
a estação necessita para suas atividades essenciais, alargasse a área de vala para a implantação de
novos usos comerciais para dinaminazar a conexão Cidada-Praça Rebaixada-Armazéns e Mar.

Visando qualificar esse novo espaço, ele passa
a ser utilizado para um novo projeto de ferrovia
de passageiros, devolvendo ao Valongo seu antigo uso de conexão regional perdido com a desativação da antiga estação, cujo uso é impossibilitado como embarque e desambarque dada a
ocupação de terrenos na área Sque promovia o
acesso das vias à Gare.

Já os Armazéns são recuperados de forma a receber um novo uso ligado à Revolução Digital e
a Economia 4.0. Esse centro de estudos se torna
não somente um local para desenvolvimento de
habilidades quanto à programação e artes visuais,
que permitem uma permeabilidade grande no
mercado para jovens, como fornece um ambiente
[ 73 ]

de incubadoras que está associado a uma política
urbana de requalificação dos edifícios tombados
do Valongo como sede de empresas de tecnologia, gerando um ciclo de fomento e desenvolvimento aliado às iniciativas previstas no Capítulo 1
dentro da Super Hinterlândia.
Por fim, a área portuária ganha um novo sentido
com a requalificação da orla na forma de uma nova
marina de lazer, concentrando espaços comerciais, uma área de guarda, manutenção e abastecimento de barcos possibilitando também passeios
turísticos de escuna. A orla ganha um parque que
estimula a permanencia e contemplação se integrando com a praça rebaixada por aberturas presentes na linah de Armazéns.

Figura 4.2.2: Viários principais

Figura 4.2.5: Tombamentos

Fonte: Google Maps,(2020). Elaboração própria.

Fonte: Google Maps,(2020). Elaboração própria.

Figura 4.2.3: Mobilidade Urbana

Figura 4.2.6: Masterplan

Figura 4.3.1: Conexões urbanas pretendidas e implantação de
parque com implantação de um programa educacional sobre a estação e entre a cidade e os armazéns.

Fonte: Elaboração própria.

Desde o início ficou claro que a implantação da vala
da estação poderia se tornar uma oportunidade
para implantar novos usos entre os armazéns e a
cidade sem criar empecilhos visuais.

4.2. Análises Mapográficas e Masterplan
No Capítulo 2 uma análise histórica e econômica
do Valongo já foi realizada. Agora será apresentada uma produção mapográfica que sintetiza
alguma das leituras realizadas. Baseados nas esFigura 4.2.1: Recorte de projeto

Após deliberações, foi possível entender que não
deveria haver obstruções visuais nesta região. O

Figura 4.3.2: Conexões urbanas pretendidas e implantação de
parque com implantação de um programa educacional sobre a estação e entre a cidade e os armazéns.

Fonte: Google Maps,(2020). Elaboração própria.

Fonte: Google Maps,(2020). Elaboração própria.

Figura 4.2.4: Ventos e Insolação

tratégias econômicas, foi traçado um Masterplan
para setorizar no território e determinar as áreas
de intervenção.

4.3. Concepções Iniciais

Fonte: Google Maps,(2020). Elaboração própria.
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Fonte: Google Maps,(2020). Elaboração própria.

Os primeiros desenhos do projeto ainda consideravam a implantação de um edifício novo sobre
a estação e não incorporava totalmente os armazéns, nem havia definições quanto ao modo de
ocupação da orla.

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 4.3.3: Implantação em corte dos primeiros esboços de relação
dos armazéns, rebaixo, estação e a vidade com uma concepção estrutura inicial.

apresentado no item 4.5. Antes será mostrado,
primeiramente, alguns estudos técnicos realizados para decisões projetuais.

Figura 4.4.1: Equinócio - 09:00hs

4.4. Estudos Técnicos
Foram feitos cinco estudos técnicos para o projeto:
1. Estudo de Insolação
2. Estudo de Ventos
3. Estudo de Estruturas de Contenção
4. Estudo de Túneis
5. Estudo de Desempenho Lumínico da Estação
Fonte: Elaboração própria.

programa educacional poderia ocupar os galpões,
e a criação da vala poderia permitir a ocupação
por novos usos sem gerar novas barreiras de permeabilidade visual.
A primeira concepção do projeto ao final da primeira etapa do TFG trouxe um primeiro estudo
de implantação da praça e da estação, além da
escola e um parque beira-mar. Entretanto, ainda
era necessário resolver melhor a circulação vertical ao longo da praça, oferecer mais ligações entre os lados, separar fluxos da estação e trazer um
uso para a orla que dinamizasse a circulação. As
estruturas pensadas iniciamente eram todas de
concreto, e também se colocou como objetivo trabalhar com a estrutura metálica tendo em mente
um partido de leveza que remetesse à estruturas
náuticas.
Dessa forma, chegou-se ao desenho final à ser
[ 76 ]
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Equinócio - 09:00hs: Os resultados mostram que os
edifícios e a lateral da vala não provocam grande
sombreamento no meio da mesma, tornando
propícia a implantação de vegetação na mesma.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 4.4.2: Equinócio - 12:00hs

Estes estudos servem para a tomada de decisões
projetuais de ordem técnica e estrutura e para
a avaliação do comportamento das morfologias
frente condições climáticas.

