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Abstract:

Resumen:

The ancient Valongo Port area in Santos City, SP state, Brazil
is the study object and research of the present paper and
propose the conversion of this strategic area, that originated
the city occupation, however, nowadays it is degradeted and
with no function.The first chapter shows the port historical
retrospective in the process of apprecciation and development
of Santos City, São Paulo state and the country, when coffe
was the main country export product and alnalyses the port
structural transformation guiding social dinamics and territorial
occupation throgh the years. Second Chapter dedicates
to study and recognition of Valongo portuary zone, place
chosen to the urbanistic intervention, besides the historical
center area, contiguous to the port and that has the major
curltural collection, archtectonical and urban city remanings.
Third Chapter, from project references, makes a research of
degradeted port areas conversion movement through the
world that have been transformed in economical developmet
poles and rescued urbanity. Lastly, the port zone revitalization
project is presented in the fourth chapter, with the creation of
Valongo urban area park. The proposal suggests the rescue
of the maritime front and its reconecction with the city, with
the cultural, entertainement, leisure, and turism activities
proposition stablishing a new centrality.

La antigua zona portuaria de Valongo en Santos/SP es
objeto de estudio e investigación del presente trabajo y
propone la reconversión de esta área estratégica, donde
se originó el núcleo de ocupación de la ciudad, pero que
se encuentra degradada y sin función. El primero capitulo
hace una retrospectiva de la relevancia histórica del puerto
en el proceso de valorización y desarrollo de la ciudad de
Santos, del estado de São Paulo y del país, cuando el café
era el principal producto de exportación nacional y analiza
las transformaciones estructurales portuarias que guían la
dinámica social e de la ocupación de los territorios a través
de los años. El segundo capitulo es dedicado al estudio y
reconocimiento de la zona portuaria de Valongo, ubicación
elegida para realización de la intervención urbanística,
además del Centro Histórico, región contigua al puerto,
que alberga la mayor colección cultural, arquitectónica
y urbana remaneciente de la ciudad. El tercero capitulo,
de las referencias proyectuales, realiza investigacion
sobre el movimiento de reconversión de áreas portuarias
degradadas en todo el mundo, que se han transformado
en centros de desarrollo económico y urbanidad rescatada.
Por fin, el proyecto para revitalizar la zona del puerto se
presenta en el cuarto capítulo, con la creación del Parque
Urbano Valongo. La propuesta sugiere el rescate del paseo
marítimo y su reconexión con la ciudad, en una propuesta

Key-words: Port Cities, Urban Revitalization, Port Zones
Conversion.

Resumo:
de actividades integradas dirigidas a
la cultura, el entretenimiento, el ocio
y el turismo, estableciendo una nueva
centralidad.
Palabras-llaves: Ciudades portuarias,
revitalización urbana, reconversión de
zonas.

A antiga zona portuária do Valongo em Santos/SP é o objeto de
estudo e pesquisa do presente trabalho e propõe a reconversão
desta área estratégica, que originou o núcleo de ocupação da cidade,
mas que se encontra degrada e sem função. O primeiro capítulo
faz uma retrospectiva da relevância histórica do porto no processo
de valorização e desenvolvimento da cidade de Santos, do Estado
de São Paulo e do país, quando o café foi o principal produto de
exportação nacional e analisa as transformações estruturais portuárias
norteadoras da dinâmica social e da ocupação dos territórios
ao longo dos anos. O segundo capítulo é dedicado ao estudo e
reconhecimento da zona portuária do Valongo, local escolhido para
realização da intervenção urbanística, além do Centro Histórico, região
contígua ao porto, que abriga o maior acervo cultural, arquitetônico
e urbano remanescente da cidade. O terceiro capítulo, das referências
projetuais, faz uma pesquisa no movimento de reconversão de áreas
portuárias degradadas pelo mundo, que foram transformadas em
polos de desenvolvimento econômico e resgataram a urbanidade.
Por fim, o projeto de revitalização da zona portuária é apresentado
no quarto capítulo, com a criação do Parque Urbano Valongo. A
proposta sugere o resgate da frente marítima e a sua reconexão com a
cidade, numa proposição de atividades integradas voltadas à cultura,
ao entretenimento, ao lazer e ao turismo, estabelecendo uma nova
centralidade.
Palavras-chave: Cidades Portuárias, Imigração Clandestina,
Revitalização Urbana, Áreas Degradadas.
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A zona portuária de Santos abriga o maior e mais
importante porto da América Latina. Apesar do
status internacional, apresenta inúmeros problemas
de infraestrutura e planejamento, como:
- Escassez de espaços para armazenamento,
contrastando com extensos terrenos vazios e
abandonados;
- Logística ineficiente de transporte de produtos
pelos sistemas ferroviário e rodoviário;
- Estrutura deficitária para atendimento da
demanda turística;
- Ausência de projeto ambiental e paisagístico;
- Deterioração das áreas urbanas próximas ao
porto (HERNÁNDEZ, 2012).

INTRODUÇÃO

A situação reflete a expansão do complexo
portuário sem um planejamento condizente com o
seu potencial histórico, econômico e cultural para
cidade de Santos e o Estado de São Paulo.
Porto e cidade são, atualmente, espaços
dissociados e devem ser pensadas estratégias que
criem relações entre pessoas - munícipes, turistas
e usuários do porto – incluindo os estrangeiros
clandestinos, que ao adentrarem no porto, devem
encontrar uma infraestrutura básica de acolhimento
Figura 1 Vista aérea da Cidade de Santos, orla, zona portuária
e o leito do canal do estuário. Fonte: Codesp. <http://www.
portodesantos.com.br/institucional/o-porto-de-santos/>
Acesso em: 12 de julho de 2020.

e inserção social.
Tal panorama sugere provocações quanto
aos programas e estratégias projetuais, que
promoveriam uma conexão entre cidade/porto e
seus personagens:
1 - Que tipo de intervenções urbanísticas seriam
transformadoras e fariam da zona portuária do
Valongo e seu entorno, um local atrativo e aprazível
para o público?
2 - Qual a infraestrutura a ser instalada nas
áreas degradadas, entre serviços e atividades, que
respeitem e se adequem às características das
edificações e espaços?
3 - Quais propostas de melhoria na mobilidade
urbana aumentariam a circulação das pessoas entre
os espaços, gerando empregos na região portuária,
atraindo investidores e estimulando a economia
local?
Para compreendermos o estado de degradação
que se encontra a zona portuária e seu entorno e
sugerir ações estruturais, faz-se necessário um
histórico da relação de desenvolvimento entre
cidade e porto ao longo dos anos.

01 | Histórico da cidade de Santos e Porto
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HISTÓRICO
DA CIDADE DE
SANTOS E PORTO

Figura 2 Primeiras edificações, Igreja
Matriz de Santos, Capela e Colégio
dos Jesuítas. Fonte: Matriz Colonial de
Santos, Acervo do Museu Paulista da
USP.
<http://www.novomilenio.inf.br/
santos/calixt01.htm> Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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Santos foi uma das primeiras vilas fundadas
pela colonização portuguesa no Brasil. Sua origem
está relacionada a expedição de Martim Afonso de
Souza, que veio distribuir terras ao redor da Ilha de
São Vicente entre os fidalgos que o acompanhavam.
Dentre eles estava Brás Cubas, oficialmente, fundador
de Santos.
A primeira implantação portuária se deu ao norte
do estuário, área reservada e de fácil defesa próxima
a Serra do Mar, por onde escoavam as mercadorias
entre a planície e o planalto, inicialmente, a produção
açucareira.
As primeiras edificações surgiram por volta de
1543: a Capela de Santa Catarina, a Santa Casa de
Misericórdia de Todos os Santos, as residências dos
primeiros povoadores, os engenhos de açúcar, as
igrejas e as fortalezas. (Fig. 2)
O povoado, com nome simplificado de Santos, foi
elevado à categoria de vila em 1545. Com a produção
do açúcar em grande escala no Nordeste, a Vila
viveu um período de estagnação, só interrompido
em 1554, quando adquiriu um novo status com a
fundação e início do desenvolvimento da Vila de São
Paulo de Piratininga, que passou a utilizar o porto
como rota comercial.

14
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A partir de 1570, novas
edificações surgem na
região do atual bairro do
Valongo e fizeram daquela
área a mais movimentada
da Vila e do porto. Santos
possuía basicamente dois
núcleos urbanos, ligados
por uma via denominada
Rua Direita. De um lado,
a área do Valongo, com
hospedarias
e
casas
comerciais e de outro lado,
a área principal, junto ao
Outeiro de Santa Catarina,
com os Quartéis e a Casa do
Conselho (FELIPE OZORES,
2004). (Fig. 3)

Figura 3 Santos em 1822, na concepção de Benedito Calixto, onde se vê a área do
Valongo e a foz do São Bento, com o Convento de S.Francisco à direita e a Capela de
Jesus, Maria e José à esquerda. Fonte: painel disponível no prédio da Bolsa de Café.
<https://novomilenio.inf.br/santos/calixt15.htm> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Durante o período colonial, que se estendeu até
1822, a vila foi utilizada como ponto de passagem de
navios em trânsito pelo Atlântico, para o escoamento
da modesta produção agrícola (fumo, algodão e
açúcar) e de sal para a Metrópole na Europa. Também
serviu de porta de entrada para invasores, que se
embrenhavam nas matas paulistas em busca de
pedras preciosas. Santos chegou a escoar a produção
aurífera das Minas Gerais, embora por pouco tempo.
A Serra do Mar era um grande obstáculo entre
o porto e o planalto e a travessia de mercadorias
e produtos acontecia por trilhas indígenas, sobre o
lombo de animais.
Neste período, a Vila testemunhou a execução
de uma obra considerada o maior projeto de
engenharia realizado nas Américas no século 18,
que veio romper o isolamento do planalto, devido
às péssimas ligações com o litoral. A obra ficou
conhecida por Calçada de Lorena, empreendimento
que deu infraestrutura para colocar São Paulo no
comércio internacional. (Fig. 4)
O trecho mais árduo da ligação de São Paulo
com o Porto do Cubatão, tinha uma extensão
de 7 quilômetros em ziguezague, 160 curvas e
pavimentação em pedra, para facilitar o transporte

15

da carga feita no lombo de animais, um tráfego
estimado de até 60 mulas por dia (TOLEDO, 2017).
A iniciativa da sua construção coube a Bernardo
José Maria de Lorena, governador da capitania de
São Paulo, sendo inaugurada em 1792. O projeto,
coordenado pelo Corpo Real de Engenheiros de
Lisboa, se mostrou de elevada qualidade para a época
e, de fato, contribuiu para o aumento substancial no
movimento comercial do porto santista (MENDES,
1992).

Figura 4 Benedito Calixto de Jesus. Vista da planície do alto da
Calçada de Lorena em 1826, possibilitou o transito de pessoas
e mercadorias entre o planalto e o litoral. Fonte: Acervo Museu
Paulista da USP. <http://www.mp.usp.br/acervo> Acesso em:
12 de julho de 2020.
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A calçada foi abandonada em
1840 com a construção da Estrada
da Maioridade (Fig.5), idealizada
para receber tráfego de carroças,
que levavam açúcar e café até o
litoral. Mais tarde, a estrada ficaria
conhecida como Caminho do Mar,
depois de ter sido modernizada e
asfaltada em 1922 (NAVARRETE,
2002).
Em 1839 a Vila de Santos foi
elevada à categoria de cidade e
contava com edificações primitivas,
edifícios baixos, abafados e escuros,
muitos em péssimo estado de
conservação (Fig.6). Algumas vias e
travessas centrais eram revestidas
por simples empedramento, sujeitas
a frequentes inundações. Não havia
água canalizada ou esgoto e o destino
de todos os resíduos da cidade eram
os ribeirões, que cortavam a cidade
e as praias, que viviam cercadas por
urubus (FELIPE OZORES, 2004).

01 | Histórico da cidade de Santos e Porto
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Figura 6 Igreja do Carmo a
esquerda, o Pelourinho no
primeiro plano e a direita
o Arsenal de Marinha e
o estuário. Fonte: Carlos
Pimentel Mendes, 2003.
<https://www.novomilenio.
inf.br/santos/> Acesso em:
12 de julho de 2020.

Figura 5 Estrada da Maioridade, na Serra do Mar, em substituição
à Calçada Lorena. Fonte: Acervo disponível em SD Student Travel.
<http://www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br/nucleos/
caminhos-do-mar/sobre/> Acesso em: 12 de julho de 2020.

Por praticamente todo século 19, o porto
funcionou com infraestrutura precária,
composta por uma sequência de trapiches de
madeira, pedra ou estrutura metálica (Fig. 7),
que atravessavam trechos do mangue até a
beira d’água, construídos sem planejamento,
de acordo com a necessidade do momento,
onde atracavam navios de pequeno

porte, sendo que os maiores
frequentemente
encalhavam
(FELIPE OZORES, 2004).
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Figura 7 Porto de
Santos
próximo
à
Alfândega,
retratando
os
trapiches. Fonte:
Álbum de Militão
Augusto
de
Azevedo, de Gino
Caldatto Barbosa,
Magma
Editora
Cultural,
São
Paulo/SP,
2004.
<http://www.
novomilenio.
i n f. b r / p o r t o /
portoh01.htm>
Acesso em: 12 de
julho de 2020.

O desenvolvimento da cidade de Santos teve
impulso por volta de 1854, quando o café se tornou
o principal gerador de riquezas para economia
nacional. A inauguração da ferrovia São Paulo
Railway Company em 1867, ligando o interior de SP ao
litoral e a construção dos primeiros metros do porto
organizado de Santos foram fatores determinantes,
que vieram dinamizar as atividades econômicas e

promover o crescimento e transformação da cidade.
O comércio do café no final do século 19 e a
necessidade de ser exportado em maior escala e
rapidez, desencadeou a ampliação e modernização
das instalações portuárias, até então, constituída por
trapiches.
O navio inglês Nasmith marcou a inauguração
do trecho organizado do Porto de Santos no dia

2 de fevereiro de 1892, quando a
Companhia Docas de Santos entregou
à navegação mundial os primeiros
260 metros de cais no Valongo.
Pelo porto escoavam as cargas de
café (Fig.8) provenientes das fazendas
do interior de São Paulo, além
de mercadorias para exportação/
importação, gerando o aumento de
migrantes e imigrantes na cidade
em busca de empregos e melhores
condições de vida. (Petrone, 1965).
A Estrada de Ferro conectada
ao porto (Fig.9/10) torna-se a
logística ideal para o mercado do
café: a Província produz, o porto
exporta e a cidade torna-se o
centro de corretagem do produto,
gerando riqueza e acarretando o
desenvolvimento urbano. Surgem
os escritórios comerciais, armazéns
de café, indústrias de torrefação
e embalagem, como também a
Associação Comercial (Andrade,
1989).
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Figura 8 Embarque das sacas de café, principal produto da economia
nacional na metade do século 19, que impulsionou o desenvolvimento
do porto e da cidade de Santos. Fonte: reprodução da enciclopédia
Nosso Século, Ed. Abril Cultural, São Paulo/SP, 1980, vol. 2. <http://www.
novomilenio.inf.br/santos/fotos098.htm> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 9 Trecho da Serra do Mar SP
e da ferrovia São Paulo Railway, foto
da primeira metade do século XX.
Fonte: EIA-RIMA, 2012 <https://
chmtranspor tes.com.br/por to-desantos/> Acesso em: 12 de julho de
2020.

Figura 10 São Paulo Railway, no bairro
do Valongo em 1877. Desembarque de
mercadorias direto dos navios a vela
para os vagões. Fonte: livro Cem anos
de colonização italiana no ABC, 1976.
<http://www.novomilenio.inf.br/santos/
fotos077.htm> Acesso em: 12 de julho
de 2020.
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Ampliaram-se os serviços e o comércio nas ruas
e vielas que circundam o porto, com a instalação
de lojas, bancos, prédios, praças, que até hoje
compõem um cenário que se caracteriza como
conjunto arquitetônico dos mais importantes dentre

os remanescentes no Brasil. Até 1889 a população
de Santos conheceu os benefícios da ferrovia, do
telégrafo, da fotografia, do sistema de transporte
urbano em trilhos (os bondes) e da iluminação à gás.
(Fig. 11/12)

Figura 11 Formação da Cidade de Santos, instalação do
comércio e serviços ligados ao porto e a comercialização
do café. Fonte: Waldir Rueda, Novo Milênio. <https://www.
novomilenio.inf.br/santos/fotos006.htm> Acesso em: 12 de
julho de 2020.

Figura 12 Cidade de Santos em transição, entre 1870 e
1913 Fonte: Carlos Pimentel Mendes, 2003. <https://www.
novomilenio.inf.br/santos/fotos070.htm> Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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Os trapiches continuaram por
alguns anos coexistindo com
o novo cais, mas iam sendo
desmanchados à medida em
que as muradas da Cia Docas
avançavam e modernizavam o
cais (Fig.13/14/15). Em 1909, a
Cia Docas já tinha construído
4.720 metros de cais, 26 armazéns
internos e 15 externos, 1 armazém
frigorífico, 23 pátios cobertos,
2 tanques de óleo combustível,
38.300 m de linha férrea, canalizara
5 ribeirões, construíra a Bacia do
Mercado e saneara a região da
cidade que margeava o estuário
em toda a extensão de seu cais
(FELIPE OZORES, 2004).
Figura 13 Expansão e modernização do
porto em 1902, trecho do cais recémconstruído pela Cia DOCAS de Santos e
o investimento em equipamentos como
guindastes. Fonte: foto incluída na obra
Santos Panorâmico, do fotógrafo Marc
Ferrez, publicada pela editora Magma.
< h t t p s : / / w w w. n o v o m i l e n i o . i n f. b r /
santos/fotos151.htm> Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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Figura 14
Sede
da
Companhia
Docas de Santos,
um marco da
engenharia
p o r t u á r i a ,
responsável
pela
ampliação
e modernização
do porto. Fonte:
Codesp. <https://
bit.ly/3dpSrxs>
Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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Figura 15
Guindastes
do
Porto
de
Santos em 1902,
vieram
facilitar
o embarque e
desembarque de
mercadorias dos
navios.
Fonte:
Codesp. <https://
bit.ly/3dpSrxs>
Acesso em: 12 de
julho de 2020.

Até o final do século
19, a área central era
ocupada, principalmente,
pelas elites do café,
mas sua paisagem foi
completamente mudada
em menos de cinquenta
anos com o aparecimento
de cortiços, habitações
em cocheiras e estábulos,
com a proliferação de
bordéis,
armazéns
de
café, moinhos de trigo e
oficinas mecânicas (Hallite
e Ortigoza, 2011).
O
adensamento
dos
espaços
urbanos
pelos barões do café,
trabalhadores de serviços,
cais e imigrantes (Fig. 16),
associadas a constantes
inundações e a falta de
saneamento, geraram um
problema de saúde pública
de enormes proporções. A

Figura 16 Embarque de café e chegada dos imigrantes
nas docas: falta de planejamento e adensamento urbano.
Fonte: edição especial da Revista da Semana/Jornal do
Brasil de janeiro de 1902. <http://www.novomilenio.inf.br/
santos/fotos074.htm> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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febre amarela, varíola, peste bubônica, malária,
febre tifoide, desinteria e outras doenças foram
responsáveis pela morte de quase 50% da
população santista e faziam de Santos e de São
Vicente uma das regiões mais insalubres do Brasil
(FELIPE OZORES, 2004). (Fig.17)
Esta situação contrariava os projetos políticos
e econômicos das elites locais e estaduais
ligadas ao café, fazendo com que a Câmara
Municipal começasse a investir na estruturação
e reorganização de outros espaços da cidade,
abrindo novas ruas e avenidas, facilitando o
deslocamento da população para áreas vizinhas
e dando origem a novos bairros como Paquetá,
Vila Nova, Vila Matias, Macuco, Gonzaga e Orla da
Praia, também iniciando a ocupação dos morros
da cidade (DIA, 2010).
O novo crescimento urbano se caracterizou
também pela construção de belas casas e
palacetes na orla da praia (Fig.18), contrapondo a
disseminação dos cortiços e trechos deteriorados
de áreas urbanas na região central (HALLITE E
ORTIGOZA, 2011).
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Figura 17 Inundações frequentes dos ribeirões e a
proliferação de enfermidades na população local,
apontam a necessidade de um plano de saneamento.
Fonte: Álbum Canais de Drenagem Superficial, 1908.
<https://www.novomilenio.inf.br/santos/h0076f2g01.
htm> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 18 Hotel Internacional e Praia do José
Menino, reorganização de novos espaços,
dando origem ao crescimento urbano. Fonte:
Acervo Jair Siqueira. <https://bit.ly/2WJcgKa>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Na década de 1890, a cidade se via incapaz de
resolver seus problemas de higiene e saúde e,
diante de um colapso iminente, o governo do
estado entrou com um projeto de saneamento para
a cidade de Santos: construir sistemas de coleta
de esgotos, canalizar rios, elaborar políticas rígidas
para a construção de novas moradias e criar planos
de isolamento de pessoas infectadas com doenças
contagiosas, entre outras prioridades.
Uma equipe de técnicos foi chamada para traçar
um plano transformador para a cidade de Santos,
entre eles o porto-riquenho Estevan Fuertes, que
desenvolveu o primeiro sistema coletor de dejetos
da cidade (1894) e José Rebouças, que iniciou o
processo de saneamento (1895/1903). Em 1905,
o Governo do Estado ampliou as atribuições da
Comissão de Saneamento, que se voltaram para a
realização de intervenções urbanísticas. Saturnino de
Brito, engenheiro-chefe, elaborou um planejamento
urbano completo, visando organizar o crescimento
da cidade nas áreas ermas da planície e das praias.
O plano base de Saturnino era sustentado por um
conjunto de ações vitais para o futuro da qualidade
de vida na cidade: a implantação de uma rede bem
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estruturada de esgoto sanitário e de águas pluviais,
a reforma completa das instalações domiciliares
e construção de canais de drenagem, que seriam
responsáveis por dar condição de habitabilidade. Ele
desenhou uma nova cidade a partir da Vila Mathias,
oferecendo uma proposta urbanística. (Fig.19)

Figura 19 Mapa dos canais de drenagem de Santos. Fonte:
Álbum Canais de Drenagem Superficial, 1908. <http://www.
novomilenio.inf.br/santos/mapa197g.htm> Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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Em 1906 iniciaram-se as obras que transformariam
a cidade: a construção dos canais de drenagem e as
obras de urbanização em seu entorno (Fig. 20). Após
um ano, foi inaugurado o primeiro dos sete canais
que cortam a cidade, brejos e alagadiços foram

Figura 20 Canal de concreto armado em execução. Fonte:
Acervo Novo Milênio. <https://www.novomilenio.inf.br/
santos/> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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aterrados dando lugar a passeios, calçamento nas
ruas, levantaram-se muros e árvores foram plantadas,
que aliadas à ventilação natural dos espaços abertos
dos canais, minimizavam as temperaturas elevadas
de Santos (ORGULHODESERPAULISTA, 2017). (Fig.21)

Figura 21 A inauguração do Canal 1, visto no trecho da Av.
Rangel Pestana, com a presença do governador de São Paulo,
Jorge Tibiriçá. Fonte: Acervo Novo Milênio. <https://www.
novomilenio.inf.br/santos/> Acesso em: 12 de julho de 2020.