Equinócio - 12:00hs: Ao meio dia do equinócio de
outono praticamente não existe sombreamento,
sendo completa a insolação da praça. Entretanto,
esta não é a época mais quente do ano, o que não
traz problemas de conforto para o local.

Estudo de Insolação
Fonte: Elaboração própria.

O estudo à seguir foi feito para avaliar a insolação
que a vala provocava em seu primeiro desenho,
sem um edifício de circulação vertical para a estação, com edifícios de concreto e sem um talude
no entorno da praça rebaixada. As condições são
descritas para cada cenário à seguir:

Figura 4.4.3: Equinócio - 16:00hs

Equinócio - 16:00hs: No final da tarde as sombras
se acentuam em direção aos jardins existentes
entre os edifícios comerciais, mas como isto ocorre
em parte limitada do dia, não há problemas para
o crescimento da vegetação.

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 4.4.4: Solstício de Verão - 09:00hs

Solstício de Inverno - 09:00hs: No começo da
manhã as sombras não incidem sobre a praça
central e tem pouco volume. Para as manhãs
de menor temperatura, então haverá uma boa
insolação na praça.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 4.4.5: Solstício de Verão - 12:00hs

Fonte: Elaboração própria.
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Solstício de Verão - 09:00hs: A manhã do solstício
de verão se caracteriza como a época com maior
sombra no centro da praça, o que é favorável já
que é também a época mais quente do ano.

Fonte: Elaboração própria.

Solstício de Inverno - 12:00hs: As sombras são
praticamente inexistentes, havendo então maior
incidência solar no período mais frio do ano, o que
aumenta o conforto do caminhar pelo ambiente.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 4.4.6: Solstício de Verão - 16:00hs

Figura 4.4.7: Solstício de Inverno - 09:00hs

Figura 4.4.8: Solstício de Inverno - 09:00hs

Solstício de Verão - 12:00hs: Sombras de menor
intensidade produzidas pelo muro e edificações
ao norte do projeto. A situação começa a ser
ligeiramente desfavorável para o conforto à partir
da tarde.

Fonte: Elaboração própria.

Inverno - 16:00hs: Sombras mais acentuadas
projetadas pelas edificações e muros da parte sul
do projeto, mas em volume menor dos que as da
parte norte no restante do ano.

Figura 4.4.9: Solstício de Inverno - 09:00hs

Fonte: Elaboração própria.

Solstício de Verão - 16:00hs: A situação mais
desfavorável do projeto é ausência de sombra no
centro da praça no entardecer - sol mais intenso
- na parte de maiores temperaturas do ano. Entra
em ação então o uso de vegetação como proteção.

[ 79 ]

Se concluiu que o partido concebido era suficiente
para promoção de sombras para o conforto
dos usuários do projeto. Entretanto, revisões
no desenho permitiram ampliar ainda mais a
capacidade de iluminação na área.

Figura 4.4.10: Simulação do Flow Design.

Figura 4.4.13: Paredes Diafragma

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Monteiro et al., 2017

Figura 4.4.11: Simulação do Flow Design.

Figura 4.4.14: Estaca Secante

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Monteiro et al., 2017

Figura 4.4.12: Simulação do Flow Design.