Com as melhorias
promovidas pelo plano
de urbanização de
Saturnino de Brito, os
antigos proprietários
dos casarões da zona
portuária mudaram-se
para áreas mais nobres
nos bairros Vila Nova
e Paquetá, além da
orla da praia. A região
central de Santos e seu
entorno
esvaziaramse e passaram por
um
processo
de
desvalorização
e
abandono.
No início do século
20, já se observava a
setorização do espaço
urbano, sendo as praias
para o lazer, o centro
para o comércio, as
áreas próximas a serra
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Figura 22 Armazém do porto de Santos
em plena superprodução do café
durante a década de 1920. Fonte: Álbum
Exploração do Litoral, 1915. <http://www.
novomilenio.inf.br/santos/fotos360b.
htm> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 23 A Rua XV de Novembro e a Bolsa de Café ao
fundo. A agitação da rua retrata os áureos tempos de
negociação envolvendo o café no início do século 20. (foto
de Boris Kauffmann). Fonte: Felipe Ozores, 2004. <https://
www.novomilenio.inf.br/santos/fotos157.htm> Acesso em:
12 de julho de 2020.

01 | Histórico da cidade de Santos e Porto

para as indústrias e o estuário para o embarque do
café. (PETRONE, 1965).
A década de 1920 foram anos prósperos para
a cidade e porto (Fig.22/23), até ocorrer a quebra
da Bolsa de Nova Iorque em 1929, que influenciou
negativamente a economia mundial e gerou uma crise
na economia cafeeira brasileira. O país detinha uma
superprodução do produto, os estoques do grão eram
elevadíssimos e a solução do governo federal para
a crise foi a queima de estoques, gerando a falta do
produto e, consequentemente, a alta de preço.
Fatores políticos também vieram contribuir com
novo período de incertezas e estagnação comercial: o
golpe de Estado, que levou Getúlio Vargas ao poder
(1930), a cassação da autonomia política de Santos
por ter participado da Revolução de 1932 e, por fim,
as dificuldades econômicas impostas pela Segunda
Guerra, entre 1939 e 1945 (FUNDAÇÃO ARQUIVO E
MEMÓRIA DE SANTOS).
Nos anos 50, as lojas antigas da área
central mantiveram um público cativo e novos
estabelecimentos foram criados, porém a circulação
de pessoas na região limitava-se ao horário comercial.
Grande parte da população já havia se transferido para
os badalados bairros da orla. (Fig.24)
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Figura 24
Praia
do Gonzaga, em
1950, bairro da
orla de grande
efervescência
populacional.
Fonte:
Acervo
Jair
Siqueira,
1950.
<https://
bit.ly/2WJcgKa>
Acesso em: 12 de
julho de 2020.

Em 1960, observou-se um expressivo esvaziamento
do centro e região portuária no que se refere ao uso
habitacional, que se intensificou a partir de 1970.
Mudanças na política e no espaço urbano da cidade
fizeram com que seus cafés, teatros, lojas comerciais
e residências tradicionais se encontrassem em
decadência imposta pelo descaso do poder
público (PETRONE, 1965). O Theatro Guarany é
destruído por um incêndio e o Colyseu, tombado
em 1982, está entregue ao abandono; os antigos

casarões neoclássicos do Valongo, tombados em
1983, abrigam armazéns, escritórios, botequim e
borracharia, até o incêndio em 1985. Todo o Centro
está mergulhado no marasmo produzido pela
transferência gradativa do comércio para o Gonzaga.
Construções, praças e monumentos, tudo vai se
deteriorando aos poucos. O processo de expansão
da malha urbana desvinculou-se do setor portuário,
como podemos observar no mapa a seguir. (Fig.25)
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O Centro Histórico de Santos transformou-se num espaço esquecido
e desvalorizado por muitos anos, refletindo negativamente na
preservação do patrimônio arquitetônico da cidade. A decadência
acentuou-se, principalmente, com a transferência gradativa do comércio
para o bairro do Gonzaga. Construções, praças e monumentos, foram
se deteriorando e muitas edificações encontram-se hoje em ruínas.
(Fig.26/27/28/29)

1822
1878
1897
1903
1921
1935
1945
1950
1968
1976
1980

Figura 25 Expansão da malha urbana a partir do ciclo
econômico do café e pós a era do Plano Sanitarista e
Urbanístico de Saturnino de Brito. Fonte: Souza, C.,2006 p.31.
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/
tde-26122006-153443/publico/Disser_CDCSouza_2006.
pdf> Acesso em: 12 de julho de 2020.

35

Figura 26 (Fig. a esquerda) O Centro
Histórico. Fonte: Marcelo Sonohara,
Veja SP. <https://vejasp.abril.com.br/>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
Figura 27 (Fig. a direita) Em 1970,
vista parcial do porto e do centro de
Santos, que sofreu esvaziamento e
desvalorização. Ao fundo o Monte
Serrat. Fonte: acervo do cartofilista Laire
José Giraud. <https://novomilenio.inf.
br/santos/fotos093.htm> Acesso em: 12
de julho de 2020.
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Figura 28 Construções deterioradas do Centro
Histórico Fonte: Nando Santos, Boqnews. <https://
bit.ly/2WMBSWQ> Acesso em: 12 de julho de
2020.

Figura 29 Edificações em ruínas no centro histórico de
Santos estão na mira do novo plano de revitalização do
Centro de Santos. Foto: NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL.
<https://bit.ly/3brSU0d> Acesso em: 12 de julho de 2020.

A partir 1997, a Prefeitura Municipal
criou programas de revitalização do Centro
Histórico, cujo principal objetivo era a
preservação do patrimônio histórico em
conjunto com a valorização da paisagem
urbana e a retomada do desenvolvimento
econômico e social da área central de
Santos. (Fig.30). As ações tinham o intuito
de restaurar e dar novo uso às edificações
antigas, promovendo incentivos fiscais na

instalação de empreendimentos voltados à diversificação de
atividades como comércio, entretenimento e turismo, que
atraíssem o público. Como resultado, surgiram restaurantes,
bares, discotecas, casas noturnas e lojas de souvenirs.
Em 2014, o centro histórico ganhou destaque com a
inauguração do Museu Pelé nas ruínas do Valongo (Fig. 31) e
da sede da Unidade de Negócios da Petrobras. (Fig.32)
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Figura 30 Edificações que foram objeto
de restauro, revitalização e modernização
nos Programas Alegra Centro e o Novo
Centro. Fonte: Melhor de Santos, 2011.
<https://bit.ly/2y9xM0t> Acesso em: 12
de julho de 2020.
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Figura 31 A
completa
recuperação das fachadas,
realizada paralelamente
à vedação das placas
da cobertura de vidro
do lobby, integra o
processo de manutenção
e revitalização do museu
que ficou em obras
durante 4 anos. Fonte:
<https://bit.ly/3apdjD9>
Acesso em: 12 de julho de
2020.

Figura 32 O prédio sede
da
PETROBRÁS
com
arquitetura moderna e
sustentável, é uma das
poucas
construções
desse porte instalada
no
Valongo.
Fonte:
Sérgio Furtado. <www.
imagensaereas.com.br>
Acesso em: 12 de julho de
2020.
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1.1 Porto: transformações
físicas e estruturais
Entre 1930 e 1950, a zona portuária passou por
um período de desaceleração a partir da quebra
Bolsa de Nova Iorque e por fatores de ordem política,
como a Revolução Constitucionalista em 1932 e a
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mantendo-se
economicamente como um porto de exportação e
importação de produtos primários (GOLDENSTEIN,
1972, p.44).
Hernández Arriagada, em sua Tese de Doutorado
“Estratégias Projetuais no Território do Porto de
Santos”(p.168), faz uma análise dos aspectos que
influenciaram a estruturação portuária e a logística
de mercadorias na hiterlândia entre 1931 e 1979:

a. A Segunda Guerra Mundial em 1939, que
causou um período de estagnação no porto; a
crise econômica reteve os investimentos privados,
desvalorizando a moeda e diversos setores
econômicos;
b. Ampliação do cais Embaré Aparecida em 1942;
c. A construção do cais Saboo Alemoa entre 1945
e 1954, para o transporte de derivados de petróleo;
d. A conclusão da Rodovia Anchieta (1947)
ligando São Paulo ao Litoral.
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No período pós-guerra, o porto foi se adaptando
às novas exigências econômicas mundiais, que
priorizava o tráfego do petróleo e subprodutos pelos
portos.
Entre 1947 e 1953 foi construída uma ampla
rede de rodovias asfaltadas na hinterlândia (zona
de influência econômica) do porto santista, que
atenderia os propósitos da industrialização em
São Paulo (Pista norte e sul da Rodovia Anchieta,
Rodovias Anhanguera e Washington Luís, no interior
do Estado de SP). (Fig. 33)
Em 1957, instalou-se na região metropolitana do
ABC a indústria automobilística, que veio favorecer a
diversificação de cargas e o aumento da importação
de equipamentos para instalação destas indústrias,
como também de novas refinarias e petroquímicas,
hidrelétricas, siderúrgicas, entre outras (CARLOS
PIMENTEL MENDES, 2019).
Entre 1975 e 1976, deu-se a construção da primeira
pista da Rodovia Imigrantes e Piaçaguera, que vieram
atender a logística desta demanda proveniente da
nova era da industrialização.
Na década de 70, a globalização da economia e
o aumento da competitividade, acarretou mudanças
em vários setores produtivos, atingindo o transporte
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de cargas marítimas.
O Porto de Santos passou por um processo
de modernização, para atender as exigências de
internacionalização e se enquadrar às normas
mundiais. Novas tecnologias no embarque e
desembarque de cargas foram introduzidas,
passaram a ser embarcadas em contêineres (até
então, seguiam soltas).
A movimentação de contêineres teve grande
impulso e se intensificou nos anos 80 com a
inauguração do terminal da empresa Tecon, na
margem esquerda do Porto.
Os efeitos da conteinerização progressiva das
cargas transformaram a paisagem da região,
com o surgimento de terminais retro portuários
especializados (Fig. 34) e o uso de todos os terrenos
vazios disponíveis como depósitos de contêineres.
Também o trânsito se modificou, com o surgimento
dos veículos especializados em transporte de
contêineres, além de um viaduto especial para a
ligação das estradas às vias portuárias (CARLOS
PIMENTEL MENDES, 2019). (Fig. 35)

Figura 33
Rodovia
Anchieta, inaugurada em
1947, obra que veio atender
os propósitos logísticos
da economia voltada para
industrialização.
Fonte:
santosturismo,
2013.
<https://bit.ly/2UD2Q0h>
Acesso em: 12 de julho de
2020.

Figura 34
O
porto
de Santos é o porto
de
containers
mais
movimentado da América
Latina. Fonte: <https://bit.
ly/3an2MIt> Acesso em:
12 de julho de 2020.
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Figura 35 O transporte
de Containers afetou
significativamente
o
fluxo de veículos nas
rodovias entre o porto,
planalto e interior do
estado. Fonte: <https://
bit.ly/39nxznu> Acesso
em: 12 de julho de 2020.

Atualmente, o Porto de Santos é o maior complexo
portuário da América Latina, tanto em movimentação
de cargas, quanto em infraestrutura. A “hinterlândia”
do Porto de Santos engloba os estados de São Paulo,
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. A área de influência secundária do Porto inclui
os estados da Bahia, Tocantins, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Responde por quase um terço das trocas comerciais

brasileiras, é o maior exportador de açúcar, suco de
laranja e café em grãos do mundo, destacandose também a soja, o milho, o álcool, automóveis e
produtos industrializados em geral.
A área portuária santista ultrapassa a extensão da
cidade de Santos, localizando-se nos municípios de
Santos (margem direita), Guarujá (margem esquerda)
e Cubatão (Fig. 36/37).
O complexo portuário santista é acessado por meio

de ampla rede de rodovias, ferrovias e hidrovias que
integram a principal cadeia logística do país, como
veremos no capítulo 2.
Além disso, a própria Codesp dispõe de extensa
malha ferroviária dentro do porto que totaliza
100 km (linear), sendo que 13 km são para a
movimentação de guindastes e portêineres e o
restante para a movimentação de trens. Os pátios
para movimentação de contêineres e outros produtos
somam 974.353 m² (CODESP, 2020).
Possui 55 terminais marítimos e retro portuários
localizados em duas margens, uma no município
de Santos e outra no de Guarujá (Fig.38). Conta
com uma extensão de 16 quilômetros de cais,
aproximadamente, que contempla 66 berços de
atracação, dos quais 11 de uso privado. São equipados
com guindastes elétricos, portêineres, transtâineres,
reach stackers, ship loaders e sugadores (SANTOS
PORT AUTHORITY).
Os armazéns cobertos e silos estão dispostos numa
área de 500.000 m² e são especializados em granéis
sólidos: açúcar, sal, soja, farelos, trigo e fertilizante.
Para
armazenagem
de
granéis
líquidos
(combustíveis e químicos), conta com 520 tanques,
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concentrados em duas regiões do porto: o distrito
industrial de Alemoa e a Ilha Barnabé.
O porto gera aproximadamente 33 mil empregos,
propiciando desenvolvimento para a Baixada Santista
e qualidade de vida para toda a região (SANTOS
PORT AUTHORITY).
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Figura 36
Vista
geral da logística
do
complexo
portuário
santista,
administrado
pela
Companhia Docas do
Estado de São Paulo
(CODESP), sociedade
de
economia
mista vinculada à
Secretaria de Portos
da Presidência da
República.
Fonte:
<http://www.
corsolog.com.br/
mapa> Acesso em:
12 de julho de 2020.

Figura 37 O Porto de Santos possui uma área total de 7.765.100 m², sendo que 3.665.800 m² situam-se na margem direita, nos
municípios de Guarujá e Cubatão, e 4.099.300 m² na margem esquerda, no município de Santos (CODESP, 2020). São, 16 km,
aproximadamente, de extensão de cais, com profundidades entre 5 e 13,5 metros, sendo que 11,6 km estão sob a jurisdição
da Codesp e 1,4 pertencem à iniciativa privada. (CODESP, 2020) Fonte: Editor Portogente, 2019. <https://portogente.com.br/
noticias/dia-a-dia/105836-tercio-assume-um-porto-de-santos-arrasado> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 38 Complexo Portuário de Santos - Ministério da
Infraestrutura, LabTrans/UFSC, 2018. <www.infraestrutura.gov.
br> Acesso em: 12 de julho de 2020.

Carlos A. Hernández Arriagada, em sua Tese de
Doutorado “Estratégias Projetuais no Território
do Porto de Santos”(p.164), faz uma análise de
três períodos que agiram diretamente nos aspectos
urbanos e econômicos, e transformaram o sistema
de produção do porto:
- Período do café e ampliação do porto, de 1890
a 1930;
- Período do Petróleo e a influência dos planos
urbanos, de 1931 a 1979;
- Período da Conteinerização do porto a partir de
avanços tecnológicos, de 1980 até hoje.
Este primeiro período, compreende a construção
de 260 metros de cais acostáveis do porto organizado,
que se expandiu ainda mais para atender o auge da
economia de exportação do cafeeira, e se encerra
com a quebra da bolsa de Nova Iorque. O modo de
produção deste momento baseia-se na monocultura,
na produção em massa de um único produto, fazendo
do porto um local monofuncional e a necessidade da
construção de dezenas de armazéns para estocagem
do produto.
No segundo período, inicia-se o ciclo dos terminais
de granéis, instalados na Ilha de Barnabé, que se

estendeu até a década de 70 por conta de incentivos
políticos dos governos Vargas e Kubitschek, na era da
industrialização. O modo de produção se voltou para
atender a demanda das novas tecnologias e geração
de energia, exigidas nas indústrias automobilísticas
instaladas na região do ABC Paulista, nos municípios
de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul.
O terceiro período é marcado pela implantação
do Terminal de Contêineres (TECON), a evolução
do transporte de cargas e a mudança na forma
de administrar o porto, a privatização. O modo de
produção impulsionou a ocupação de terrenos
vazios, para a instalação massiva de depósitos de
contêineres pelos terminais retro portuários, locais
destinados à movimentação e distribuição de cargas
por ferrovia e rodovia e ainda exerciam a função
aduaneira (HERNÁNDEZ, 2012).
Para finalizar o capítulo, apresento duas tabelas
organizadas em ordem cronológica da história do
Porto de Santos, que apontam eventos marcantes
e as suas implicações com o porto, divididas em
dois períodos: o antes (Fig. 39) e o depois (Fig. 40)
do “Porto Organizado”. Ao final das tabelas, está o
mapa que apresenta, cronologicamente, o processo
de expansão do porto (Fig. 41) e a atual abrangência
territorial do Porto de Santos. (Fig. 42)
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PERÍODO DO PORTO NÃO ORGANIZADO:
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Quadro 1 Quadro 1 Estrutura do Porto de Santos entre 1524 e
1890. Fonte Gonçalves e Nunes, 2008

PERÍODO DO PORTO ORGANIZADO:
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Figura 39 Antes da criação do
porto organizado de Santos,
o acesso às embarcações de
longo curso, para embarque e
desembarque de passageiros
e mercadorias, era feito por
trapiches, pontes de madeiras
que avançavam até o estuário.
Fonte: Ferraz, Marc Porto de
Santos, 1880 circa, Santos,SP/
Instituto
Moreira
Salles.
<http://www.novomilenio.inf.
br/> Acesso em: 12 de julho
de 2020.

Quadro 2 Estrutura do Porto de Santos
entre 1892 e 2001 Fonte: Gonçalves e
Nunes, 2008

Figura 40 Vista aérea da atual
estrutura do Porto de Santos,
modernizada para atender às
exigências da economia global.
Fonte:
Estúdio
58
imagens
aéreas.
<www.
revistagloborural.globo.com/
Noticias/Infraestrutura-eLogistica/noticia/2018/05/>
Acesso em: 12 de julho de
2020.
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Figura 41 Crescimento linear do porto de Santos e a
incorporação de áreas acostáveis do município do Guarujá.
Fonte: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/
tde-26122006-153443/publico/Disser_CDCSouza_2006.pdf>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 42 Extensão atual do Porto de Santos e sua abrangência
nos municípios de Santos e Guarujá. Fonte: CODESP, 2000.
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde26122006-153443/publico/Disser_CDCSouza_2006.pdf>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
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1.2 Relação porto/imigração
A Arquitetura, em sua face humanística e
investigativa, nos reporta a uma discussão que
transcende as aparências, a invisibilidade de
imigrantes clandestinos que atualmente acessam
o país através da zona portuária. Esta questão traz
provocações quanto a propostas de intervenções e
soluções da arquitetura e urbanismo, que promovam
a inserção social e estabeleçam uma conexão entre
este público em situação de vulnerabilidade com
a revitalização de áreas ociosas e degradadas.
(NATASHA GUERRIZE, 2014).
Historicamente, o Porto de Santos teve um papel
de relevância no processo imigratório na segunda
metade do século XIX, tornando-se a principal porta
de entrada de estrangeiros no país. Este fenômeno
foi desencadeado pela crise do sistema produtivo
e o fim da escravidão em 1888. A necessidade de
mobilização e força de trabalho livre para a lavoura
cafeeira, em franca expansão, impulsionaram a
imigração, sendo o estado de São Paulo o principal
destino. (Fig. 43)
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Figura 43 (abaixo
e à direita)
Kasato Maru, atracou em Santos
em 18 de junho de 1908, trazendo
os
primeiros
781
imigrantes
japoneses ao Brasil. Fonte: Andressa
Vasconcelos,
Escola
Educação.
<http://www.mundoemmovimentos.
com/2019/01/a-saida-brasileira-dopacto-global.html> Acesso em: 12
de julho de 2020.
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Figura 44 Chegada de imigrantes ao
Porto de Santos, antes do embarque
nos trens que os levariam ao centro de
triagem na Hospedaria do Imigarante no
Brás, em São Paulo. Fonte: multidatas,
2014.
<https://eusoumary.wordpress.
com/2008/07/12/> Acesso em: 12 de
julho de 2020.

Figura 45
Século
XX,
navios
constantemente chegavam ao porto
santista com imigrantes. Fonte: Museu
do Porto de Santos. <http://www.
novomilenio.inf.br/santos/fotos074.
htm> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Entre 1870 e 1907, chegaram ao Brasil cerca de
2.328.585 estrangeiros, mais de 70 nacionalidades
diferentes, na maioria europeus e asiáticos (VOGT,
2000). Santos tornou-se um centro cosmopolita
pela presença dos consulados estrangeiros que se
estabeleceram na cidade para dar suporte ao grande
número de imigrantes em trânsito pela cidade, e
para atender as tripulações dos navios de todas as
bandeiras que atracavam no porto (FELIPE OZORES,
2004). (Fig. 44/45)
Italianos, portugueses e espanhóis foram os
primeiros a migrar em massa para o Brasil no final
do século XIX. No início do século XX, os italianos
chegam a compor mais da metade dos estrangeiros
da capital (Fig. 46); em menor número os japoneses,
austríacos e alemães. Na década de 1920, a imigração
diversificou-se: foram registradas entradas de
romenos, lituanos, sírios, iugoslavos, polacos, entre
outros. As dificuldades já se apresentavam no trajeto
marítimo: sem dinheiro para custear a travessia dos
oceanos, muitos enfrentavam até 60 dias na terceira
classe dos navios, em porões, única condição em
que o Governo do Estado de São Paulo concedia
as passagens gratuitas (Relatório da Secretaria de
Agricultura, Comércio e Obras Públicas; 2008).
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Figura 46 Recorte da entrada de imigrantes no Estado de
São Paulo, segundo nacionalidade, entre 1878 e 1969.
Fonte: Atlas da Imigração em São Paulo 1850. Editora unesp,
2018. P.19. <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/imigracao/
estatisticas.php> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 47 Imigrantes japoneses no Porto de
Santos (1938), embarcando nos trens com
destino à capital. Foto de Konrad Voppel.
Fonte: Memória Santista, 2018. <http://
memoriasantista.com.br/?p=3936>
Acesso
em: 12 de julho de 2020.
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A cidade de Santos era apenas um ponto de
passagem destes imigrantes, não havia atrativos
e infraestrutura para sua fixação. Assim que
desembarcavam dos navios, os imigrantes eram
conduzidos à estação ferroviária no interior do porto
(Fig.47), construída para transportar os imigrantes
rumo à “Hospedaria de Imigrantes do Brás” na capital,
um dos maiores centros de recepção de estrangeiros
já existentes no Brasil. Caso o horário do trem não
coincidisse com a chegada dos estrangeiros, estes
podiam ficar apenas por uma noite na Hospedaria de
Santos, providencialmente desconfortável, para que
os recém-chegados não se acomodassem (Boletim
do Serviço de Imigração e Colonização São Paulo,
Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio,
segundo site do Memorial do Imigrante em SP).
O Sindicato dos Estivadores do Porto de Santos
teve significativa influência estrangeira na sua
constituição e trajetória de lutas e reivindicações.
Portugueses e espanhóis formavam a estiva em
Santos, com a forte liderança dos espanhóis sobre os
trabalhadores portuários (segundo o censo de 1913,
33% eram espanhóis). Na greve dos estivadores de
1889, foi necessário chamar os cônsules de Portugal
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e da Espanha para acalmar os grevistas (AGUIAR;
JUNQUEIRA; FREDDO, 2006).
Em 1920, 35,6% da força de trabalho que
se concentrava na Companhia das Docas era
estrangeira e anarquista, como meio indispensável
para a emancipação da classe operária. A influência
estrangeira no porto de Santos sempre foi objeto de
grande preocupação do governo brasileiro, que no
decorrer da Primeira República usou a deportação
como forma de reprimir as lutas dos trabalhadores
no porto. Essa política foi mantida no Estado Novo,
por Getúlio Vargas, os estrangeiros eram deportados
e os brasileiros enviados para a ilha dos Porcos.
Atualmente, o fluxo imigratório tem características
bem diferentes e o porto já não é o principal acesso
de entrada no país: os que o utilizam como porta
de entrada, geralmente, o fazem na clandestinidade,
na condição de refugiados. A Acnur, agência de
proteção da ONU, entende por refugiados as
pessoas que escaparam de conflitos armados ou
perseguições ou enfrentam em seus países uma
crise humanitária: fome generalizada, a ausência
de acesso a medicamentos e serviços básicos e a
perda de renda. Já os migrantes são estrangeiros

que escolheram se deslocar em busca de melhores
condições de vida, trabalho ou educação, por reunião
familiar ou por razões diversas e continuam sob a
proteção e legislação de seu governo.
Porém, não há clareza da situação distinta entre
estrangeiros migrantes e refugiados no Brasil,
ambos são tratados com desconfiança, preconceito
e intolerância. Como muitas situações atuais se
referem ao contexto de fluxos mistos, é necessário
garantir que pessoas refugiadas sejam devidamente
identificadas e protegidas de acordo com os
protocolos internacionais (ACNUR).
Uma reportagem publicada em 2014 no jornal
santista “boqnews”, estima que 50 estrangeiros em
condições de refúgio chegavam, por mês, na cidade
de Santos, porém eram poucos os que permaneciam.
Apesar de ser uma referência histórica na cultura
imigratória do Brasil, a zona portuária de Santos
nunca possuiu um centro de proteção e acolhimento
para atendimento aos estrangeiros em situação de
vulnerabilidade social. A Polícia Federal apenas inicia
o processo de legalização dos refugiados que chegam
ao país pelo porto, para permitir sua circulação,
deixando às organizações civis e entidades religiosas

61

a incumbência do acolhimento e integração destes
indivíduos. (Fig. 48/49/50)
Para a população, o Brasil é visto como um país
aberto à vinda de refugiados, mas em geral há certo
desconhecimento sobre os obstáculos legais que os
mesmos enfrentam e as dificuldades na integração à
sociedade brasileira.
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Figura 48 O
Brasil
é
conhecido
internacionalmente como um país acolhedor,
entretanto os refugiados
encontram
dificuldade para se integrarem a sociedade
brasileira. Fonte: <https://bit.ly/2ygu0Ta>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 49 (Acima): Organização dos
Haitianos que vivem no Brasil. Fonte:
Fran Oliveira, Rede Brasil Atual, 2016.
<https://www.redebrasilatual.com.br/>
Figura 50 (à dir.): Chegada dos angolanos
no Brasil. Fonte: Fran Oliveira, Rede
Brasil Atual, 2016. Fonte: Fran Oliveira,
Rede Brasil Atual, 2016. <https://www.
redebrasilatual.com.br/> Acesso em: 12
de julho de 2020.
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Figura 51 Condições de refugiados em
2017. Fonte: BBC, 2018. <https://www.
bbc.com/portuguese> Acesso em: 12 de
julho de 2020.

Do total de refugiados, 70,7%
são homens e 29,3% são mulheres.
Segundo o levantamento, 65,62%
têm entre 18 e 39 anos, 19% têm
até 17 anos, 13,5% têm entre 40
e 59 anos, enquanto 1,86% dos
refugiados tem 60 anos ou mais
(dados do Comitê Nacional de
Refugiados - CONARE - 2015).
Por ser um dos portos que
mais recebe navios graneleiros,
cujas rotas costumam passar
pelo continente africano, Santos
é um dos principais destinos
de
refugiados
que
fogem
principalmente da pobreza e da
fome. (Fig. 53)

Figura 52
Passageiro
clandestino
encontrado no leme de embarcação.
Fonte: Acervo popa, 2005. <https://www.
rakshaknews.in/en/police-en/a-storywhich-reveals-risk-and-desperation-ofstowaway/> Acesso em: 12 de julho de
2020.
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Figura 53 Situação dos
Refugiados. Fonte: ONU,
Cáritas SP, Ministério da
Justiça/ Polícia Federal
2014. Créditos: Italo
Farah Azzi

O perfil do clandestino é quase sempre o mesmo:
jovens, pobres, do sexo masculino, nascidos
principalmente na Nigéria, Gana, Togo e Costa do
Marfim. Trazem consigo suprimentos básicos e se
mantém escondidos pelo menos até chegar em
alto-mar. As viagens duram de 10 a 12 dias e eles
enfrentam condições adversas, escondidos na casa
de máquinas do navio, nos porões ou ainda sobre
o leme (Fig. 52). Quando a escolha é sobre o leme,
a chance de sobrevivência é pequena, o fugitivo
se encaixa em um espaço de 2 metros quadrados,
próximo à hélice da embarcação pouco acima da linha
d’água, permanecendo em pé abraçado e amarrado
ao leme, sendo molhado a cada onda. Quando os
mantimentos acabam e a fome e desidratação
tornam-se insuportáveis, os clandestinos se
anunciam para a tripulação. Geralmente, fazem isso
quando o navio está longe demais para retornar, de
forma que cumprem seu objetivo principal, deixar a
África, a pobreza e a fome para trás.
Ao chegar ao porto de Santos, o comandante da
embarcação é obrigado pela Convenção de Genebra
(1981) a apresentar os clandestinos apresentados a
bordo à autoridade local para que recebam cuidados
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médicos. Muitos chegam doentes e são enviados
para hospitais da região, onde ficam em quarentena.
A partir de então, cabe as autoridades dar a
adequada acolhida sanitária e a realizar entrevistas
para conhecer o histórico do imigrante.
Em caso de vítimas de perseguição política, étnica,
religiosa ou social, o clandestino pode pedir refúgio
no país. O comitê de refugiados (Conare), órgão
ministerial presidido pelo o ministério da justiça
checa cada caso e dá seu parecer (Porto e Mar, A
TRIBUNA, 2009).
A Prefeitura foi questionada sobre serviços voltados
para atender os refugiados ( jornal A Tribuna). Em
nota, a Administração informou não ter qualquer
programa destinado a refugiados. A atuação das
organizações da sociedade civil, em conjunto com
o governo brasileiro e o ACNUR, tornou-se essencial
para a integração e implementação das políticas
públicas para o refúgio.
A requalificação e revitalização dos armazéns na
região portuária do Valongo, prevê a utilização de
parte da edificação para a instalação de um núcleo
de acolhimento e integração social, um espaço
de engajamento da comunidade internacional de
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1.3
Considerações
Capítulo

Figura 54 Refugiados
em São Paulo. Fonte:
Roberta
Carvalho,
Nossa Causa, 2014.
<https://nossacausa.
com/adus-umanova-chance/>
Acesso em: 12 de
julho de 2020.

proteção ao imigrante refugiado, de governos,
organizações da sociedade civil e do setor privado.
Somente com a articulação conjunta destes setores
as instabilidades existentes poderão ser enfrentadas
com maior possibilidade de êxito, e este projeto

coloca a cidade de Santos em evidência, no
importante papel de articuladora destas relações,
pelo seu valor territorial estratégico e histórico ao
longo dos anos.
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A expansão urbana de Santos foi impulsionada
pela conexão ferrovia/porto final do século 19.
O café foi o responsável por colocar a cidade em
destaque internacional, transformando-a numa
importante praça comercial e financeira, sendo que
o centro urbano refletia essa euforia econômica.
Faziam parte deste cenário edificações de firmas de
exportação, armazéns, cocheiras, cortiços e moradias
da burguesia cafeeira. Porém, a região não possuía
infraestrutura sanitária para absorver o adensamento
proveniente da efervescência comercial na região,
agravada pela chegada constante de imigrantes em
busca de oportunidades neste centro comercial, o
que resultou em constantes surtos epidêmicos.
O Plano Sanitarista de Saturnino de Brito, no
início do século 20, veio em resposta aos problemas
de saúde enfrentados pela população. Seu plano
conciliou a construção dos canais de drenagem a
uma proposta urbanística para os espaços vazios

entre porto e orla, e este fator foi determinante para
o distanciamento das relações entre Porto e Cidade.
As obras promoveram habitabilidade a regiões
distantes da zona portuária central, dando origem
a bairros com estrutura atrativa e o consequente
deslocamento da malha urbana.
O esvaziamento habitacional foi o princípio do
processo de desvalorização do centro, que mantinha
a circulação de pessoas apenas em horário comercial.
O eixo ligado a habitação, a qualidade de vida, bem
estar, lazer e entretenimento, foi transferido em
poucos anos para bairros da orla.
O abandono do poder público na região portuária
aumentou a deterioração dos imóveis com arquitetura
barroca, neoclássica e eclética, que contavam a
história do país. Prédios e monumentos centenários,
localizados no Centro da Cidade, foram destruídos,
invadidos, subutilizados e descaracterizados por
indivíduos que exploram os imóveis, sendo que
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muitos se transformaram em ruínas.
O governo adotou alguns programas de
revitalização do centro histórico, que previam a
restauração das edificações e a ressignificação
da área com a hinterlândia marítima, porém os
resultados foram tímidos diante da importância
histórica e cultural da região do Valongo no processo
de desenvolvimento urbano da cidade e adjacências.
Conclui-se que o Porto de Santos passou por três
grandes períodos históricos:
- Séc. 16 ao 19: Primeiras instalações portuárias
até as ampliações dos trapiches;
- Séc. 20: Porto organizado, ampliação linear dos
cais, era da conteinerização;
- Séc. 21: Porto Contemporâneo: Modernização
das instalações portuárias.
Atualmente, Santos é a cidade sede da Região
Metropolitana da Baixada Santista, que agrega o
maior porto latino americano de contêineres, o polo
petroquímico e siderúrgico de Cubatão e a região
turística de Guarujá, Praia Grande e São Vicente.
Considerando os fluxos migratórios pós abolição,
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Santos foi a principal porta de entrada de imigrantes
no País. Entre dois e três milhões de pessoas de todos
os continentes e nacionalidades, segundo o Museu
da Imigração do Estado de São Paulo, entraram pelo
cais santista, atraídas por novas chances de trabalho,
fugindo de crises econômicas ou de políticas
religiosas.
No presente, os registros da entrada de imigrantes
pelo porto de Santos são narrativas de jovens
refugiados, que embarcam clandestinamente nos
navios e chegam ao destino em circunstância de
vulnerabilidade física e social.
A cidade de Santos deve ter o compromisso social
de acolher estes estrangeiros que estão na região
portuária em situação de invisibilidade social, através
de programas e ações conjuntas entre governo e
sociedade civil, que garantam a dignidade e inserção
destes indivíduos na sociedade e no mercado de
trabalho.
Conclui-se, que a relação entre o porto e o espaço
urbano da cidade, teve como eixo as transformações
estruturais portuárias, articuladoras de mudanças no
modo de produção, na dinâmica social, na renda, na
moradia e na ocupação dos territórios.

Ao longo dos anos, estas transformações traçaram
o desenvolvimento da cidade, que se originou na
região portuária e em função dela. Entretanto, a
falta de infraestrutura que atendesse a demanda
populacional local, acarretou grandes mudanças
estruturais na ocupação urbana: a cidade passou a
estruturar-se e crescer em direção a regiões próximas
a orla, onde medidas sanitárias de habitabilidade
e urbanísticas, somadas a aspectos comerciais e
turísticos, propiciaram a fixação da malha urbana.
A área central foi o alvo principal dessas
transformações e seu esvaziamento resultou num
progressivo estado de desvalorização, deterioração
do patrimônio e abandono do poder público.
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Figura 55 Na imagem observamos
uma parte do Valongo, porto e
arredores do Centro Histórico,
onde se observa o Museu Pelé
(Antigos Casarões do Valongo) e
a Antiga Estação de Trem, hoje a
Secretaria do Turismo de Santos;
entre as edificações do centro e a
frente marítima do armazém 1, vista
da Praça da Fome, que serve de
estacionamento para caminhões em
trânsito no porto de Santos. Fonte:
ANDREAZZI, Alexandre. <https://bit.
ly/2XwxxYc> Acesso em: 12 de julho
de 2020.

02
TERRENO
INVESTIGATIVO

O Complexo Valongo, centro histórico e região portuária, é o objeto
de estudo da presente proposta de revitalização urbanística na cidade.
(Fig.55)
A escolha deste recorte (Fig. 56) levou em consideração três aspectos
da Identidade Santista:
- A relevância histórica da área no processo de valorização e
desenvolvimento da cidade;
- A contribuição cultural expressa no acervo arquitetônico e urbano
remanescente;
- Região do porto, que originou o núcleo de ocupação de Santos.
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Figura 56 A
área
escolhida
para
intervenção, aparece
delimitada
em
amarelo, compreende
as Praças da Fome
e Azevedo Junior,
terrenos
utilizados
para estacionamento
de caminhões; a
frente marítima do
cais Valongo e os
antigos armazéns do
1 ao 4, sendo que o
último (nº4), avizinhase com a plataforma
de
travessia
da
DERSA para Vicente
de
Carvalho.
A
intenção do projeto
é
promover
a
integração
desta
região portuária com
seu entorno, o Centro
Histórico, demarcado
na
cor
laranja.
Fonte: Google Maps,
editado pelo autor
em 2020.
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O cais Valongo é um espaço de inatividade
portuária, possui baixo calado e uma faixa
estreita para os padrões atuais, apenas 46 metros,
o que inviabiliza o movimento de transporte de
cargas e uso da via férrea. O desuso desta região
do porto e o descaso do poder público com os
oito armazéns, símbolos dos tempos áureos da
economia cafeeira, causaram a condenação da
estrutura da maioria dos prédios: alguns viraram
depósitos da CODESP, outros estão em avançado
estado de degradação ou em ruínas.
Na figura 57, uma imagem parcial das
edificações e uma das praças, que no processo
de requalificação urbana, terá a função de um
corredor verde de conexão da zona portuárea
e centro histórico, mudando definitivamente a
paisagem da região.
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Figura 57 Vista panorâmica do local escolhido para intervenção
urbanística na região portuária; observa-se parte dos antigos
armazéns do 1 ao 4 e frente marítima, bem como a praça Azevedo
Junior, utilizada como estacionamento e pátio de manobras. Fonte:
Rejane Sarmento. <ciberia.com.br> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 58 Vista do Centro
Histórico, Largo Marques de
Monte Alegre, rota turística do
bonde. À esquerda, avista-se
a Estação de Trem restaurada,
sede da Secretaria de Turismo
de Santos e à direita, o Museu
Pelé, onde haviam as ruinas do
Casarões do Valongo. Fonte:
PMS, 2018. <muitaviagem.
com.br > Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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O Valongo tem uma abrangência de 775.306 m² e a Praça Mauá,
marco zero da cidade, destaca a importância do bairro como ponto
estratégico de desenvolvimento de Santos e área de interesse dos
discursos sobre as chamadas revitalizações urbanas.
O bairro, núcleo original da colonização santista, assumiu a função
de centro comercial desde os primórdios da ocupação; sua formação,
estruturação e dinâmica urbana ao longo dos anos, atribuíram valor
identitário à região, uma fonte histórica e cultural de grande potencial.
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Por esta razão, as ruas do Valongo
integram o Centro Histórico da
Cidade, composto por edificações
de significativo valor cultural
e arquiteturas singulares em
diferentes graus de conservação.
Entre eles estão os oito Armazéns
portuários da Companhia Docas
de Santos, a Antiga Estação
Ferroviária, os Casarões da elite
cafeeira e o Santuário de Santo
Antônio Valongo. (Fig. 58)
As áreas verdes desta região
estão presentes em praças
cujos nomes retratam fatos e
personagens da memória da
cidade e porto: Praça Mauá,
dos Andradas, Rui Barbosa, da
República e José Bonifácio.
Quase todos os bens culturais
protegidos encontram-se no eixo
da Rua do Comércio (Fig. 59), local
de negócios da maioria do café Figura 59 Rua do Comércio, no Centro Histórico, e o acervo de imóveis protegidos.
consumido no mundo no séc. 20. Fonte: Nicholas Sales. <www.skyscrapercity.com> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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A região das ruas Marquês Herval e São Bento é a mais degradada do Valongo, cujas
edificações serviram no passado a usos portuários menos nobres: armazéns, cocheiras,
cortiços e moradia operária, como mostra a figura 60.

Figura 60 Situação
dos Imóveis da
Rua
Marquês
Herval.
Fonte:
Google
Maps
Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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Não foi apenas o tempo que causou o
envelhecimento, o desuso e deterioração dos imóveis
e ruas da região central: como vimos no capítulo
anterior, a mudança da malha urbana para regiões
mais próximas às praias, condenou o Valongo a este
processo de esvaziamento e desvitalização quase
total, que se acentuou a partir da década de 70.
Os imóveis ocupados voltaram-se para usos
vinculados ao serviço portuário e muitos dos
antigos casarões da elite cafeeira transformaramse em ruínas, sendo seus terrenos subutilizados e
“aproveitados” como estacionamento de veículos.
Após anos seguidos de abandono e descaso do
poder público, a história de degradação da região
portuária Valongo começou a tomar outro rumo em
1997, quando a administração municipal estabeleceu
uma a parceria com o governo do Estado e foram
iniciadas algumas intervenções em edificações
simbólicas para a cidade como a Estação Ferroviária
do Valongo, os teatros Coliseu (Fig.61) e Guarany e
a Bolsa do Café. A reativação de uma linha de bonde
passando por ruas que haviam sido restauradas,
gerou um grande interesse por parte da imprensa,
de santistas e turistas. (Fig.62)
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Figura 61 Vista do interior do Teatro Coliseu, que possui
a mesma configuração eclética desde 1924; entrou em
decadência em 1970 e foi desativado na década seguinte.
Passou por restauração pelo programa de revitalização do
Centro Histórico e reabriu em 2006. Fonte: Afonso Matias.
<skyscrapercity/> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 62
O
bonde
turístico
traz à memória,
histórias
dos
tempos áureos do
café pelas ruas do
Centro Histórico.
Fonte: Francisco
Arrais
/PMS.
<www.maissantos.
com.br> Acesso
em: 12 de julho de
2020.

Em 2013, novo impulso foi dado para revitalização
urbana, arquitetônica e cultural do Centro Histórico
de Santos, o Programa Alegra Centro. Através
de incentivos fiscais, o programa pretendia atrair
empresas para a região, restaurar e preservar o
patrimônio histórico, dar novo uso às edificações
e recriar um pólo capaz de revigorar a atividade

econômica e turística da região.
Os resultados positivos da primeira fase do
programa aparecem nos relatórios da Secretaria de
Planejamento e na Secretaria de Turismo da Prefeitura
Municipal de Santos: o número de empresas
instaladas no Centro Histórico aumentou 46% entre
2003 a 2010; no mesmo período, foram realizadas 431

obras de restauração, conservação
e ou reforma de imóveis (Fig.63);
queda significativa dos imóveis
deteriorados totalizando 29% no
período de 2006 a 2010 e queda
de 62% nos imóveis fechados na
região central; houve a retomada
do desenvolvimento econômico,
a iniciativa privada ampliou
seus investimentos e trouxe
novamente à região atividades
de entretenimento, comércio e
serviços (Fig.64). Foram investidos
na região central histórica de
Santos, entre 2003 e 2010, R$
158,3 milhões pelo poder público
municipal, estadual e federal e a
iniciativa privada.
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Figura 63 Programa Alegra Centro atraiu
investidores e com incentivos fiscais
deram novo uso aos imóveis. Fonte:
Sérgio Avelino. <www.skyscrapercity.
com> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 64
Programa Alegra
Centro
aqueceu
a
economia
local,
trazendo
a
região
do
Centro Histórico
atividades ligadas
aos
serviços,
entretenimento
e
comércio,
como bares e
restaurantes.
Fonte:
Nicholas
Sales.
<www.
s k y s c r a p e r c i t y.
com> Acesso em:
12 de julho de
2020.