Figura 4.4.15: Estaca Prancha

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Monteiro et al., 2017

Estudo de Ventos
O projeto, desenvolvido em Autodesk Revit,
foi exportado para DWG e então inserido
no Flow Design para análise das áreas com
maior intensidade de ventos. Isso permite
entender não só pressões que podem ajudar
no dimensionamento do edifício como também
entender como se dá a circulação de vento nesta
praça rebaixada, usando esta ação climática como
estratégia natural para o conforto do ambiente.
O partido concebido é suficiente para promoção
de sombras para o conforto dos usuários do
projeto. Deve-se, enretanto, reforçar o partido
projetual com uma concepção paisagística de
vegetação que ampare o projeto quanto a seus
cenários ambientalmente mais desfavoráveis.
Estudo de Estruturas de Contenção
A contenção deverá ter a possibilidade de
acompanhar a forma desenhada, lidar com o
nível de água elevado da região e com a existência
de edificações tombadas que não podem sofrer
abalos significativos do entorno. Serão concedidas
notas de 0,0 à 5,0 para 4 quesitos avaliando a
pertinência dos métodos.
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A parede diafragma se adapta ao formato da vala,
possibilita a execução abaixo do nível d'água e
não gera vibrações sendo ideal para construções
em divisas e áreas onde é necessário ter cuidado
quanto as estruturas pré-existentes. A grande
desvantagem fica por conta da execução que
exige o uso de lama bentonítica, havendo então o
risco de contaminação do solo.

Perfuratriz que escava e concreta poços circulares
de até 33 cm de diâmetro. Ao final do processo
existe uma linha de estacas de seção circular
secantes umas as outras. Este sistema contorna
a dificuldade de cravação das estacas pranchas
quanto à solos duros e as vibrações advindas
deste processo. Uma desvantagem, entretanto, é
fronteira entre as estacas secantes que acaba por
se constituir num ponto de futuras infiltrações se
não houver um tratamento posterior adequado.
Método que emprega prancha de aço que são
cravadas no solo, se intertravando num sistema
eficiente para a contenção da água. Não é ideal
para solos duros já que a cravação das pranchas é
impossibilitada na medida que essas se deformam
ao encontrarem meios mais resistentes. A vibração
no ato de cravação pode impactar edificações
lindeiras e o uso do aço pode não ser indicado em
solos onde esta estrutura estará mais propensa à
corrosão.
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Parede Diafragma
Geometria					
Contenção de Água				
Relação com o entorno			
Geração de Resíduos				
Total:					

5,0
4,5
5,0
2,0

16,5/20,0

O método escolhido é então o de estaca secantes,
dada as condições locais que impõem restrições
quanto à vibração do solo, nível de água e
geometria da vala. A questão das infiltrações é
contornada com camadas de impermeabilização
e há vantagem quanto a parede diafragma pela
baixa geração de resíduos.
Estudo de Túneis
O método escolhido para o rebaixo ferroviário
para a linha de passageiros é o por Tuneladora
EPB que permite a escavação sob o lençol freático,
Figura 4.4.16: Vala de acesso de tuneladora em área costeira de
Mumbai.

Estaca Prancha
Geometria					
Contenção de Água				
Relação com o entorno			
Geração de Resíduos				
Total:					

2,5
5,0
0,0
5,0

permitindo a execução de túneis junto à orla
marítima como em Mumbai.

Figura 4.4.18: Dia 23/10 - 15:00hs

Estudo de Desempenho Lumínico
Este estudo já feito com o desenvolvimento do
projeto no 10º Semestre buscava compreender
o atendimento de luz natural que as claraboias
da estação permitiam. Por meio de um modelo
feito no software Relux, se deseja saber o quanto
esta solução arquitetônica fornece de luz natural
segundo os critérios de cálculo da NBR 15.575.

Fonte: Elaboração própria

inteligentes para isso.

Pode-se observar à seguir que no Equinócio
de Outono a quantidade de luz é de apenas 30
lux pela manhã contra áreas de até 600 lux no
Equinócio de Primavera pela tarde.
Os parâmetros mínimos de qualidade são de 60
Lux, sendo assim, em parte do dia e do ano o
sistema de iluminação deverá prover mais luz,
enquanto em outros poderá ficar até mesmo
desligado, devendo serem previstos sistemas

12,5/20,0

Figura 4.4.17: Dia 23/04 - 09:00hs

Estaca Secante
Geometria					
Contenção de Água				
Relação com o entorno			
Geração de Resíduos				
Total:					
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5,0
4,0
5,0
4,5

18,0/20,0

Fonte: Patell, 2020

Fonte: Elaboração própria
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4.5 Projeto e Produtos Gráficos

1. Centro de Manutenção de Barcos

1.

2. Abastecimento

2.

3.

3. Guarda de Barcos
9.

5.

4. Marina & Áreas Comerciais

4.

5. Armazém 1 - Salas de Aula

10.
6.

6. Armazém 2 - Auditório

7.

8.