Outro fator atrativo da região do Valongo é o fato
de abrigar o Parque Tecnológico, uma autarquia
municipal criada para atrair investimentos, gerar
empregos, promover pesquisa, o desenvolvimento e
a inovação tecnológica, estimular a cooperação entre
instituições, universidades, empresas e dar suporte
ao desenvolvimento de atividades e produtos
(Incubadora). O Parque Tecnológico de Santos é
urbano, interage com a cidade, e visa estimular a
cultura empreendedora e o ecossistema de inovação
em todo o território municipal (Prefeitura de Santos).

Embora as ruas e as edificações do Centro Histórico
do Valongo tenham reconquistado parte de sua
vitalidade com o Programa Alegra Centro, a falta de
conexão da cidade com o “waterfront” persiste, e a
área dos antigos armazéns da CODESP continua em
estado de abandono, como se observa nas figuras
65 e 66.
Nestes 20 anos de programas de revitalização
da região central de Santos, dois estudos foram
realizados na tentativa de incluir esta área portuária
no processo de recuperação e revitalização, porém

faltou entendimento e vontade política
das autoridades municipais e da CODESP
para que os projetos saíssem do papel e se
concretizassem, são eles:
- Programa Porto Valongo Santos (2012):
o complexo contaria com um terminal de
cruzeiros com capacidade para três navios,
bases oceanográficas da Universidade de
São Paulo e da Universidade Federal de
São Paulo, e uma marina pública com 195
pontos de atracação, restaurantes, hotéis,
lojas, escritórios e o Museu Marítimo do
Porto;
- Parque Valongo (2018): a ideia era de
um centro voltado para o lazer, turismo e
esporte, sem incluir a atividade portuária.

Figura 65 (Acima) Vista dos Armazéns antigos do
Valongo a partir da Avenida Perimetral, que separa
a cidade da frente marítima. Fonte: Italo Farah Azzi,
2019 .
Figura 66 (Abaixo): Situação de abandono do
armazém 1, com ausência de paredes e partes do
telhado. Fonte: Bruno Rios, 2007. <www.novomilenio.
com.br> Acesso em: 12 de julho de 2020.

85

86

| INVISIBILIDADES NO PORTO DE SANTOS

02 | Terreno Investigativo

2.1 Patrimônio histórico e
arquitetônico
O bairro Valongo surgiu no século XVI com a
chegada do ciclo de açúcar ao Estado de São Paulo,
foi o primeiro núcleo de ocupação urbana e abriga
o maior acervo histórico e arquitetônico da cidade,
grande parte deles, do auge da era do café. Após
quase cinco séculos de construções, reformas e
demolições, o acervo que compõe o Centro Histórico
(Fig.67) e área portuária do Valongo, são importantes
registros que retratam a história da cidade e do país,
bem como as tendências e estilos da arquitetura
ao longo dos anos, como consta no “Inventário de
estilos arquitetônicos da cidade de Santos”, fonte de
pesquisa das informações que se seguem.

Durante 300 anos do período colonial, a área
urbanizada da cidade, cujo núcleo era o complexo
Valongo, pouco se expandiu, limitando-se a algumas
casas, armazéns, igrejas e conventos. O registro
arquitetônico mais antigo da cidade, que retrata
esta época (1640), é o convento franciscano de
Santo Antônio, hoje chamado de Santuário de Santo
Antônio do Valongo. O claustro, que ficava ao norte
da igreja, foi demolido em 1861, durante as obras de
implantação da ferrovia de Santos a Jundiaí. A igreja
e a ala sul do convento escaparam da demolição e
são hoje um dos principais exemplares de arquitetura
franciscana no Brasil. (Fig.68)
Figura 67 O Centro Histórico de Santos mantém as
características físicas do auge cafeeiro: ruas estreitas,
pavimentação em pedras, iluminação com poste da época,
trilhos de bonde e edificações com arquitetura preservada.
Fonte: Cris Queiroz. <www.skyscrapercity.com> Acesso em: 12
de julho de 2020.
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As mudanças nos conceitos estéticos, a especulação imobiliária e as
novas ideias urbanísticas eliminaram os vestígios da cidade “colonial”
entre 1880 e 1920. Dois dos únicos exemplares de arquitetura barroca
laica, que sobreviveram e passaram por restauração no Centro Histórico,
são a Casa do Trem Bélico e uma antiga residência, situada na rua Frei
Gaspar nº 6, na lateral do Museu da Bolsa do Café. (Fig. 69)
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No período Imperial (18221889), Santos se consolidou como
um próspero porto exportador
de café e por sua importância
crescente no cenário internacional,
surgiram no Valongo edificações
de grande porte em estilo
neoclássico. Os mais importantes
exemplares do neoclássico santista
que sobreviveram às demolições
do século XX, hoje são famosos
em toda a cidade: os Antigos
Casarões do Valongo, no Largo
Marquês de Monte Alegre (Fig.70)
e a Casa de Frontaria Azulejada.
(Fig.71)
Figura 69 Essa casa foi o primeiro banco
da cidade, o prédio foi construído
em
1818.
Fonte:
<https://www.
contandodestinos.com/> Acesso em: 12
de julho de 2020.

Figura 68 Conjunto arquitetônico em estilo barro, da época colonial(1640). Formado
pela igreja e pelo convento, foi restaurado e aberto ao público em janeiro de 2000.
Fonte: Prefeitura de Santos. <www.skyscrapercity.com> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 70 Os antigos casarões do Valongo estavam em
ruinas, após dois incêndios; foram restaurados e se tornaram
a sede do Museu Pelé a partir de 2014. Fonte: Carla Bueno.
<essencialturismoeconsultoria.blogspot> Acesso em: 12 de
julho de 2020.

Em 1865, a ferrovia São Paulo Railway, ligando
Santos à Jundiaí, trouxe a modernidade para cidade
de Santos. Ao passar por uma ampliação, em 1899 a
estação ferroviária teve o estilo neoclássico original
alterado para o neorrenascentista francês. A Estação
do Valongo, como é chamada, mantém esse estilo
até os dias de hoje. (Fig.72)
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Figura 71 Casa Azulejada, após restauro, tornou-se um museu
e recebe eventos de cunho artístico. Fonte: Sérgio Avelino.
<www.skyscrapercity.com> Acesso em: 12 de julho de 2020.

Figura 72 Em janeiro de 2004 foi terminada a restauração do prédio da estação,
que passou a abrigar a Secretaria Municipal de Turismo. Fonte: Marcelo Martins.
<www.prefeituradesantos.com.br> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Enriquecida pela exportação do
café, a elite econômica e política
de Santos resolveu acompanhar
o modismo arquitetônico do
início do século XX, o eclético. Em
poucos anos os estilos colonial
e
neoclássico,
relativamente
recentes, foram eliminados e
substituídos por edifícios que
seguiam a nova tendência de
construção. O mais emblemático
edifício eclético da cidade, que
podemos observar na atualidade,
é o prédio da a Bolsa Oficial do
Café, inaugurado em 1922. (Fig.73)
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Com o intuito de recuperar a importância histórica
e cultural da região, iniciativas públicas e privadas
passaram a investir em Programas de Revitalização
e Desenvolvimento da Região Central e Histórica de
Santos, mencionados no portal Prefeitura de Santos :

Figura 73 O prédio do Museu do Café foi inaugurado em 7 de setembro de 1922,
no centenário da Independência do Brasil. O edifício foi erguido em Santos, então
maior praça de café do mundo, e sediava a Bolsa Oficial do Café. O último pregão
aconteceu na década de 1950 e, até 1986, quando foi desativado, funcionou para
divulgar a cotação do café no mercado internacional. Após dez anos fechado,
foi restaurado em parceria com o Governo do Estado e reinaugurado em 1998.
Atualmente, é mantido pela Associação dos Amigos do Museu do Café, com obras
de Benedito Calixto, espaço de exposições e uma cafeteria. Fonte: <https://www.
saopaulo.sp.gov.br/> Acesso em: 12 de julho de 2020.

- ALEGRA CENTRO: foi criado em 2003 para
promover a recuperação do patrimônio arquitetônico
santista e proporcionar a melhoria da paisagem
urbana. A iniciativa teve o objetivo alcançado por
meio de vários incentivos fiscais, que atraíram
investidores privados de pequeno, médio e grande
porte, estimulando a economia e a circulação
local com a abertura de vários estabelecimentos
comerciais. Recentemente, o programa foi atualizado
com o projeto de lei complementar nº1.085/19 e se
alinhou ao Plano Diretor e à Lei de Uso e Ocupação
do Solo (LUOS), ambos sancionados em 2018, com a
flexibilização do nível de proteção dos imóveis locais,
além de ampliar incentivos fiscais e financiamento a
investidores. Com esta medidas, pretende-se reverter
o esvaziamento da região e promover a preservação
e recuperação do meio ambiente construído, do
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patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico
de forma integrada à renovação do espaço, da
paisagem e do desenho urbano.
- NOVO CENTRO VELHO: lançado em setembro
de 2019, disponibilizará R$ 44 milhões para um
conjunto de serviços de conservação e restauro de
prédios públicos do centro histórico. Contempla
novos incentivos fiscais para estabelecimentos
comerciais e prestação de serviços mediante adesão
ao programa, com a desoneração de impostos e
taxas dos contribuintes dos setores relacionados às
atividades de gastronomia, artes, cultura, esporte,
saúde, educação, tecnologia e comércio varejista.
- SANTOS CRIATIVA: programa que também
prevê incentivos fiscais a empreendedores já
instalados na região e aos que vierem a se instalar
e conta com o apoio da Associação Comercial de
Santos. É uma estratégia governamental, que atrela
o desenvolvimento econômico do centro histórico
a eventos e atividades ligadas ao Cinema e a Arte
(Fig.74). Santos é membro da Rede de Cidades
Criativas da Unesco desde 2015, foi escolhida
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por ser reconhecida internacionalmente como
desenvolvedora de indústrias criativas e culturais,
junto a 180 municípios de 72 países. A Cidade conta
com cerca de 40 festivais culturais ao longo do ano
que, além de promover o intercâmbio entre os artistas
locais e o que é produzido no Brasil e também fora
dele.
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Figura 74 Santos é efervescência cultural a partir de seus
ativos culturais, que funcionam como arenas de fomento à
cultura, servindo de cenário para a indústria de propaganda,
novelas e cinema. Fonte: <https://zh.unesco.org/creativecities/> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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A seguir, serão citadas algumas edificações
do Valongo, que compõem o acervo do Centro
Histórico de Santos, e receberam especial atenção
dos programas de restauro e ressignificação de
uso. Atualmente, fazem parte do circuito turístico
do Valongo, preservando a memória e contando
a história da cidade e do porto, conforme consta
no site da página Turismo Santos e do Portal da
Prefeitura de Santos:

Estado de São Paulo; Em janeiro de 2004, terminada
a restauração, passou a abrigar a Secretaria
Municipal de Turismo; em 2012, abriu no seu interior
um restaurante escola. É ponto de embarque e
desembarque da linha turística do Bonde;

- Museu do Café: antiga Bolsa Oficial do Café,
edifício em estilo eclético inaugurado em 1922, teve
o seu último pregão em 1950, foi desativado em
1986 e reinaugurado em 1998. Rico em detalhes, que
reflete o poder do grão à época da sua construção;

- Casa da Frontaria Azulejada: uma das mais
significativas obras arquitetônicas de Santos, foi
construída em 1865 para residência e armazém de
um comendador português. Passou por restauro
e foi inaugurada em 2007, funciona como espaço
cultural e é utilizada em filmagens diversas;

- Museu Pelé: instalado nos antigos Casarões
do Valongo, sofreram dois incêndios, em 1985 e
1992, sendo destruídos quase na sua totalidade; as
edificações passaram por um cuidadoso estudo de
restauro para preservação do estilo e material, foram
reconstruídos e inaugurados em 2014;
- Estação do Valongo: Inaugurada originalmente
em 1867, a Railway, foi a primeira estação de trem do

- Santuário de Santo Antônio do Valongo: Igreja
estilo barroco construída em 1640, foi restaurada e
está aberta à visitação;

- Pantheon dos Andradas: inaugurado em 1923,
é o templo cívico que abriga os restos mortais dos
irmãos Andradas, um dos pontos culturais mais
importantes da cidade, passou por minucioso
restauro, concluído em 2005.
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2.2 Infraestrutura e
equipamentos
Para realizar uma análise da infraestrutura e dos
equipamentos existentes no complexo Valongo,
Centro Histórico e região portuária, busquei
subsídios na A CARTILHA SÍNTESE LUOS - Lei de Uso
e Ocupação do Solo da Área Insular do Município de
Santos (Lei Complementar nº 1.006, de 16 de julho
de 2018), elaborada pela SEDURB /2018-2019, que
traz as seguintes definições:
- INFRAESTRUTURA:
é o Conjunto dos
subsistemas de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, energia elétrica, viário, de comunicação,
de drenagem de águas pluviais e de gás encanado.
Seus elementos constituintes estão geralmente
localizados na faixa de domínio público da rua, aéreo
ou subterrâneo.
- EQUIPAMENTOS: aqueles de infraestrutura,
ou seja, aqueles que compõem os subsistemas de

infraestrutura e os equipamentos comunitários,
aqueles públicos de educação, cultura, saúde, lazer
e similares.
Para fechar esta análise, inclui mais uma definição
da LUOS, que está relacionada com as duas anteriores,
infraestrutura e equipamentos:
- DENSIDADE: Quantidade de construção
(densidade construtiva) ou de pessoas (densidade
demográfica) existentes em uma determinada área.
A área central de Santos dispõe da mesma
infraestrutura da orla, como redes de água, esgoto
e drenagem, iluminação, pavimentação, transportes
públicos e internet.
A maioria das ruas do centro da cidade são
estreitas e de paralelepípedos e se reportam a
ocupação inicial da cidade, quando foram realizadas

melhorias e investimentos públicos na transição dos
séculos 19 e 20, como já apontado no levantamento
histórico da área. As vias mais estruturadas e atuais
se apresentam nas avenidas arteriais onde há maior
fluxo de mercadorias e pessoas (SANTOS, 2008).
Há também uma concentração de áreas verdes,
praças construídas no século passado, de importância
histórica para cidade.
No centro, entre o Valongo e o início do bairro
Paquetá, há uma concentração do uso institucional e
de serviço público, com a presença da administração
municipal, secretarias, repartições públicas, fórum,
alfândega, igrejas, a Catedral, porém poucos são os
equipamentos educacionais, culturais e de saúde
(SOUZA, 2006), como se observa na figura 75.
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Figura 75
Em
2.000, a área central
apresentava escassez
de
equipamentos
voltados
para
educação, recreação
e
atendimento
assistencial/saúde,
situação que persiste
nos dias atuais. Fonte:
Levantamento
da
empresa AMBIENTE
para CDHU, 2000.
<https://www.
s a n t o s . s p . g o v. b r /
mobilidade/> Acesso
em: 12 de julho de
2020.

A vitalidade do bairro esteve sempre relacionada ao
funcionamento do porto e aos serviços ligados a ele,
tais como bancos, empresas marítimas, de comércio
exterior, empresas de logísticas e aduaneiros e dispõe
da maior quantidade de órgãos e serviços públicos
das esferas municipal, estadual e federal.

Os profissionais liberais também vêm aderindo
à recuperação e revitalização dos imóveis e
da paisagem urbana da região central. O baixo
custo e perspectiva de valorização animam aos
empreendedores, grande parte são advogados, que
locam escritórios na área central, contribuindo na

criação de fluxo gerador de pessoas.
A região central conta hoje com inúmeros serviços
ligados à cultura e ao entretenimento, como teatros,

Figura 76 O Alegra
Centro promoveu
a retomada do
desenvolvimento
socioeconômico
da região central,
a valorização da
paisagem urbana,
a
recuperação
do
Patrimônio
Histórico,
a
diversificação
de atividades e
a ampliação do
fluxo de pessoas,
como
nesta
imagem, da rua
XV de Novembro.
Fonte:
<https://
bit.ly/2RvNPMP>
Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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museus, bares, restaurantes e espaços para eventos
e exposições, equipamentos atrativos ao público
para além do horário comercial. (Fig.76)
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Apesar do programa de incentivos fiscais para a
ocupação do centro, o Alegra Centro, que previa a
restauração e reuso dos imóveis por empresas, ainda
são muitos os edifícios abandonados, alguns em
ruínas e há vazios urbanos, motivo de preocupação
que diminui a segurança de transeuntes em
determinados locais. (Fig.77)
Ajustes no programa, como ampliação dos
incentivos fiscais e flexibilização no nível de proteção
dos imóveis, prometem atrair novas empresas e
investimentos para a região central.
A habitabilidade é baixíssima na região central
(Fig.78), e por esta razão, há muito o que se fazer em
termos de políticas públicas, que promovam melhoria
e ampliação da infraestrutura e equipamentos
do Valongo, tornando-o um local aprazível e
adequado para moradia. O perfil da população
é predominantemente jovem e grande parte são
trabalhadores do porto; as famílias e maioria dos

Figura 77 Algumas fachadas do centro histórico de Santos estão
bem conservadas; outras já foram restauradas e muitas ainda
estão em ruínas, como o da imagem. Fonte: Moacyr Lopes Junior.
<https://www.folha.uol.com.br/> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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idosos mudou-se para zonas próximas à orla, onde
a infraestrutura e qualidade de vida são melhores
(ORNELAS, 2008).
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Figura 78 Observa-se no Valongo a
menor densidade domiciliar (até 34
dom/ha) e habitacional (até 100 hab/
ha) do município. Fonte: SEDURB, 20182019. <https://bit.ly/2wB75Br> Acesso
em: 12 de julho de 2020.
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O centro é bem estruturado na questão do acesso
por transporte público. Os deslocamentos podem ser
feitos por ônibus partindo do Terminal Municipal de
Valongo, com inúmeras linhas municipais, além de
abrigar pontos de taxi e programas que incentivam
a circulação das pessoas por meio de bicicletas. Há,
também, o Terminal rodoviário da cidade, que recebe
os ônibus provenientes de diversas regiões do país
(MELLO, 2008).
A chegada do VLT à região central é processo
decisivo para a revitalização da área, que aguarda a
reocupação por novos comércios e a retomada do
prestígio. Com a nova linha, a facilidade de acesso
será muito maior, além de permitir que outros usos,
como o habitacional, possam ser ali desenvolvidos
(A TRIBUNA, 2019)
O grande problema relativo à infraestrutura é o
congestionamento constante nas vias de acesso ao
porto, um entrave rodoferroviário situado na entrada
do cais do Valongo, por conta da interrupção do
tráfego de caminhões e veículos para passagem
dos trens de carga. Outro fator relevante é a falta
de suporte ao uso portuário, como pátios de
estacionamento de carga e sanitários públicos para
os caminhoneiros. (Fig.79)
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O Porto de Santos opera
ininterruptamente, sendo que o
escoamento de vagões e caminhões
acontecem
rotineiramente
e
independente do horário no pátio
de manobras. Essa situação gera
poluição sonora e causa transtornos
à população da região. (Fig.80)
Outro fator impactante é oriundo
granéis sólidos, milho, café e farelo
de soja, que passam um tempo maior
no pátio de manobras no interior de
vagões e com a humidade, produzem
fortes odores que são lançados pelo
vento e se espalham por toda área.
Figura 79 (Acima, à esq.) Conflitos na
relação Porto-Cidade, o tráfego intenso
de caminhões na Avenida Perimetral em
direção aos terminais espalhados pelo
estuário, em Santos. Fonte: <www.blogdo
caminhoneiro> Acesso em: 12 de julho de
2020.
Figura 80 (Acima, à dir.) O Programa
Porto 24 horas tem por objetivo agilizar
a movimentação de cargas nos principais
portos do país. Fonte: Mathieu Struck.
<www.skyscrapercity.com> Acesso em: 12
de julho de 2020.

O trecho que corresponde a frente
marítima do Porto de Valongo,
delimitada pelos armazéns do 1 ao
8, está em desuso decorrente das
dificuldades da área como seu baixo
calado, cais estreito e difícil acesso e
logística, que se somam ao descaso
das autoridades. Com isso, os antigos
armazéns estão abandonados, em
processo acelerado de degradação,
alguns em ruinas, e aguardam
soluções para restauração e a
retomada da funcionalidade, porém
dependem de entendimentos e da
vontade política das autoridades
públicas e a CODESP, a responsável
pelas áreas portuárias. (Fig. 81)
Figura 81 Frente marítima do Porto Valongo
com seu cais estreito e baixo calado,
resultando no abandono dos Armazéns.
Fonte: Veja SP Grupo Abril. <https://vejasp.
abril.com.br/> Acesso em: 12 de julho de
2020.
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2.3 O Uso do Solo
O zoneamento urbano é o principal instrumento
de política urbana utilizado no Brasil. A CARTILHA
SÍNTESE LUOS - Lei de Uso e Ocupação do Solo
da Área Insular do Município de Santos (Lei
Complementar nº 1.006, de 16 de julho de 2018),
elaborada pela SEDURB /2018-2019, define o
zoneamento urbano da seguinte forma:

“O mecanismo básico deste instrumento
se constitui na definição das formas de uso e
ocupação que vão organizar a construção e
funcionamento dos edifícios e atividades na
propriedade privada, em cada imóvel da cidade
conforme a sua localização em áreas prédefinidas, as zonas. Os critérios para a definição
das zonas urbanas devem respeitar o interesse
público o qual é representado pelos objetivos
traçados no Plano Diretor e na própria lei de
uso e ocupação do solo, elaborados a partir
de um diagnóstico e de conceitos importantes

que devem traduzir a maneira como os diversos
agentes sociais querem e podem viver e produzir
no Município e na cidade.”
A lei que estabelece o zoneamento indica, para
cada zona, comum ou especial, os limites máximos
e mínimos de ocupação, dentro dos quais os
proprietários têm liberdade para atuar, bem como
os usos proibidos e permitidos. (Fig.82)
O Valongo, Centro Histórico e porto, pertencem
a Zona de Uso Especial, denominada Zona Central
I (ZCI) (Fig.83), área que agrega grande número de
estabelecimentos comerciais e de prestadores de
serviços, além do acervo de bens de interesse
histórico cultural, objeto de programa de
revitalização urbana, sendo também área de
interesse para instalação de uso residencial (Cartilha
Síntese LUOS, 2018/2019).

Figura 82 Mapa de Zonas de Uso Especial da cidade. Observase na região do Valongo a APC, exatamente sobre o território
do Centro Histórico. A zona portuária é indicada como um
NIDE, território com destinações específicas, incentivos fiscais
e normas próprias de uso e ocupação do solo. Fonte: CARTILHA

SÍNTESE LUOS | Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Insular
do Município de Santos LEI COMPLEMENTAR N° 1.006 DE 16
DE JULHO DE 2018.<https://www.santos.sp.gov.br/static/files_
www/files/portal_files/cartilha_2018-2019_luos_titulo_i.pdf>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Na Zona Central I (ZCI), existem as Áreas de
Proteção Cultural, que foram definidas a partir
da classificação de alguns trajetos urbanos como
“Corredores de Proteção Cultural – CPC” (Fig. 84),
nos quais está implantado um conjunto edificado,
que constitui paisagem cultural representativa de
um período histórico e da cultura, importante para
a identidade santista, o Centro Histórico de Santos.
Nas Zonas Especiais estão definidos os Núcleos
de Intervenções e Diretrizes Estratégicas, os NIDES.
No total são 8 NIDES gravados, o Valongo é o NIDE
1 (Fig.85). Conforme a legislação, cada núcleo tem
destinação específica, incentivos fiscais e normas
próprias de uso e ocupação do solo, de modo a criar
condições e estratégias para o desenvolvimento
social, econômico e ambiental, priorizando a
mobilidade urbana, o lazer, a cultura, o esporte e o
turismo.
Figura 83 Mapa ilustrativo da cidade dividida por zoneamento;
o Valongo está situado à direita e é caracterizado por abrigar
em sua área comércio e serviços, bens de interesse cultural
e patrimônio histórico(Zona Central – ZC I). Fonte: CARTILHA
SÍNTESE LUOS | Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Insular
do Município de Santos LEI COMPLEMENTAR N° 1.006 DE 16
DE JULHO DE 2018. <https://www.santos.sp.gov.br/static/
files_www/files/portal_files/cartilha_2018-2019_luos_titulo_i.
pdf> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Os NIDES do Valongo, Paquetá
e do Mercado estão sendo
considerados Distritos Criativos,
de modo a incentivar as iniciativas
empreendedoras na cidade.
O Distrito Criativo é um
projeto de inovação social, que
almeja
um
desenvolvimento
econômico, social e urbano de um
coletivo moradores da região e
empreendedores neste território
da cidade.

Figura 84 O Complexo Valongo faz parte da APC1 Área de Proteção Cultural 1,
por conter “Corredores de Proteção Cultural – CPC” nos quais está implantado um
acervo arquitetônico, histórico e cultural, importante para a identidade santista.
Fonte: CARTILHA SÍNTESE LUOS | Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Insular do
Município de Santos LEI COMPLEMENTAR N° 1.006 DE 16 DE JULHO DE 2018
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Figura 85 Valongo, NIDE 1, uso e ocupação do solo de interesse
cultural, turístico e de lazer. Fonte: CARTILHA SÍNTESE LUOS |
Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Insular do Município de
Santos LEI COMPLEMENTAR N° 1.006 DE 16 DE JULHO DE 2018
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O uso do solo na região central é caracterizado
por equipamentos públicos e privados e aos
serviços ligados ao porto, instituições financeiras e
comerciais, em sua maioria para atender à população
que trabalha nessa área.
Na rua São Bento, encontramos estabelecimentos
de serviços de suporte portuário, caracterizado por
oficinas mecânicas, armazéns, borracharias, postos
de gasolina, bares e botequins de baixa renda,
fundados na região em meados do século passado
em virtude da demanda portuária.
Há predominância do uso comercial varejista,
como podemos observar na figura 86, que está
concentrado no trecho que compreende a rua
General Câmara (Praça Mauá), Praça dos Andradas,
avenidas São Francisco e Senador Feijó – esta
última, área de maior fluxo de transporte coletivo e
de ligação entre a zona leste e noroeste da cidade.
Transitando pelas ruas é possível verificar uma grande
concentração do chamado comércio popular, com
grandes lojas de móveis e eletrodomésticos, agências
bancárias, bares, restaurantes, consultórios médicos
e de dentistas, estacionamentos entre outros. O
comércio atende a população local e aos munícipes
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dos bairros mais carentes – do Valongo à Vila Nova
e zona noroeste– e outras cidades da baixada como
Guarujá (Vicente de Carvalho), São Vicente e Cubatão,
que transitam pela região (ORNELAS, 2008).
O uso residencial no Valongo é baixíssimo,
existem poucos domicílios na região e muitos deles
são cortiços, abrigando uma população de baixa
renda e escolaridade. Dos chefes de família, 10%
são analfabetos e 67% possuem apenas o curso
fundamental incompleto. O perfil da população é
predominantemente jovem. Mais da metade possui
até 29 anos (55,9%), com significativa concentração
de crianças (21,3%). Do outro lado da pirâmide etária
encontramos poucos indivíduos com mais de 60
anos, apenas 9%, segundo pesquisa da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, em
2002.
Estes dados podem ser observados mais
amplamente na figura 86 e 87, que representa o uso
do solo na região do Valongo e o uso do solo na
cidade de Santos.
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Figura 86 Recorte do uso do solo na região central de Santos.
Especialmente no Valongo, observa-se o predomínio da
ocupação do solo pelos setores de serviços e comércio e,
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em quantidade menor, os setores público e privado. Fonte:
SEDURB, 2018. <https://www.santos.sp.gov.br/mobilidade/>
Acesso em: 12 de julho de 2020.

Figura 87 Os diferentes usos do solo na
cidade de Santos, com destaque para o uso
residencial vertical, inexistente no centro,
e o setor comercial, mais concentrado na
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região central, se deslocando linearmente
para o bairro do Gonzaga. Fonte: SEDURB,
2018-2019.
<https://bit.ly/2wB75Br>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
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2.4 Áreas residenciais Cortiços
No fim do século XIX, o uso habitacional de elite
na região central foi gradativamente substituído pela
classe operária ligada à atividade portuária, cujo
crescimento populacional levou a concentração de
domicílios em cortiços. A maioria da população dos
cortiços são trabalhadores do cais, das estradas de
ferro e estivadores, motivados pelo preço acessível
das moradias e por estarem mais próximos do posto
de trabalho (LANNA, 1996).
A pesquisa realizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo (CDHU) em 2000, reforçava essa relação
de moradia/trabalho já que 70% dos moradores dos
cortiços da região percorriam o trajeto casa/trabalho
em cerca de 30 minutos, sendo que a maioria o fazia
a pé ou de bicicleta. (Fig.88)
A preferência pela moradia em cortiços do centro,
também está ligada a proximidade dos serviços, pela
disponibilidade de infraestrutura e principalmente
pela facilidade de transportes. A pesquisa aponta,

que na região entre Valongo e Paquetá existia um
universo de 14 mil moradores e 1,9 mil imóveis
cadastrados com grau de proteção, devido ao
patrimônio histórico do território.
Dados preliminares divulgados na 3ª Jornada
Santista do Patrimônio Histórico (19/03/2020)
estimam a existência de 265 edifícios habitacionais
em condição precária, a maioria, cortiços - metade
com mais de 10 famílias residentes em cada imóvel.
(Fig.89)
Figura 88
Mapeamento
da
habitação
em cortiço do
Programa
de
Atuação
em
Cortiço.
Fonte:
PAC - CDHU, 2002.
< h t t p s : / / w w w.
s a n t o s . s p . g o v.
br/mobilidade/>
Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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Figura 89
A
população
residente nos cortiços da
região central é composta
pelas
mais
diferentes
composições
familiares,
sendo forte a presença de
trabalhadores do porto, que
ali residem pela facilidade
de acesso ao local de
trabalho. Muitos problemas
são
identificados
como
a dependência química,
incluindo o alcoolismo, a
prostituição, o desemprego,
a
violência
doméstica,
entre outros. Fonte: Tadeu
Nascimento.
<https://bit.
ly/2VnGZud> Acesso em: 12
de julho de 2020.

No final de 2019, os programas do Alegra Centro,
e a do Alegra Centro Habitação iniciaram uma
revisão interna na Prefeitura, visando incentivar o
uso habitacional na região central, com liberação de
algumas exigências. Estas medidas fazem parte de
um alinhamento com a nova Lei de Uso e Ocupação
do Solo e o Plano Diretor, que considera prioridade
do governo a habitação de interesse social na região.
(Fig. 90)

O Conceito inserido na Lei de Uso e Ocupação do
Solo (LUOS) é uma das apostas da Prefeitura para
repovoar o Centro de Santos, trata-se do “retrofit”,
que prevê a modernização de imóveis ultrapassados.
A nova legislação, além de inserir a definição no
texto, ainda estabelece benefícios para os casos
de edificações que forem reabilitadas para uso
residencial nesta região do Município.
O novo Código de Edificações, cuja revisão

está sob análise da Câmara, também deve facilitar
os procedimentos para aprovação de projetos,
inclusive os de retrofit, já que vai desobrigar as áreas
mínimas de compartilhamento interno dos imóveis,
flexibilizando as plantas e possibilitando novas
tipologias. Além disso, a Prefeitura também estuda
benefícios fiscais para novos moradores do Centro.
Para identificar imóveis com potencial para retrofit,
o escritório técnico do Alegra Centro já está fazendo
um levantamento dos prédios da região central.
Outra novidade estabelecida na Lei de Uso
e Ocupação do Solo, e que também serve para
incentivar a reabilitação de edificações da região
central para o uso residencial, é a desobrigação
do atendimento do número mínimo de vagas
de garagem. Estão inseridos nesta regra imóveis
nas Áreas de Proteção Cultural, nos Corredores
de Proteção Cultural, e nas Zonas Especiais de
Renovação Urbana Valongo e Paquetá, definidas no
Plano Diretor (Lei Complementar 1.005/2018) e na
LUOS.
Estas informações se encontram no Portal da
Prefeitura de Santos.
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2.5 Acessos à Área
O complexo portuário santista é acessado por
meio de ampla rede de rodovias, ferrovias e hidrovias
que integram a principal cadeia logística do país:
RODOVIAS:
Sistema
Anchieta-Imigrantes
(ECOVIAS), rodovia Piaçaguera-Guarujá, Rodovia
Cônego Domênico Rangoni, BR-101 (Rio Santos) e
SP-55 (Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. (Fig.91)
FERROVIAS: Ramais ferroviários da MRS Logística
S/A, Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) e América
Latina Logística (ALL). As malhas PORTOFER e Ferrovias
Bandeirantes S/A (FERROBAN) são administradas
pela ALL. Já as malhas Perequê-Valongo e MRS são
concessões da M.R.S. Logística S/A. (Fig.92)
Figura 90 Foram criadas as Zonas de Renovação Urbana - ZERU como porções do
território, públicas ou privadas, sem destinação específica, com incentivos fiscais e
normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do solo, capazes de criar condições
para o desenvolvimento social, econômico e ambiental de forma estratégica, onde
se pretende a requalificação do espaço urbano, incorporando o desenho urbano ao
processo de planejamento.Fonte: Relatório Técnico LUOS.

HIDROVIA: Tietê-Paraná e Paraguai, sendo que
as hidrovias não possuem acesso direto ao Porto
de Santos, a ligação se faz pela combinação entre
ferrovia e rodovia.

DUTOVIA: Linhas da Petrobrás Transporte S.A. –
Transpetro – é uma subsidiária integral da Petrobras
e atua no transporte e armazenagem de petróleo,
seus derivados e gás natural (PETROBRÁS, 2012).
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LEGENDA:
B - Rodovia Anchieta
C - Rodovia Imigrantes
D - Rodovia C. Domênico Rangoni

E - Rio-Santos
F - Padre Manoel da Nóbrega
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Figura 91 Rodovias de acesso a cidade
de Santos e região portuária, sendo que
a Rodovia Anchieta é o acesso direto de
chegada ao município santista. Fonte Google
Maps, 2012. Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 92 Mapa da malha ferroviária das
concessionárias, que fazem a logística
de cargas no porto de Santos. Fonte:
Portal ALL2012
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A
chegada a cidade é acometida rotineiramente por
congestionamentos, pela grande quantidade de caminhões que
necessitam acessar o porto e também pelos veículos que vem à
baixada santista. O Projeto Nova Entrada de Santos, obra que deve ser
concluída em 2021, pretende solucionar os constantes alagamentos
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Figura 93 O Projeto Nova Entrada de
Santos é um conjunto de obras realizado
pela Prefeitura de Santos e o Estado de
SP, que pretende melhorar a fluidez do
trânsito na chegada à cidade e porto
santista. Fonte: A Tribuna. <https://glo.
bo/3a2n9Kl> Acesso em: 12 de julho de
2020.

provocados pela chuva e a fluidez no trânsito, com
a construção de rotatórias e pontes que diminuam o
fluxo de caminhões na região; prevê, também, uma
ciclovia segura de Cubatão a Santos, faixas de ônibus
e levantamento do nível de vias. (Fig.93)
A Avenida Perimetral é a porta de acesso de
veículos, ônibus e caminhões com mercadorias
com destino a região portuária. Esta avenida divide
a cidade e o cais, e possui um fluxo intenso de
caminhões de carga e carros, que se somam aos
vagões de transporte da CODESP. (Fig. 94/95)
Na zona portuária do Valongo, existe um agravante
para o trânsito, os Terminais LIBRA e HIPERCON,
que utilizam as praças da Fome e Azevedo Junior,
paralelas aos antigos armazéns 1 e 2, para manobras
e estacionamento de caminhões, tornando o acesso
difícil e perigoso para pedestres à hinterlândia
(OLIVEIRA, 2016). (Fig. 96)

Figura 94 (Acima) e
Figura 95 (Ao lado): Avenida Perimetral, principal via que
serve a logística de transporte de cargas na região portuária,
apresenta conflitos de tráfego entre os modais rodoviário e
ferroviário. Fonte: Italo Farah Azzi, 2019.
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Figura 96 Vista da Praça da
Fome e ao fundo o armazém
nº1, espaço da região portuária
subutilizado, que separa o porto
da frente marítima. Fonte: Italo
Farah Azzi , 2019.

Na região central, existem ruas com controle e restrições de tráfego de
veículos, são os Corredores de Proteção Cultural, onde está implantado o
conjunto edificado de importância histórica e cultural de Santos.
Os principais acessos ao centro e região portuária podem ser observados
na figura 97.

02 | Terreno Investigativo

Figura 97 Acessos
Principais
para a Área Central. Fonte:
pesquisada, Souza, 2006 /
Elaborado por Italo Farah Azzi
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2.6 Considerações
do capítulo
A realização de um projeto de reurbanização no
Valongo, local que conta a história de fundação e
desenvolvimento da cidade, é algo que carrega
grande simbologia, pois vem resgatar a identidade
do santista.
O Valongo perdeu a malha urbana para outras
centralidades na década de 70 e por trinta anos,
vivenciou um processo de esvaziamento, decadência
e abandono crescentes.
Durante este tempo, a estrutura urbana da região
restringiu-se a presença de empresas e serviços de
suporte à atividade portuária, ao uso institucional, na
maior parte público, a um centro comercial voltado
à população de baixa renda e a concentração de
domicílios em situação precária, os cortiços.
Embora os munícipes reconheçam a importância
desse espaço, não foram movimentos sociais que
promoveram a recuperação do acervo histórico,
cultural e arquitetônico, a revitalização da região

central foi uma iniciativa que reuniu investimentos
de agentes públicos das esferas municipal, estadual,
federal e ainda a da iniciativa privada. Foi preciso
correr o risco de perder a identidade do lugar, para
que esse espaço ressurgisse e tivesse a sua história
novamente vinculada à paisagem arquitetônica do
Centro.
Os Programas de Revitalização e Desenvolvimento
da Região Central e Histórica de Santos, o Alegra
Centro, Novo Centro Velho e Santos Criativa, foram
os responsáveis pela implantação de políticas de
renovação da paisagem urbana, através de incentivos
fiscais para imóveis e proprietários de edifícios de
relevância histórica e arquitetônica, que foram
restaurados e revitalizados, atraindo para o centro
novas empresas, comércio e atividades ligadas ao
entretenimento.
A infraestrutura urbana disponível na área central
de Santos, como as redes de água, esgoto e drenagem,

iluminação, internet, pavimentação e transportes
públicos, já está sendo melhor aproveitada
com a instalação de novos empreendimentos,
impulsionados pelas oportunidades criadas.
O antigo núcleo histórico volta a assumir um papel
estratégico de desenvolvimento econômico para
cidade, devolvendo parte da vitalidade com a volta
do público, que vem em busca de serviços, comércio,
gastronomia, atividades turísticas e culturais;
entretanto, este público não reside no centro, o
índice de habitabilidade continua baixíssimo.
As restaurações se concentram em edificações
da antiga Rua 15 de Novembro, que abriga bares,
restaurantes, casa de shows e o Museu do Café,
atração cultural que atrai um número elevado de
turistas.
Outro complexo que abriga edificações de
significativo valor cultural e arquitetônico, está situado
no Largo Marques de Monte Alegre, são ícones
arquitetônicos de diferentes épocas: o Convento
e Igreja do Santuário Santo Antônio Valongo, em
estilo barroco, do tempo colonial; os neoclássicos
Casarões do Valongo, da época do Império, hoje o
Museu Pelé; e a Estação do Valongo, antiga Railway,
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que retrata a arquitetura neo renascentista francesa,
no início do período republicano brasileiro.
A ativação de um bonde turístico que parte da
Estação do Valongo e percorre pontos importantes
do centro histórico é mais um atrativo que trouxe
para região não só turistas, mas munícipes em busca
de memórias com valor identitário.
Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo da
Área Insular do Município de Santos/2018, o Valongo,
Centro Histórico e Porto, pertencem a Zona de Uso
Especial, denominada Zona Central I (ZCI), território
de interesse histórico cultural e objeto de programas
de revitalização urbana, um Corredor de Proteção
Cultural (APC1).
Ainda conforme a legislação, a região portuária do
Valongo pertence ao NIDE 1, que possui destinação
específica e normas próprias de uso e ocupação
do solo, voltadas para o desenvolvimento social,
econômico e ambiental, priorizando a mobilidade
urbana, o lazer, a cultura, o esporte e o turismo.
Entretanto, a abrangência desta política de
reurbanização limitou-se ao Centro Histórico; a
poucos metros deste conjunto de valor histórico
e arquitetônico, no sentido da frente marítima,
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depara-se com uma interface fronteiriça, que separa
o centro histórico da paisagem marítima, onde estão
os oito antigos armazéns da CODESP.
A circulação dos meios de transportes de
apoio ao cais, vias expressas e linhas ferroviárias,
representam conflitos e constituem barreira contra a
integração da área central e portuária; este fator de
risco resulta na perda de contato da população com
o núcleo original de desenvolvimento da cidade, a
frente marítima, que fica relegada a um estado de
abandono e deterioração das edificações.
Os oito armazéns e faixa de cais estão sem função
portuária, por conta do baixo calado e da estreita
faixa de cais, que impedem o manejo e logística de
cargas.
Somam-se a este perfil fundiário complexo,
a falta de entendimento entre a Prefeitura, a
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp)
e a Rumo, concessionária ferroviária que atua no
cais. As instituições não conseguem alinhar os
projetos de revitalização do Valongo, oferendo à
região dos armazéns, a mesma possibilidade de
desenvolvimento social e econômico do Centro
Histórico, possibilitando a volta de circulação de
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pessoas pelo “waterfront” e resultando numa nova
centralidade.
A área de transição situada entre o tecido urbano
do centro histórico e porto, as atuais Praças da
Fome e Azevedo Junior são de igual interesse de
intervenção, por sua ambiência estratégica entre os
dois terrenos urbanos.
Finalizando, o estudo do terreno investigativo
revelou
os
acontecimentos
e
problemas
contemporâneos da cidade de Santos em relação à
preservação, reurbanização e ao desenvolvimento
econômico histórico e cultural do espaço que
compreende o Centro Histórico e região portuária
do Valongo.
Há ainda um longo caminho a se percorrer no
sentido de requalificar e dar vitalidade econômica
à área; existem questões cruciais e que exigem
estratégias de intervenção para resolver velhos
problemas, como por exemplo os cortiços e a
ocupação de espaços vazios.
É necessário criar uma nova cultura de
planejamento urbano, ações focadas no espaço
público e intervenções de larga escala para a
reestruturação do espaço urbano. Este cenário

deve ser objeto de interesse e negociação entre as
esferas municipal, estadual, federal e setor privado;
ao assumirem conjuntamente os componentes da
intervenção, serão efetivos agentes transformadores
da relação de convívio da população com a cidade e
se estabelecerá uma nova consciência social e uma
nova prática espacial, em locais antes degradados e
sem uso urbano.
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CASOS NO MUNDO:
Projetos de referência

Antes de efetuar a escolha de três referências
projetuais, busquei embasamento teórico sobre
o movimento de reconversão de áreas portuárias
degradadas pelo mundo, nas análises contidas na Tese
de Doutorado “Estratégias Projetuais no Território
de Santos”- de Carlos A. Hernández Arriagada,
Cap. 2 Infraestrutura Urbana Portuária, que aborda
“Inovações nas Cidades Portuárias”. A seguir, faço
algumas considerações que julgo importantes.
A globalização da economia mundial exigiu novos
padrões de navegação marítima internacional e os
portos precisaram adaptar-se às tecnologias de
transporte marítimo e armazenamento de cargas,
a conteinerização, resultando no abandono de
antigas estruturas portuárias ou na subutilização das
mesmas.
A reconversão de antigos espaços portuários
degradados em um novo centro urbano, tem sido tema
do urbanismo contemporâneo dentro das políticas
metropolitanas de cidades portuárias e tornou-se
o eixo das discussões em favor da identidade das
cidades e da permanência dos significados urbanos.
Figura 98 Port Vell Barcelona, Espanha. A ‘Rambla del Mar’ foi
concebida pelos arquitetos espanhóis Albert Viaplana e Elio
Pinon, que se reportam ao sistema de ‘Ramblas’ que atravessam
a cidade, conectando o coração histórico da cidade a um de
seus mais novos distritos: o porto olímpico. Fonte: <https://
bit.ly/3ft6Ry4> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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A modernização dos sistemas de
infraestrutura portuária e a transformação
da paisagem e espaços degradados de
antigas áreas, foram alavancadas por razões
semelhantes, advindas do contexto cultural
em que a cidade está inserida, mas se
diferenciam quanto aos objetivos, sistemas
de planejamento, financiamentos e escalas
do projeto.
As cidades que iniciaram o processo de
recuperação e refuncionalização dos antigos
espaços mediante projetos urbanos, serviram
de base para uma sucessão de intervenções
nas áreas portuárias em todos continentes,
mostrando que o pensamento urbanístico
contemporâneo acompanhou as tendências
da globalização.