7. Armazém 3 - Comércio e Pesquisa
8. Armazém 4 - Espaço de Exposições
9. Estação
10. Praça Comercial

Figura 4.5.1: Diagrama Isométrico da área de projeto
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Figura 4.5.2: Perspectiva da Marina
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Figura 4.5.3: Implantação Térrea
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Figura 4.5.4: Corte longitudinal urbano

Figura 4.5.5: Corte transversal urbano

Figura 4.5.6: Primeiro Subsolo
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Figura 4.5.7: Vista geral da praça comercial
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Figura 4.5.8: Segundo Subsolo
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Figura 4.5.9: Vista geral da praça comercial rebaixada
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Figura 4.5.10: Terceiro Subsolo
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Figura 4.5.11: Vista geral da praça comercial rebaixada
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Figura 4.5.12: Plataforma
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Figura 4.5.13: Corte isométrico da estação
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Figura 4.5.14: Diagrama com corte isométrico do edifício de circulação estação
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Figura 4.5.15: Plataforma da Estação
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Figura 4.5.16: Corte ampliado da área da praça e da estação

Figura 4.5.17: Ampliação do térreo do edifício de circulação da estação
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Figura 4.5.18: Ampliação do primeiro subsolo do edifício de circulação da estação
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Figura 4.5.19: Ampliação do segundo subsolo do edifício de circulação da estação
ESTRATÉGIAS DE REQUALIFICAÇÃO DE UMA ZONA PORTUÁRIA DEGRADADA

[ 113 ]

Figura 4.5.20: Corte transversal da marina
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Figura 4.5.21: Corte longitudinal da marina

Figura 4.5.22: Diagrama explodido da marina
[ 118 ] - FRENTE MAR VALONGO

Figura 4.5.23: Detalhe de fixação da cobertura da marina
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Figura 4.5.24: Perspectiva da marina
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Figura 4.5.25: Edifício de circulação da estação
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Figura 4.5.26: Detalhe da parede de contenção da praça rebaixada
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Figura 4.5.27: Detalhe dos edifícios comerciais da praça rebaixada
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Figura 4.5.28: Armazéns 1 e 2 - Pavimento Térreo

Figura 4.5.29: Armazéns 1 e 2 - Pavimento Superior
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Figura 4.5.30: Armazéns 1 e 2 - Corte Transversal

Figura 4.5.31: Armazéns 1 e 2 - Corte Longitudinal

Figura 4.5.32: Perspectiva interna da escola no armazém 1
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Figura 4.5.33: Perspectiva interna do auditório no armazém 2
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Figura 4.5.34: Armazém 3 - Pavimento Térreo

Figura 4.5.35: Armazém 3 - Pavimento Superior
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Figura 4.5.36: Armazém 3 - Corte Transversal

Figura 4.5.37: Armazém 3 - Corte Longitudinal

Figura 4.5.38: Perspectiva geral do armazém 3
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Figura 4.5.39: Armazém 4 - Pavimento Térreo

Figura 4.5.40: Armazém 4 - Pavimento Superior
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Figura 4.5.41: Corte transversal do Armazém 4

Figura 4.5.42: Corte longitudinal do Armazém 4

Figura 4.5.43: Vistal geral do espaço expositivo do armazém 4
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Figura 4.5.44: Vistal geral do parque à beira mar
[ 146 ] - FRENTE MAR VALONGO
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5

O Porto de Santos se posta como um centro logístico com ampla capacidade de crescimento, principalmente levando em conta a possibilidade de se aumentar sua capacidade ferroviária
integrando-se à portos secos na hinterlândia. Dessa forma se caracteriza como diretriz fundalmental para os projetos de requalificação do Valongo
que essa qualificação dos vetores logísticos do
porto sejam consideradas em projeto, ainda determinando o fim da circulação de caminhões e
concentração do tráfego em trens.

removendo suas ameaças de degradação, implantando uma série de condições de potencialização econômica que devem se manter num ciclo
econômico de crescimento gradativo.
Território e projetos se integram criando
uma relação de fluxos que irão permitir uma nova
dinâmica urbana.

A solução do Valongo como Hub permite
então a reconexão a cidade com o mar e libera
o território de fontes de degradação. Atentando
às condições históricas e propondo a conservação
desta memória, se implanta um Masterplan aliado
a um Plano Estratégico para geração de inovação.
Manter esse território criativo passa a demandar duas coisas: Um equipamento educacional para formação de mão de obra e ligá-lo à uma
Zona de Serviços, no caso a Cidade de São Paulo,
por meio de um transporte rápido e eficiente, um
trem de passageiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, havia a oportunidade de se conectar o bairro e o mar, mas uma nova dinâmica para
isso ocorrer era necessário. O uso sazonal por cruzeiros pensado pela SPA dá lugar a um uso diário
e punjante na forma de uma Marina de lazer com
áreas comerciais, área de manutenção e abastecimento de embarcações.
Assim, se requalifica a área existente,
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