Figura 99 (acima) e
Figura 100 (abaixo) As docas de Liverpool, que
dominaram o comércio global no século 19, em total
abandono em 1981. A partir deste ano, a Merseyside
Development Corporation é criada com a missão de
regenerar a orla e as docas do complexo a Albert
Dock. Reinaugurado em 1986, Liverpool é considerada
referência na reconversão de área portuária e recebe
em 2004 o status de Patrimônio Mundial da UNESCO.
Fonte: <https://albertdock.com/history> Acesso em:
12 de julho de 2020.
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Figura 101
Kop
von Zuid, Porto
de
Roterdã,
projeto
urbano
de Riek Bakker
A área portuária
antes degradada
está situada na
“cabeça” do sul de
Roterdã, e a partir
de meados da
década de 1980,
foi inserida como
uma nova parte do
centro moderno
de
Roterdã,
através de um
projeto
urbano
nacional holandês.
Fonte:
<http://
centro.niteroi.
rj.gov.br/oprojeto/
bonsexemplos.
php> Acesso em:
12 de julho de
2020.

Estes modelos de reconversão e recomposição de
suas orlas foram aplicados nas cidades portuárias de
Bremen, Hamburgo e Kiel na Alemanha; Barcelona
(Fig. 98), Valência, Malaga e Cadiz, na Espanha;
Dunderque, Le Havre e St. Nazire na França; Genova,
Nápoles, Trieste e Veneza na Itália; Cardiff, Glasglow
e Liverpool (Fig.99 e 100) no Reino Unido; Roterdã

na Holanda(Fig.101); Hong Kong na China; Baltimore
e Boston (Fig. 102), nos Estados Unidos; Vancouver,
no Canadá; Buenos Aires, na Argentina, entre outras.
Atualmente, estas cidades portuárias estão inseridas
no circuito de turismo internacional.
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Figura 102 A grande escala do complexo de uso misto em Rowes Wharf, Boston, não
impede o acesso à água, onde estão restaurantes, píeres públicos e slips para barcos
particulares. Arquitetos: Skidmore,Owins & Merrill [In Process # 97, 1991] Fonte:
<https://bit.ly/3du9JsF> Acesso em: 12 de julho de 2020.

Os projetos de reconversão,
viram nas áreas portuárias
degradadas uma oportunidade
de criação de novas centralidades
urbanas,
pela
localização
favorável, em geral próximas ao
centro da cidade, e a possibilidade
de expandir a urbanidade e a
economia, além restaurar a relação
da cidade com a água.
Como solução e aproveitamento
destas
áreas,
adotou-se
a
estratégia de reintegração das
estruturas portuárias ao tecido
urbano de entorno, espaços que
tiveram a requalificação dos seus
aspectos ambientais, sociais e
econômicos, tornando-se centros
competitivos.
No
processo
de transformação, os espaços
desvitalizados receberam novos
usos urbanos, compostos por
empreendimentos
residenciais,
empresarias,
corporativos,
atividades comerciais, culturais

O sucesso da construção das territorialidades
marítimas internacionais, são fruto de uma reunião
de esforços entre atores, que têm interesses em
comum e visam a dinamização econômica urbana,
por meio de estratégicas e ações entre os setores
num modelo de governança empreendedora.
Em sua tese, o autor Carlos A. Hernández
Arriagada descreve esta visão empreendedora de
desenvolvimento econômico, utilizada em vários
projetos internacionais de cidades portuárias, que
promoveram a inovação de espaços urbanos, através
da reconversão de áreas degradadas:

e de lazer, conectados a espaços verdes e corredores ecológicos de
ligação entre estes territórios e a água. Considera-se uma área urbana
funcional, quando as estratégias e ações de revitalização e remodelação
transformam todo conjunto portuário aprazível.

“As nominadas iniciativas possibilitam a
construção de territorialidades marítimas e
principalmente a promoção entre cidade e
porto de forma a promover atrativos através
da interação de atividades onde autoridades
portuárias, atores econômicos, sociedade civil
e processos comerciais, alavancam a criação de
marcos estratégicos como marketing territorial”
Hernández Carlos, 2012.
Feitas as considerações preliminares, que
demonstram a relação entre o resgate da urbanidade
em áreas degradadas e o compromisso de um

planejamento de desenvolvimento econômico com
investimento misto, num projeto de reconexão
aprazível da cidade com a frente marítima, selecionei
três referenciais com realidades e escalas projetuais
diferentes, dois internacionais e um nacional.
São eles Puerto Madero, em Buenos Aires/
Argentina, o Porto Antico Gênova/Itália e Estação
das Docas, no estado do Pará/Brasil.
As
experiências
projetuais
consagradas,
contribuem para formação de um repertório
estratégico e subsidiam ideias para uma futura
intervenção arquitetônica e urbanística na
hinterlândia do Porto Valongo.
O projeto em questão, parte de um recorte
próximo ao Centro Histórico de Santos, área que
vem recebendo especial atenção de programas de
recuperação e preservação da identidade e memória
santista. O mesmo não acontece com a frente
marítima (fig.103), que foi alvo de estudo em dois
projetos de recuperação do front e sua reconexão
com a cidade, mas foram barrados pela falta de
entrosamento entre os interesses da autoridade
Portuária, a CODESP e as autoridades públicas, além
da ausência de envolvimento e participação da
sociedade civil nas discussões urbanas da cidade.
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Figura 103 V i s t a
aérea da região
portuária
do
Valongo,
alvo
da
proposta
de
intervenção
urbanística.
Estende-se por três
faixas paralelas: a
frente marítima,
os
armazéns
preexistentes e a
hinterlândia, atual
estacionamento e
pátio de manobras
de
caminhões.
Fonte:
Marcelo
Martins,
2004.
<http://www.
novomilenio.
i n f. b r / s a n t o s /
h0230x2.htm>
Acesso em: 12 de
julho de 2020.

3.1 | Puerto Madero,
Buenos Aires

Figura 104 Vista aérea da região portuária
requalificada de Puerto Madero, à direita o setor
oeste, área histórica com estruturas preexistentes,
a primeira etapa a ser concluída; à esquerda,
observa-se o setor leste, que contempla uma
arquitetura contemporânea.Fonte: Gabriel Huesi/
Reuters, Estadão, 2018. <https://bit.ly/2zDLVE7>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Puerto Madero é um exemplo de intervenção
urbanística bem sucedida, que promoveu a
reconversão da antiga região portuária de Buenos
Aires (Argentina), transformando-a num espaço
aprazível e unificador das malhas urbanas da cidade
e da frente marítima. (fig.104)
Desde sua origem, cidade e porto desenvolveram
uma íntima relação. Neste complexo concentravamse toda produção econômica e cultural procedente
da Europa. Em 1882, o governo federal contratou
Eduardo Madero, empresário vencedor de um
concurso, com o propósito de readequar as precárias
instalações portuárias da cidade e onde havia um
grande lamaçal, construiu quatro diques. O novo
porto, levaria seu nome, PUERTO MADERO.
Em apenas uma década, o porto perdeu sua
funcionalidade, pois o projeto não considerou as
novas dimensões dos navios de carga e rapidamente
tornou-se ineficiente, operando abaixo da capacidade
necessária.
Em 1919 foi inaugurado o Puerto Nuevo em
substituição ao Madero, que continua operante até
hoje, e a longa ilha artificial idealizada por Eduardo
Madero entrou em decadência. Os dezesseis
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armazéns de grãos e os depósitos de mercadorias
tornaram-se ruínas, transformando o bairro em
uma das zonas mais degradadas da capital, embora
situada em frente ao Centro de Buenos e próximo a
sede do governo.

Figura 105 Situação de degradação da zona portuária de
Puerto Madero na década de 1980, antes da intervenção
urbanística que promoveu sua reinserção no contexto da
cidade portenha. Fonte: Corporação Antigo Puerto Madero.
<http://corporacionpuertomadero.com.ar/infraest_por.php>
Acesso em: 12 de julho de 2020.

A cada década, surgia uma nova proposta de
urbanização para o local, em virtude do seu grande
potencial para exploração imobiliária, mas somente
no final dos anos 80 (fig. 105), surgiu a solução
definitiva, que possibilitou a região portuária de
Puerto Madero, reintegrar-se a paisagem e ao
contexto da cidade portenha (TELLA, 2013).
Puerto Madero, iniciou o projeto de reconversão
em 1989( fig. 106), quando o Governo Nacional e
a Prefeitura de Buenos Aires, tornaram-se sócios
igualitários, assumindo o domínio da área e a
revitalização do local, numa sociedade anônima
denominada Corporación Antiguo Puerto Madero
S.A. Cabe destacar que a transformação do Puerto
Madero partiu da iniciativa pública, mas contou com
o aporte quase exclusivo do investimento privado
(IGLESIAS, 2008).
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Figura 106
Plano
Mestre
para
arborização do Puerto Madero, diagrama
de zoneamento e eixos de circulação. A
área restaurada do cais é formada por
um conjunto de estruturas preexistentes,
como diques e galpões, além de novos
elementos urbanos, como edificações,
parques, monumentos, além de várias
ruas e avenidas, que posteriormente,
receberam nomes de mulheres latinoamericanas influentes. Sua disposição
foi idealizada com o intuito de se unir
a área central da cidade, por meio do
prolongamento de importantes vias
de tecido urbano de Buenos Aires, na
Argentina. Os quatro diques, retratam a
estrutura organizacional do projeto de
urbanização da área. Fonte: <https://
bit.ly/36rvIxZ> Edição Italo Farah Azzi,
2020.
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A Corporação começou a venda dos lotes em 1991
pelo setor oeste, onde haviam os equipamentos
históricos (16 docas), sendo que as licitações
foram feitas por blocos, a partir do dique 4. Foram
construídos, na maioria das docas, escritórios nos
andares superiores, com algumas residências do
tipo loft, e serviços gastronômicos na planta baixa.
Toda essa reconversão se deu no curto período entre
1991 e 1996.
Após o aporte financeiro alavancado com a
comercialização dos lotes, a Corporação deu início às
obras de infraestrutura (eletricidade e saneamento),
ao caminho de pedestres ao longo dos diques, aos
traçados dos bulevares, avenidas, ruas e parques,
estruturas inexistentes na antiga região portuária.
Além disso, também foram restauradas as pontes
giratórias localizadas entre os diques.
Em 1996 deu-se início ao processo licitatório
dos terrenos vazios do setor leste, para o
qual se apresentaram
importantes
projetos
contemporâneos. (CAPM, 2020).
Portanto, o desenvolvimento do projeto de
revitalização e ampliação da área do antigo porto
de Buenos Aires, se deu em duas etapas, sendo que
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os setores oeste e leste se diferem quanto ao perfil:
o primeiro tem características claramente históricas
(fig.107), enquanto o outro se apresenta edificações
de arquitetura contemporânea. (fig.108)

Figura 108 A segunda etapa, setor leste, não priorizou a
arquitetura existente, por isso foi utilizado um processo
diferente da etapa anterior. O setor contou com uma área
de 1.500.000 m² para a construção de novos edifícios. Fonte:
Pixabay. <https://bit.ly/2Lyj3j7> Acesso em: 12 de julho de
2020.

Figura 107 Figura 106: A primeira etapa, setor oeste,
concluiu a revitalização dos 16 galpões e das docas, que se
encontravam em total estado de abandono e se constituem
o principal patrimônio histórico arquitetônico, simbolizam a
identidade portuária. Fonte: Fernandopascullo, 2005. <https://
bit.ly/2Xf8xmm> Acesso em: 12 de julho de 2020.

A implantação do Projeto Puerto Madero baseouse numa proposta de revitalização econômica a partir
de atividades turísticas e culturais, estruturadas e
setorizadas nos quatro diques preexistentes, numa
perspectiva de qualificação ambiental (Fig. 109).
São 170 hectares de área portuária remodelada
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e revitalizada, um espaço aprazível de interligação
entre a cidade e a frente marítima. Houve o respeito
pelo patrimônio existente, que apesar de abrigar
novas funcionalidades, preservou a identidade
histórica portenha
O Dique 1 é composto por uma mescla de usos
e integração de áreas de serviços, comerciais
e espaços de lazer, interligadas por setores
habitacionais; no Dique 2, há uma concentração de
atividades comerciais e acadêmicas, que se integram
com eixos centrais de Buenos Aires; o Dique 3 tem
como principal obra uma ponte móvel de pedestres
em estilo contemporâneo( projeto de Santiago
Calatrava), uma conexão estrutural entre o porto e o
eixo da Praça de Maio, unindo as malhas urbanas da
cidade; e o Dique 4 se caracteriza por ser um espaço
administrativo, que abriga conjuntos empresariais e
de serviços, além de atividades culturais e náuticas
(HERNÁNDEZ, 2012).
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Figura 109 Corte transversal do Puerto Madero, traçado
na direção da cidade ao rio, pontuando modificações
na paisagem urbana a partir do restauro de estruturas
preexistentes, a incorporação de novas edificações e a criação
de espaços ecológicos e lazer. As intervenções promoveram
a efetivação de um novo polo gastronômico, comercial e
empresarial, contribuindo para a valorização e reconversão
de áreas degradadas, porém com elevado valor histórico e
arquitetônico. Fonte: <http://livros01.livrosgratis.com.br/
cp075082.pdf > Edição: Italo Farah Azzi, 2020.

Puerto Madero se consolidou como bairro e isso
se manifesta no aumento progressivo dos residentes
e como um importante produto turístico, cujos
principais atrativos residem na oferta gastronômica
e comercial em espaços com exuberantes
paisagens, históricas e contemporâneas, além de
parques, museus e a Puente de La Mujer (VIEIRA/
CASTROGIOVANNE, 2010).
Concluindo, Puerto Madero é uma referência
projetual de grande relevância na reconversão e
transformação da zona portuária em uma peça
urbana da cidade, é um exemplo bem sucedido
de requalificação do waterfront e consiste em

um importante objeto de estudo. Destaca-se por
abordar questões relevantes acerca do urbanismo
contemporâneo, por preservar a identidade portuária
com a recuperação dos antigos armazéns e pela
preocupação com a questão ambiental, concretizada
na implementação de parques, com jardins e espaços
públicos. Toda sua infraestrutura favorece a vida de
rua, o turismo, os negócios, o lazer e a integração
do antigo porto à cidade. O Projeto é resultado da
intervenção urbanística de um espaço abandonado
há mais de 100 anos, que foi transformando no metro
quadrado mais caro e interessante de Buenos Aires.
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3.2 | Porto Antico, Gênova
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Figura 110 Vista aérea do atual Porto Ântico de
Gênova, sendo que logo à frente, em primeiro
plano, está a região mais antiga do porto e
a mais próxima do centro histórico, sítio
onde se concentram os principais projetos de
revitalização e refuncionalização já executados,
a partir de 1992, ou em andamento. Fonte:
<https://bit.ly/3bWyKLM> Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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O Porto de Gênova na Itália, é um dos mais
importantes portos do Mar Mediterrâneo, foi a
principal fonte de trabalho na região ao longo do
século 19 e 20, pela proximidade dos antigos píeres
próximos ao centro urbano, conectado a terminais
de contêineres ao longo de pesadas indústrias
navais, estaleiros petroquímicas, que alavancaram
a ampliação da sua hinterlândia. É um exemplo
de território portuário que incorpora a mescla
de elementos urbanos num centro dinâmico de
negócios, atividades turísticas, educativas e culturais.
O Projeto do Arquiteto Renzo Piano, estabeleceu
diretrizes estratégicas e culturais para a recuperação
e potencialização de características que promoveram
a remodelação do antigo tecido urbano (fig. 110),
transformando a hinterlândia um local aprazível para
sua antiga frente marítima. (HERNÁNDEZ, 2012).
A socióloga italiana Clarissa Gagliarti (2011) traça
um breve histórico da trajetória de remodelação da
antiga zona portuária de Gênova:
- Em junho de 1984, o arquiteto Renzo Piano
apresenta à Câmara Municipal um primeiro projeto
para a comemoração do V Centenário da Descoberta
da América por Colombo, propondo religar porto e
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centro histórico;
- Em 1985, o arquiteto fica encarregado de
apresentar um projeto pormenorizado;
- No ano de 1986, define-se uma exposição
internacional em Gênova a, Expo 92, sobre a história
da navegação, ocasião onde foram apresentadas
as primeiras intervenções de Renzo Piano como o
Bigo, a Praça das Festas e o edifício do cotonifício,
convertido para espaço de lazer e cultura;
- O encontro do G8 acontece em Gênova de 20
a 22 de julho de 2001. Para esse evento, a cidade
recebeu financiamentos que permitiram recuperar
uma série de edificações e vias, sobretudo aquelas
que dariam melhor visibilidade a locais históricos
de Gênova e que também pudessem potencializar
intervenções já em curso na zona portuária e no
centro histórico;
- Em maio de 1998, os governos da União
Europeia designaram Gênova, juntamente com Lille,
na França, Capital Europeia da Cultura para 2004
(Fig.111). Com Gênova, foi a terceira vez que uma
cidade italiana obteve o título de capital cultural,
depois de Florença, em 1986, e Bolonha, em 2000;
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Figura 111 Vista parcial
do waterfront da área
portuária e ao fundo,
a cidade histórica, uma
imagem
registrada
de dentro do Bigo, o
elevador
panorâmico
do
porto..
Capital
europeia da cultura em
2004, Gênova mudou
a sua geografia urbana
em 1992, modificando
sua relação com a
antiga e degradada
zona portuária, ora
remodelada.O projeto
de reurbanização de
Renzo Piano (1992),
colocou o porto antigo
de Gênova, na rota do
circuito
internacional
turístico
e
cultural.
Fonte:
<https://bit.
ly/2A0zdiC> Acesso em:
12 de julho de 2020.
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As intervenções de reconversão da área portuária
de Gênova foram viabilizadas por um acordo entre
poder municipal, regional e entidade responsável
pelo porto. O acordo permitiu a solução de dois
problemas: a autoridade do porto passava adiante
áreas obsoletas e degradadas não mais adaptáveis
para funções portuárias e a administração pública,
por sua vez, adquiria terrenos fundamentais para
dar prosseguimento aos projetos de revalorização
urbana (RUFINONI, 2014).
Manuela Rufinoni (2014) explica, que o projeto
de requalificação urbana no território portuário de
Gênova não seguiu um plano único de execução,
foram vários projetos pensados isoladamente,
conforme as possibilidades e oportunidades políticas
e econômicas do momento.
A extensão da área a ser trabalhada, os armazéns
e edifícios fabris desocupados representaram
um obstáculo, tanto com relação às questões de
ordem econômica e administrativa, como também
pela dificuldade em compreender a área portuária
como um conjunto urbano único e propor projetos
articulados em grande escala e longa duração.
“Uma cidade que precisa retornar ao mar”, essa
foi a ideia que norteou Renzo Piano no projeto
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de restauração da área
projetada para a Exposição
Internacional “Christopher
Columbus: O Navio e o
Mar” em 1992, a primeira
etapa de reconversão de 13
hectares de área do porto
medieval. (Fig.112)
Figura 112 Vista panorâmica das
intervenções do Arquiteto Renzo
Piano: à esquerda, o Aquário,
a Biosfera (2001), a Praça das
Festas mais ao centro e à direita, o
Bigo., elevador panorâmico, que
lembra os antigos guindastes
que içavam cargas dos navios,
criando uma atração que confere
modernidade ao Porto, além de
ampliar o horizonte de todos
que o utilizam. As celebrações do
quinto centenário da descoberta
da América e a escolha da cidade
de Gênova para sediar a Expo
92, exposição sobre a história
da navegação, ofereceram o
impulso decisivo para o início
das obras. Fonte: <http://www.
hotelcantoregenova.it/il-portoantico/> Acesso em: 12 de julho
de 2020.
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Inicialmente, foram construídos apenas dois
edifícios novos: o Aquário (fig.113) e um bloco de
serviços no antigo Armazém do Algodão (fig.114),
adaptado para novos usos com salas expositivas,
centro de convenções e outros serviços. As áreas
envoltórias foram trabalhadas em projeto
paisagístico com a criação de amplos espaços
públicos, a instalação do Bigo (elevador panorâmico)
e equipamentos de serviços e lazer (RUFINONI,2014).

Figura 113 (Acima, à dir.) Aquário de Gênova, o maior e mais
importante da Europa, ocupa uma área de 3.000 metros
quadrados; destaca-se por ser uma construção contemporânea,
erguida a partir de uma estrutura remanescente de um navio,
é uma das principais atrações turísticas do porto de Gênova.
Fonte: <https://bit.ly/2A0BEBM> Acesso em: 12 de julho de
2020.
Figura 114 (Abaixo, à dir.): Armazém de Algodão do final
do século XIX, com mais de 31.000 metros quadrados de
superfície, a edificação foi completamente reformada em
1992 pelo projeto de Renzo Piano e abriga um Centro de
Convenções e iniciativas culturais, comerciais e recreativas. Ao
fundo, a lanterna, o símbolo de Gênova. Fonte: <https://bit.
ly/2ZCOHo7> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Após esta etapa, o turismo na cidade recebeu um
grande impulso, motivo pelo qual muitos arquitetos
e urbanistas consideraram a intervenção bem
sucedida, originando novas propostas e a ampliação
gradual de áreas requalificadas.
Em 2000
foi construído um complexo
multifuncional para acomodação turística, uso
residencial e comercial. (Fig.115)
Em 2001, Aldo Rizzo restaurou antigos galpões
para abrigar a Faculdade de Economia e Comércio,
enquanto Renzo Piano idealizou uma nova instalação,
a Biosfera, estrutura esférica de vidro e aço que abriga
espécies das florestas tropicais (RUFINONI,2014).
Em 2004, outro projeto veio compor o conjunto
de obras de restauro e refuncionalização do antigo
porto, O Museu do Mar, projeto do arquiteto
espanhol Guillermo Vázquez Consuegra, construído
em um antigo estaleiro (RUFINONI,2014). (Fig. 116)
Figura 115 (Acima, à dir.) Vista da Ponte Morosini, localizada
no espelho d’água do Porto Antico e a direita, as edificações
construídas para uso misto. Fonte: <https://bit.ly/2LN6OPI>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
Figura 116 (Abaixo, à dir.) A antiga estrutura de Galata foi
recuperada e transformada num prédio futurista, o novo Museo
Mare della Navigazione. Fonte: <https://bit.ly/2AU3Kzr>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Conforme explica Hernádez Arriagada (2012),
a organização do território portuário, caracterizase pela setorização e miscigenação de funções. A
reconversão do Antico Porto de Gênova surgiu com a
intenção de integrar atividades portuárias e turísticas
pela utilização dos antigos píeres como elementos
transformadores, criando uma nova territorialidade
comercial e cultural, além da recriação de uma
paisagem de novos cenários sustentáveis.
Entre edifícios higt-tech de aspectos futurísticos
e centro histórico existe uma nova proposta de
mobilidade urbana, estruturada na circulação de
veículos, linha férrea e pedestres, atraindo público
para região e promovendo a conectividade das
pessoas entre as malhas urbanas.

3.3 | Estação das Docas,
Belém

Figura 117 : Zona portuárea de Belém que passou
por porcesso de reconversão urbana. Inaugurada
em 13 de maio de 2000, a estação das docas é um
dos espaço de caracter cultural que mais reflete a
região amazônica. Fonte: <https://bit.ly/3cTROM5>
Acesso em: 12 de julho de 2020.
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O Porto de Belém, inaugurado em outubro 1909,
está situado no centro da capital paraense, a uma
distância de 120 km do oceano Atlântico, na margem
direita da baía de Guajará.
Na década de 1960, o Porto de Belém, assim
como inúmeros portos pelo mundo, teve parte da
sua região portuária considerada subutilizada, áreas
privilegiadas pela localização, paisagem e história.
(Fig.117)

“A busca da identidade paraense, de mais
qualidade de vida, de valorização artística,
histórica, turística e cultural da cidade, faz com
que a abertura de janelas para o rio seja muito
mais que uma febre, mas uma necessidade
inquestionável.”
(Pará, 2000 citado em Ponte, 2004, p. 60)
Em 1980, explica Amanda Tavares em seu artigo,
“surgiu um discurso público de valorização da orla
de Belém (Fig.118). A ideia de “devolução” da orla e
do “direito de ver o rio” ao habitante foi amplamente
divulgada, tanto pelo governo estadual como
municipal. Em contexto nacional, o antigo porto
da cidade de Belém, no estado do Pará, foi alvo de
obras de transformação do espaço, resultando na
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criação do Complexo Turístico e Cultural Estação das
Docas, que passou a ser uma referência nacional,
em se tratando de revitalização de paisagens. No
Complexo Cultural Estação das Docas, assim como
em outros projetos, a renovação tem tido foco no
enobrecimento, buscando a inserção da cidade no
competitivo mercado de lugares” (TAVARES, 2013).
Dentre as áreas apreendidas por tais ações, estão
quatro armazéns do antigo porto da capital, na época
desativados por precariedade da infraestrutura
(Neves, Kolhy, Cunha & Canepa, 2007) e bastante
marginalizados. Essa área foi apresentada à cidade
totalmente renovada, como uma moderna proposta
para um novo local turístico de Belém: a Estação das
Docas.

Figura 118 Na década de 1980, são elaborados diversos
projetos de requalificação de áreas distintas nas margens
da cidade e a Estação das Docas (canto esquerdo/roxo),
integra este conjunto de intervenções do governo estadual,
que tinha como plano estratégico a implantação de grandes
equipamentos voltados para a transformação de Belém num
polo turístico. Fonte: <https://bit.ly/3e9j8WR> Edição: Italo
Farah Azzi, 2020
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A Estação se insere em um projeto mais amplo
denominado Novo Pará. “A Secretaria de Cultura
do Estado do Pará (Secult) teve um papel de
administradora e executora desse projeto de
desenvolvimento cultural, marcado por forte discurso
identitário baseado na ‘revitalização’ do patrimônio
histórico de Belém” (BARBALHO & FREITAS, 2011,
p.11). Os mesmos comentam que essa política
cultural, que deu ênfase a intervenções urbanísticas
de grande escala, teve como principal propósito
a inserção de Belém de forma mais competitiva
no mercado simbólico nacional e internacional,
objetivando, dessa forma, adquirir melhor posição na
concorrência intercidades. Pode-se perceber, ainda,
a intenção de criar uma imagem própria à região, na
valorização da imagem ribeirinha e na viabilização de
espaço para demonstração dos patrimônios material
e imaterial do Pará.
O governo do Estado do Pará foi a grande força
motriz na implantação do projeto (Fig.119), que teve
na pessoa do arquiteto Paulo Chaves Fernandes,
Secretário de Cultura do Estado, seu grande
idealizador. Ele comenta:
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“Foi a materialização de um ideal - transformar
um setor sombrio e cinza da cidade, numa
imensa barreira visual para o contato ribeirinho,
um ponto de encontro de todos nós, um local
para onde temos orgulho de levar quem nos
visita.”
Fernandes, 2005.

Figura 119 As obras foram financiadas, majoritariamente, pelo
governo estadual e em contra partida, por empresários que
aderiram ao projeto e investiram na infraestrutura de seus
estabelecimentos. A reconversão consiste num conjunto de
equipamentos preexistentes adaptados para novas funções,
mas que preserva a memória do projeto original de 1902.
Caracteriza-se por ser projeto de urbanização e preservação
do patrimônio arquitetônico, voltado para o lazer, a cultura e
o turismo. Fonte: <https://www.cdp.com.br/porto-de-belem>
Edição: Italo Farah Azzi, 2020
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O partido adotado para o projeto pode ser
entendido como três faixas paralelas ao Rio Guamá.
A primeira junto à borda d’água, onde funcionavam
os guindastes, é exclusiva para pedestres, tornandose num largo passeio oferecendo a paisagem
ribeirinha ao visitante. Esta frente operacional de
cais foi “humanizada”, com a instalação de mobiliário
urbano e vegetação. Também foram mantidos
alguns dos antigos guindastes, marcas registradas
da Estação, fabricados nos Estados Unidos, no
começo do século 20, que foram restaurados e
pintados de amarelo reforçando a identidade do
local. A segunda faixa corresponde a sequência dos
três antigos armazéns metálicos, importados da
França, e que passaram por um processo de retrofit,
para possibilitar a implantação de novos usos nas
antigas estruturas destinadas ao depósito de carga.
A terceira faixa, junto a Av. Boulevard Castilhos
França, correspondente a antiga retroaria, sendo
destinada ao estacionamento do complexo (Fig.120).
Os dois acessos estão localizados nas extremidades,
distantes cerca de 350 metros um do outro, criando
um longo trecho sem animação. (JESUS, 2016).
O complexo está situado na Baía de Guajará, face
fluvial da cidade, com uma área de 32 mil metros
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quadrados dos quais, 500 metros são de orla fluvial
de Belém. São três armazéns principais e um terminal
de passageiros, além de outras estruturas:
- Galpão 1, Boulevard das Artes
- Galpão 2, Boulevard da Gastronomia;
- Galpão 3, Boulevard de Feiras e Exposições;
- Galpão 4, antigo terminal de embarque e
desembarque de passageiros, restaurado para dar
apoio ao flutuante turístico Amazon River;
O complexo conta, ainda, com o Teatro Maria Silvia
Nunes, o anfiteatro do Forte de São Pedro Nolasco e
projeto Pôr-do-sol com palco livre externo.

Figura 120 Vista linear da Estação das Docas, sendo a faixa
da direita o waterfront, onde os antigos guindastes foram
preservados e acompanham toda extensão do calçadão
para pedestres; ao centro, os três armazéns recuperados

para novos usos; na faixa da esquerda, a
retroaria destinada à estacionamento do
complexo. Fonte: Oswaldo Forte. <https://glo.
bo/3gcrdff> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 122 Vista do Complexo Estação das Docas – Belém/
Brasil, o projeto de reconversão transformou-se em um novo
marco urbanístico capital paraense. Abrange uma área de
trinta e dois mil metros quadrados, divididos em três pavilhões

Os Bulevares foram resultado de um minucioso
trabalho de restauração dos armazéns para preservar
o patrimônio histórico de valor cultural da cidade, a fim
de manter características arquitetônicas e resgatar a
identidade da população belenense. Os três galpões
em estrutura metálica pré-fabricada inglesa são um
exemplo da arquitetura característica da segunda
metade do século 19 (Fig.121) A ligação entre eles
se dá por passagens cobertas por policarbonatos e
fechadas em vidro para manter a continuidade visual
entre a cidade e a baía (Estação das Docas, 2018).

O passeio à margem da Baía do Guajará, chamado
Caminho do Sol, que perpassa linearmente o
complexo “Estação das Docas”, permite que os
visitantes tenham vista da baía e além de assistirem
algumas apresentações culturais. Foram preservados
elementos da estrutura portuária do espaço, como
o piso em paralelepípedos, pontos de atracação de
embarcações, bem como os seis guindastes, que hoje
apenas ornamentam a paisagem. A arborização da
orla é feita com palmeiras e também existem bancos
ao longo deste espaço. (Fig.122)

Figura 121 Os antigos armazéns da região portuária de Belém
foram restaurados e transformados em um complexo turístico,
que congrega gastronomia, programação cultural, artesanato
e eventos. O projeto manteve as características da arquitetura
inglesa do século 19 na estrutura de ferro dos armazéns e
agregou, ainda, uma cobertura contemporânea que percorre
a extensão lateral das edificações. Observa-se, também ao
fundo, uma das passagens cobertas que permeiam os galpões.
Fonte: <https://bit.ly/2TtoSmg> Acesso em: 12 de julho de
2020.
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climatizados, um terminal de passageiros e 500 metros de orla
fluvial e jardins. Fonte: <https://bit.ly/3bO4hzn> Acesso em:
12 de julho de 2020.
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Em frente ao terminal fluvial está instalado um
cais flutuante, de onde saem os passeios de barco
promovidos pela agência de turismo que opera no
“Estação das Docas”. Durante a revitalização da área
portuária, para estruturar o espaço “Estação das
Docas”, foram recuperadas as ruínas da Fortaleza
de São Pedro Nolasco, construção do século XVII
destruída durante a Revolta da Cabanagem, em
1825. Nesse espaço foi construído um anfiteatro,
com arquibancada e um tablado em madeira, que
serve como palco para espetáculos de música, dança
e teatro (JESUS, 2016).
O conjunto arquitetônico que engloba o complexo
da Estação das Docas é o ponto de referência
emblemático do povo Paraense, e como Recife,
constitui-se em uma das intervenções de resgate
da identidade e revitalização de sítios históricos de
maior importância no cenário nacional.
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4.1 Partido arquitetônico
“Toda a obra de revitalização consciente
e produtora de arquitetura deve permitir à
cidade refazer-se a si mesma. Congelar a cidade
em estado de ‘museu urbano’ é, sem dúvida,
o oposto à arte de reconversão, porque nada
cria.”
Jorge Glusberg, 1994.

A exemplo de inúmeras cidades portuárias do
mundo, que passaram por processos de revitalização
e modernização de seus territórios marinhos, o
“Projeto Invisibilidades do Porto de Santos” é
uma proposta que vem resgatar a urbanidade de
espaços abandonados e sem funcionalidade da
região portuária do Valongo, invisíveis por décadas,
mas de grande valor simbólico e com potencial
de desenvolvimento econômico, social, cultural e
turístico, pela proximidade estratégica com o Centro
Histórico. (Fig.123)

Figura 123 Vista da antiga zona portuária do Valongo, local de grande significação histórica e cultural para
cidade, área de interesse para revitalização urbana. Na imagem, observa-se o abandono e a degradação dos
quatro armazéns e do waterfront, a Avenida Perimetral, a linha férrea portuária e as praças subutilizadas como
estacionamentos. Ao fundo, Vê-se parte do Centro Histórico, desconectado da frente marítima pelo conflito viário
presente na hinterlândia. Fonte: Tadeu Nascimento. <brasilengenharia.com> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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A retomada do contato da cidade com seu litoral
original, a zona portuária, implica na preservação
da memória local, a devolução de paisagens e o
redescobrimento da fronteira d’água, despertando
nos munícipes um sentimento de identidade e
pertencimento aos espaços. A intenção projetual
é transformar o Valongo numa nova centralidade,
integrando as atividades culturais do Centro
Histórico às de um grande Parque Urbano, que será
implementado na zona portuária. O Parque abrigará
equipamentos de uso multifuncional, como jardins,
edificações históricas revitalizadas e uma frente
marítima remodelada, com atividades voltadas para
o entretenimento, lazer e turismo.
Os antigos armazéns do 1 ao 4 no Valongo e seu
entorno, serão o ponto de partida da proposta de
requalificação do espaço urbano. (Fig.124)

Figura 124 Mapa do bairro do Valongo
na cidade de Santos, com destaque para
região portuária, local da intervenção
urbana, e os principais pontos de
referência do seu entorno. Fonte: Google
Maps, editado pelo autor em 2020.
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A vocação turística de Santos é um
fator relevante que atrai, naturalmente,
grande público a cidade e para que se
estabeleçam fluxos permanentes pelos
eixos que conduzem ao polo portuário,
a administração pública deverá investir
num plano de acessibilidade eficiente
que inclui: a recuperação da malha viária
para circulação de veículos; a criação de
estacionamentos rotativos na zona central;
a ampliação das linhas de transporte
coletivo; a inauguração da estação Valongo/
VLT (Fig.126); programas de incentivo
ao uso da malha cicloviária (Fig.127); o
acréscimo de novas rotas para o bonde
histórico; a modernização do sistema de
barcas e balsas da Dersa, que transportam
pedestres e veículos entre municípios.

Este novo espaço se unirá ao sítio histórico de forma
contínua, convidativa e harmoniosa, por ruas que
compõem eixos viários longitudinais e transversais,
traçando rotas entre o centro e a orla por uma rede
de intermodais, favorecendo a circulação de público
entre as malhas urbanas. (Fig. 125)

Figura 125 Eixos de acesso à zona portuária
do Valongo, local da futura instalação do
Parque urbano Valongo. A mobilidade por
estes eixos conectores acontece por meio de
um sistema intermodal articulado em vários
pontos, os nós de distribuição e interligação
do tecido urbano (Arriagada, 2012). Fonte:
Google Maps, editado pelo autor em 2020.

Figura 126 Trajeto da segunda fase do VLT em
Santos, que ligará a Av. Conselheiro Nébias ao
Valongo, criando uma reconexão da cidade com o
Centro Histórico e a zona portuária. Com extensão
de 8 km, o trecho terá 14 estações e transportará
a média diária de 35 mil passageiros. As obras se
iniciam no 2º semestre de 2020 e serão entregues
ao público num prazo de três anos. Fonte:
Prefeitura de Santos. <https://g1.globo.com/sp/
santos-regiao> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Figura 127 O Valongo absorve parte dos 47,6 km de ciclovias em uso, a Prefeitura de Santos
oferece o modal em 90% das principais vias estruturantes da cidade. Existem 17 rotas, cada
uma com uma cor e serão instalados 488 totens informativos, que terão dados sobre distância
percorrida, mapas das ciclovias, tempo estimado e locais de interesse. Fonte: Prefeitura de
Santos. <https://www.jornaldaorla.com.br/noticias> Acesso em: 12 de julho de 2020.
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Além da mobilidade, existem obras de
infraestrutura urbana como a recuperação de
calçamentos e a substituição gradual por pavimentos
ecológicos permeáveis (concreto, grama e árvores),
formando corredores verdes e reduzindo a incidência
de alagamentos na região central de Santos;
recuperação e revitalização de praças; mudança
da fiação aérea das vias públicas para subterrânea;
iluminação pública valorizando as áreas urbanas,
monumentos, pontos turísticos, espaços de lazer;
alinhamento da limpeza urbana com princípios de
sustentabilidade; aumento da segurança pública no
centro histórico e zona portuária.
A exemplo dos modelos internacionais de
reconversão portuária, a transformação urbana
completa na região do antigo porto organizado do
Valongo se consolidará em etapas, a médio e longo
prazo (entre 5 e 15 anos), por meio de acordos entre
a Prefeitura, a Companhia Docas do Estado de São
Paulo (Codesp, autoridade portuária) e a Rumo
(concessionária ferroviária que atua no cais), para
o estabelecimento das premissas de cada esfera;
deve contar, também, com investimentos do Estado,
da União e do setor privado, que poderá explorar
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economicamente o complexo.
Nos países em que a revitalização portuária
e o desenvolvimento econômico resultaram em
empreendimentos bem sucedidos, as questões
da “Relação Porto-Cidade” foram tratadas de
forma integrada, independentemente da natureza
administrativa, institucional ou jurisdicional dos
portos, ou seja, houve a união de esforços e o
interesse político em transformar o território e
colocá-lo na rota turística regional e internacional.
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4.2 Parque Urbano Valongo
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Figura 128 representação da intervenção
urbana Parque Urbano Valongo. Fonte:
Italo Farah Azzi
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O “Projeto Invisibilidades do Porto de Santos”
compreende uma área de 83.000 metros quadrados,
aproximadamente, que abrigará o Parque Urbano
Valongo, um complexo que terá espaços verdes
de recreação e lazer ativo e contemplativo, um
grande centro de entretenimento e cultura com
a reconversão dos antigos armazéns do 1 ao 4,
passeios na borda marítima, mirantes e um porto de
recreio com decks voltados para atividades náuticas
e ao turismo. (Fig.128)
O projeto propõe a revitalização da zona portuária
em três faixas paralelas à borda d’água: na Av.
Perimetral e Praças da Fome e Azevedo Junior, nos
quatro armazéns pré-existentes e no cais do Valongo.
A área está situada entre os eixos das ruas São Bento
(antiga estação do trem) e Brás Cubas (passarela da
DERSA) e tem por objetivo:
- A reconexão cidade e porto, com a
implementação de complexo turístico-cultural
integrado;
- A preservação e valorização da identidade
portuária, devolvendo paisagens e a frente marítima
ao público;
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- A revitalização urbana e desenvolvimento
econômico da região portuária;
- Promover a preservação e recuperação do
ambiente construído e agregar elementos inovadores
da arquitetura contemporânea;
- Implantar atividades de lazer, entretenimento,
culturais e turísticas no território portuário, que
venham impulsionar o desenvolvimento econômico
regional e a integração logística, ampliando o fluxo
de pessoas e gerando mais empregos e renda para a
população;
- Ampliar a malha urbana, estreitando relações
com os programas de reurbanização já existentes no
Centro Histórico como o Alegra Centro, Novo Centro
Velho, Santos Criativa e o Parque Tecnológico;
- Assegurar a unidade e coerência do conjunto
do tecido urbano proposto, através dos eixos de
acessibilidade entre os territórios.
Vale ressaltar, que nos últimos 10 anos surgiram
dois estudos sobre viabilidade técnica, econômica,
ambiental e social para revitalização da zona portuária
do Valongo, realizados em conjunto pela Prefeitura
de Santos e a CODESP, autoridade portuária. Estes
estudos resultaram em propostas de projetos

modernos e ambiciosos, com visível flexibilização do
Nível de Proteção dos equipamentos (fig. 129 a/b e
130 a/b) Contudo, não prosperaram em virtude da
troca de administração de seus gestores e equipes
técnicas, causando descontinuidade nos acordos
e tratativas entre os responsáveis pela aprovação
técnica e orçamentária.

Figura 129 a/b: Porto Valongo Santos
(2012), o complexo contaria com um
terminal de cruzeiros com capacidade
para três navios, bases oceanográficas
da Universidade de São Paulo e da
Universidade Federal de São Paulo, e
uma marina pública com 195 pontos
de atracação, restaurantes, hotéis, lojas,
escritórios e o Museu Marítimo do
Porto. Fonte: Prefeitura de Santos, 2012.
<santosturismo.wordpress> Acesso em:
12 de julho de 2020.
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Figura 130 a/b: Parque do Valongo (2018),
proposta do escritório do urbanista Jaime
Lerner, a ideia era de um centro voltado
para o lazer, turismo e esporte, sem
incluir o terminal de passageiros. Fonte:
Prefeitura de Santos. <gazetadopovo.
com.br> Acesso em: 12 de julho de 2020.

Intervenções de reurbanização
de espaços históricos abandonados,
como os da zona portuária do
Valongo,
podem
necessitar
de
flexibilizações
construtivas
pontuais, que atendam a proposta
de reutilização e a requalificação
do meio ambiente construído, na
hipótese de novos usos. Todavia,
é preciso que a renovação do
espaço esteja integrada, e em
conformidade, com a paisagem do
desenho urbano, principalmente
quando o retorno do público
empresarial e turístico a região,
está vinculado a recuperação do
patrimônio histórico, arquitetônico
e cultural dos equipamentos.
Em 31 de dezembro de 2019, foi
promulgada a lei complementar nº
1.085 de 30 de dezembro de 2019,
que cria o programa de revitalização
e desenvolvimento urbano da

macrozona centro, em substituição e adequação de
legislações anteriores. Esta lei complementar amplia
os incentivos fiscais para a recuperação e uso das
edificações, além de flexibilizar e alterar o nível de
proteção dos espaços e equipamentos.
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No final do capítulo, estão alguns destaques da
referida lei, entre outras considerações legais já
tratadas no capítulo 2 (ANEXO I), utilizadas como
objeto de pesquisa e estudo para o planejamento
do PARQUE URBANO VALONGO. (Fig. 131)

Figura 131
Representação das
três faixas interligadas
de
intervenção
urbana paralelas à
borda d’água: jardim
do Porto, espaços
verdes lineares de
recreação e lazer ativo
e
contemplativo;
Armazéns do Valongo
1, 2, 3 e 4, centros
de interação social,
entretenimento,
cultura,
lazer
e
turismo; Waterfront,
passeios na borda
marinha, mirantes e
um porto de recreio
com decks voltados
a atividades náuticas
e ao turismo. Fonte:
Italo Farah Azzi.
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4.2.1 JARDIM DO PORTO VALONGO
A proposta de implantação do corredor verde do Parque
Urbano Valongo objetiva transformar a hinterlândia, faixa
contígua entre às instalações do antigo porto e o Centro
Histórico, num espaço humanizado e recuperado na sua
paisagem, solucionando problemas socioambientais e
conferindo uma unidade tanto em termos visuais quanto
no âmbito da acessibilidade, uma vez que conecta espaços
antes fragmentados e isolados no contexto urbano. O Jardim
do Porto oferecerá ao público espaços verdes e arborizados

de lazer ativo e contemplativo, tendo a
presença da água como elemento atrativo
de eixos estruturais de acessibilidade.
A área verde terá início no eixo da Rua
São Bento, seguirá pela Avenida Perimetral
ou Rua Antônio Prado, passará pelas Praças
da Fome, Praça Azevedo Junior (Fig.132) até
chegar à Praça Barão do Rio Branco, quando
avançará para a frente marítima, numa área
ociosa antes ocupada pelos armazéns 5 e 6,
que deixaram de existir. (Fig.133)
Atualmente,
a
área
encontra-se
degradada, sendo utilizada como via
de passagem para tráfego pesado de
caminhões, estacionamento e pátio de
manobras.

Figura 132 Vista da Avenida Perimetral, que separa
o Centro Histórico da antiga zona portuária,
local da intervenção paisagística. Fonte: Marcelo
Martins. <novomilenio.inf.br> Acesso em: 12 de
julho de 2020.

A intervenção urbanística de
paisagem arquitetônica inspira-se
nos Jardins da Orla, patrimônio
histórico de Santos, considerado
o maior jardim frontal de praia do
mundo e eleito pelos moradores
como o cartão postal da cidade
(Fig.134). A intenção é trazer esta
paisagem da orla para a borda do
porto, unindo num mesmo espaço
dois equipamentos da identidade
santista, que despertam sensações
de orgulho e pertencimento local,
o jardim e o porto.
Figura 133 (Acima, à esquerda) Vista
sobre a passarela da área contígua ao
terminal de passageiros da DERSA,
onde existiam os armazéns 5 e 6 do cais
Valongo. Fonte: Italo Farah Azzi, 2019.
Figura 134 (Abaixo, à esquerda) Vista
do Jardim da Orla com os eixos que
atravessam o calçamento central,
fazendo a conexão das ruas da cidade
com a beira mar. Fonte: Juan Tort.
<http://pt.trekearth.com/> Acesso em:
12 de julho de 2020.
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A vegetação do jardim segue o padrão utilizado na orla:
extensas áreas gramadas, arbustos, plantas de forração,
palmeiras de pequeno e médio porte de 21 espécies diferentes,
cicas (Cycas revoluta) e chapéus-de-sol (Terminalia catappa). As
plantas ornamentais dos canteiros são espécies do tipo perene,
mais resistentes ao clima da região, que apresenta umidade,
salinidade e vento: lírios amarelos (Hemerocalis flava) e
brancos (Spathiphiphyllum sp), biris vermelhos (Canna indica),
crisântemos brancos, amarelos e mesclados (Crysanthemum
sp), moreias (Dietes iridioides), alamandas (Allamanda catártica),
agapantus (Agapanthus africanus), crinuns brancos (Crinum
x powellii), lírios da paz (Spathiphyllum wallisii), dracenas
(Dracaena fragrans), pingos de ouro (Duranta erecta aurea),
margaridas brancas e amarelas (Leucanthemum vulgare).
Informações contidas no Portal da Prefeitura Municipal de
Santos.

Figura 135 representação do Jardim do Porto
Valongo com seu calçamento central voltado para
caminhadas, lazer e atividades físicas. O espaço
unirá as malhas urbanas do Centro Histórico e
frente marítima de forma contínua, convidativa e
harmoniosa. Fonte: Italo Farah Azzi.
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Haverá um calçamento principal feito com placas
de concreto, medindo, aproximadamente, 6 metros
de largura por 1 km de extensão paralelo à borda
d’água, sendo acessado por eixos de conexão entre
a cidade e a frente marítima (Fig.135). Espaços
anexos se unem ao passeio, em calçadas de
pedras portuguesas formando mosaicos em duas
tonalidades.
Bancos com iluminação led e entradas USB,
lixeiras, bebedouros, paraciclos e algumas esculturas
temáticas ligadas à história do porto, estarão
espalhadas ao longo do jardim. Haverá, ainda,
equipamentos para prática de atividades físicas,
playground e chafariz recreativo para o público
infantil.
O Jardim do Porto receberá iluminação de dois
tipos: postes ornamentais com doze metros de
altura, braço na configuração de triângulo, que
estarão perfilados por toda extensão central do
jardim e postes históricos, que serão dispostos
estrategicamente ao longo do trilho do bonde
histórico, no lado do Centro Histórico. (Fig.136)
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Figura 136 Mobiliários
urbanos do Jardim do
Porto Valongo. Fonte:
Italo Farah Azzi

188 | INVISIBILIDADES NO PORTO DE SANTOS

Na lateral oposta, estão os trilhos do trem portuário
administrado pela Empresa Logística Rumo, na divisa
entre o jardim e os demais equipamentos do Parque
Valongo, que se encontram na frente marítima: os
antigos armazéns, os mirantes e o porto de recreio.
A instalação de paredes verdes com 1.80 m
de altura, ao longo da via férrea, foi a solução
encontrada para criar uma barreira de proteção
com uma aparência natural; bancos para descanso e
contemplação da paisagem local são acoplados em
intervalos regulares ao equipamento.
Segundo informações da Rumo, a incidência de
viagens em 24h pela frente marítima pode chegar a
dez, as composições são de sessenta a oitenta vagões
de carga, a uma velocidade de dez quilômetros por
hora, o que gera uma média de seis a dez minutos
para passagem total da composição.
Da área central do jardim, partem quatro eixos que
dão acesso às travessias de pedestres sobre os trilhos
e o seu ingresso às instalações da frente marítima.
Nestes quatro pontos estão instalados portões
automatizados, que se travam com a aproximação
do trem. (Fig. 137)
A Prefeitura de Santos, a autoridade portuária
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e a empresa administradora da via férrea devem
estabelecer parcerias quanto a programas de
convivência do público com a atividade logística,
como campanhas educativas e instalação de totens
com informações das composições, os tipos de
cargas, o número de vagões e outras curiosidades
sobre a relação histórica do porto e trem. A linha
férrea não deve ser tratada como uma barreira física,
pois faz parte da paisagem portuária e deve estar
incorporada à ambiência do Parque Urbano Valongo,
sendo mais um atrativo para os seus frequentadores.
Existe um quinto acesso da Cidade Histórica para
a frente marítima, onde se encontra o Terminal de
Passageiros Estação das Barcas da DERSA, que faz
a ligação com o distrito de Vicente de Carvalho
(Fig.138). É uma passarela metálica cuja estrutura
entra pela rua lateral do antigo prédio da Alfândega
(Fig.139); segundo informações da Codesp, a

Figura 137 Representação da travessia de pedestre do jardim
para a frente marítima, com sinalização visual/sonora, portões
deslizantes e elevação de piso tátil para nivelamento com os
trilhos, estruturas estas, utilizadas nas vias férreas. Fonte: Italo
Farah Azzi
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passagem elevada é bem pouco utilizada. Toda
proposta neste sentido deve passar pela apreciação
do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
Santos – CONDEPASA, pois há de se buscar soluções
estéticas que melhor se harmonizem com o valor
histórico e arquitetônico do Valongo.
É preciso ressaltar, que para implementação deste
equipamento público, o Parque Urbano Valongo, há
uma obra anterior de infraestrutura e engenharia,

Figura 138 Terminal de Passageiros
Estação das Barcas da DERSA, que faz
a ligação com o distrito de Vicente de
Carvalho, após o Armazém 4. Fonte:
Italo Farah Azzi, 2019.
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cujo projeto conceitual foi idealizado com base em
estudos técnico, econômico e ambiental, realizados
pela Prefeitura de Santos e Codesp. Trata-se do
rebaixamento da via perimetral, a Rua Antônio Prado
entre os eixos da rua São Bento e a Praça Barão do
Rio Branco, uma obra que faz parte do Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC) e é uma exigência
dos órgãos ambientais. (Fig.140)

Figura 139 Passarela metálica sobre a
Av. Perimetral, em frente ao terminal de
passageiros da Dersa, pouco utilizada
pelos pedestres. Fonte: Italo Farah Azzi,
2019.

Figura 140
Mapa
com
a
localização do trecho de 1km da
via subterrânea, uma exigência de
órgãos ambientais. A realização
da obra deixaria a área livre para
a renovação urbana da paisagem.
Fonte: Google Maps, editado pelo
autor em 2020

O mergulhão, como vem sendo chamado, tem um quilômetro de
extensão, conta com pistas em ambos sentidos, cada uma com três faixas
de rolamento. O escoamento de parte da carga portuária passará por esta
via subterrânea, eliminado o trânsito e os impactos ambientais causados
na cidade histórica e resolverá o conflito entre caminhões e vagões no
cruzamento da via férrea na entrada do Valongo (Fig.141). Por fim, deixará
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a área livre para a execução do projeto de ligação
física entre a cidade, o Centro Histórico de Santos
e os equipamentos culturais e turísticos à beira
d´água. O mergulhão conta com um plano integrado
entre a Prefeitura, a CODESP, o Governo de Estado e
a União (PAC – Quadro 3) e se soma a Nova Entrada
de Santos, obra em fase final.
A implementação de um projeto de perfeição
técnica, requer estratégias de ordem econômica,
governamental, sustentável e urbana de um
consórcio de atores, com disposição para solucionar
velhos problemas logísticos do tráfego de caminhões
com grandes dimensões e cargas especiais, além do
transporte ferroviário com vagões para contêineres,
que passam pelo Valongo Histórico e constituem a
principal barreira para a reconversão da área portuária
e a conexão cidade e porto. A concretização desta
demanda pelo poder público e autoridade portuária,
abrirá um novo cenário de desenvolvimento para
Figura 141
Representação
do
rebaixamento da Av. Perimetral, obra que
eliminaria o impacto ambiental causado
pelo trânsito de veículos de cargas na
região, que separam o centro histórico
do waterfront. Fonte: Italo Farah Azzi
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4.2.2 ARMAZÉNS DO VALONGO
A proposta de revitalização da área portuária com a criação
do Parque Urbano Valongo, prevê a reconversão dos antigos
armazéns do 1 ao 4, cujas edificações encontram-se sem uso,
abandonadas pelo poder público e em avançado estado de
degradação estrutural. (Fig.142)

a região, a possibilidade de reconversão da área
portuária e o resgate da paisagem marítima, com
a realização de um projeto como o Parque Urbano
Valongo, objeto deste estudo.

Quadro 03: Porto de Santos - Passagem inferior do Valongo
(Mergulhão) - SP | Fonte: Ministério do Planejamento/ PAC
– Programa de Aceleração do Crescimento Infraestrutura
Logística. <http://pac.gov.br/obra/8264>

Figura 142 Vista dos Armazéns do
Valongo abandonados pelo poder
público, descaracterizados e com partes
em ruínas. Fonte: Carlos Noguira AT,
2019. <atribuna.com.br> Acesso em: 12
de julho de 2020.
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A reconversão dos armazéns é uma intervenção
arquitetônica e urbana que visa o reaproveitamento
do acervo histórico, recuperando-o e atribuindo-lhe
novos usos. Sua refuncionalização deve estimular
o desenvolvimento econômico sustentável, social,
cultural e turístico da região, atraindo novos
empreendedores, gerando novos empregos e
promovendo a reocupação da frente das águas
com o deslocamento do fluxo de pessoas entre as
malhas urbanas da cidade, sejam elas munícipes,
trabalhadores ou turistas.
A construção dos armazéns ocorreu no final do
século 19; cada edificação possui 134 metros de
comprimento, 28 metros de largura e 3.752 metros
quadrados de área total.
O tamanho se justifica em função de suas
características operacionais, eram edificações
destinadas ao tráfego de exportação. Nos armazéns
se estocava a safra de café que chegava do interior
paulista pela via férrea e aguardava negociação,
pesagem e o embarque nos navios. (Fig. 143)
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Figura 143 Imagem externa do armazém 3, onde
observa-se os trilhos do trem que compunham
a logística de transporte e estocagem dos
grãos de café pela zona portuária. Fonte:
Bruno Rios, 2007. <novomilenio.inf.br> Acesso
em: 12 de julho de 2020.

Quanto a materialidade e ao sistema construtivo,
os armazéns são de inspiração inglesa, compostos
por elementos pré-fabricados de estrutura metálica,
com pilares e tesouras dispostos em módulos, que
sustentam a cobertura e a caixa mural externa em
alvenaria de tijolo cerâmico maciço.
Consistem
em
equipamentos
alongados,
retangulares, formando um grande vão interno sem
divisórias, projetadas com materiais construtivos
simples e baratos. (Fig.144)
Cada armazém possui dois módulos, um com duas
águas cada, cobertas com telhas planas tipo francesa
e beirais nas fachadas norte e sul. As edificações
possuem grandes portas de correr, próprias de
armazéns de carga, sendo de madeira ou chapa de
ferro corrugada nos lados norte e sul, porém muitas
já nem existem mais e na ausência das mesmas,
os vãos foram cimentados. Quanto a fenestração,
há janelas em espaçamentos periódicos entre os
módulos, todas acima de 4m do solo.
O estado de conservação dos materiais construtivos
é precário pelo abandono e subutilização por várias
décadas, apresentando danos estruturais físicos
decorrentes da falta de uso e manutenção, bem
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Figura 144 Interior de um dos armazéns,
com
sua
estrutura
comprometida,
ausência de algumas paredes, danos no
piso e telhado. Fonte: Bruno Rios, 2007.
<novomilenio.inf.br> Acesso em: 12 de
julho de 2020.
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como a descaracterização da arquitetura original,
devido usos múltiplos. Há umidade generalizada,
falta de tijolos e paredes inteiras, extensas áreas
destelhadas e a presença de corrosão nas estruturas
metálicas, inclusive nas tesouras. A vegetação avança
para o interior dos edifícios e em alguns topos de
alvenarias. Há perda de materiais como as portas de
correr e danos no piso cimentado. (Fig.145)
O grande desafio do projeto é preservar nas
edificações os valores históricos, de identidade e
de memória da cidade e, de forma equilibrada e
harmônica, incorporar à paisagem destas estruturas
pré-existentes, elementos de modernidade peculiares
aos centros multifuncionais, espaços de interação
social e cultural, que devem ser atrativos e aprazíveis
ao público.
O conceito projetual baseia-se na valorização
da história do porto e na preservação da memória
de suas estruturas, contudo encontra no presente
uma oportunidade de renascimento, devolvendo a
frente das águas para a contemplação e convívio do
público.
A história, a ambiência local, o estado de
degradação dos equipamentos na atualidade e as
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exigências de ordem estrutural para implantação de
um polo de desenvolvimento econômico atrativo,
criaram um contexto que desafia a arquitetura e
urbanismo a uma solução projetual, que contemple
todas as particularidades.
Sendo assim, a proposta de reutilização e
requalificação dos armazéns realizará um trabalho
de recuperação de parte da fachada original, a
que se encontra voltada para o centro histórico,
acompanhando a diretriz de preservação da memória
e do patrimônio cultural da cidade e zona portuária
de Santos. A face voltada para a frente do mar,
receberá intervenções e elementos contemporâneos
da arquitetura.
Feitas as considerações, segue a proposta de
reconversão dos armazéns, que comporão o Parque
Urbano Valongo:

Figura 145 Como se constata na vista externa do
armazém, o conjunto está com a estrutura visivelmente
comprometida. Eles foram construídos para uma
finalidade específica, sem compromisso com a beleza
estética, as características construtivas são singelas
e sem adornos integrados. Fonte: Bruno Rios, 2007.
<novomilenio.inf.br> Acesso em: 12 de julho de 2020.

Proposta de Intervenção Urbana:
Reconversão dos antigos armazéns do 1 ao 4, cujas
edificações encontram-se sem uso, abandonadas
pelo poder público e em avançado estado de
degradação estrutural.
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Ações Projetuais:
- revitalização, com a melhoria da qualidade
geral das edificações;
- requalificação, com a atribuição de novas
qualidades e usos ao patrimônio edificado;
- recuperação,
com
reparação
e
o
restabelecimento das condições ideais de uso e
habitabilidade das edificações.
Desafio Projetual:
Preservar nas edificações os valores históricos,
de identidade e de memória da cidade e, de forma
equilibrada e harmônica, adaptar e incorporar
elementos estruturais contemporâneos essenciais
para implantação de espaços multifuncionais, que
contemplem as particularidades construtivas dos
empreendimentos, tornando-os atrativos e aprazíveis
ao público. (Fig. 146 e 147)
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Figura 146 Representação da fachada externa
dos armazéns junto à frente marítima, com
alguns elementos estéticos contemporâneos,
transformando-os em espaços mais atrativos e
aprazíveis ao público. Fonte: Italo Farah Azzi
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Figura 147 Representação do espaço interno com
soluções projetuais, que atendem as exigências
construtivas e estéticas de um empreendimento
multifuncional contemporâneo. Fonte: Italo Farah
Azzi

202 | INVISIBILIDADES NO PORTO DE SANTOS

Equipamentos Multifuncionais
Armazém 1:
Atividades Culturais; o armazém contém espaços
de convívio aos visitantes e salas de exposições
temporárias e permanente, sendo a esta voltada
para a história do Porto de Santos.
Na fachada norte, existe um mirante para
contemplação do público e este espaço também
poderá abrigar eventos musicais ou exposições
culturais a céu aberto. A sala de exibições terá
múltiplos usos, servindo como cinema, teatro e
auditório.
As duas cafeterias presentes foram idealizadas
com o intuito de retratar a ambiência histórica dos
armazéns, construídos para abrigar sacas de café
no principal porto exportador dos grãos entre os
séculos 19 e 20.
A edificação contará com dois núcleos em lados
opostos voltados para infraestrutura, equipados
com banheiros públicos, áreas administrativas e
almoxarifado.
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Armazém 2:
Espaço Gastronômico; possui 16 áreas disponíveis
para bares e restaurantes, com a possibilidade de
uso do espaço interno e externo, sendo este com
vista para o mar e o Porto de Recreio.
Quatro salas foram planejadas para realização de
oficinas e eventos culinários e duas lojas reservadas
ao comércio. As duas cafeterias e os dois núcleos
voltados para infraestrutura se repetem como no
Armazém 1.
Foram dispostos pelo galpão espaços de convívio
e permanência, criando amplos ambientes sociais.
Armazém 3:
Atividades Náuticas e Espaço do Imigrante; é
composto por uma extensa área de convívio e
permanência com vista para o mar, onde também
podem ocorrer exposições náuticas. Contará com
um espaço para manutenção e apoio à canoagem e
uma unidade para reparos técnicos às embarcações
de pequeno e médio porte. Haverá uma área voltada
para informações turísticas, além das duas cafeterias

e dos dois núcleos de infraestrutura existentes
nos armazéns 1 e 2, repetindo o mesmo conceito
projetual. O Espaço Imigrante contido na proposta,
vem reafirmar a relação do imigrante com o porto
e reconhecer sua importância histórica para o
país. Tem como proposição criar um vínculo com o
programa social Vilas Criativas de Santos, em apoio
a uma parcela de imigrantes que se encontram em
situação de vulnerabilidade social, os refugiados.
As Vilas Criativas são equipamentos que oferecem
cursos de qualificação profissional como marcenaria,
gastronomia, costura, artesanato, estética, panificação,
moda, construção civil, bem como atividades culturais
e de convívio, fortalecendo as capacidades sociais,
civis e políticas de grupos menos favorecidos e em
situação de risco. No total são sete Vilas Criativas,
algumas na região central, e contam com a parceria
do Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos
e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo
Social de Solidariedade (dados do Portal Prefeitura
de Santos, Cidades Criativas). A partir desse programa
social em funcionamento na região, planejou-se a
implementação de um núcleo do Programa Vilas
Criativas no interior do galpão 3, composto por
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espaços reservados a recepção dos imigrantes e
salas de atendimento multidisciplinar, como serviço
social, documentação e jurídico, saúde, capacitação
e cidadania.
Armazém 4:
Espaço destinado a realização de eventos, shows,
feiras e exposições, havendo a possibilidade de ser
subdividido e utilizado para mais de uma função.
Contará com um palco para apresentações e dois
“lounge bar”. Dispõe de dois núcleos de infraestrutura
independentes, cada um com seu centro de controle
administrativo e operacional, além dos banheiros. Em
sua fachada norte, voltada para paisagem marítima,
está localizado um mirante, planejado como uma
extensão do Armazém 4 em dias de eventos.

204 | INVISIBILIDADES NO PORTO DE SANTOS

04 | O projeto

205

4.2.3 WATERFRONT: frente das águas
O primeiro aspecto a se considerar no trecho da
frente marítima, que tem início no eixo da Rua São
Bento no armazém 1 e se entende por 1 Km até o
terminal de passageiros da Dersa, é a situação de total
abandono, ausência de urbanidade, infraestrutura
e segurança do local, como se pode observar nas
figuras 148 e 149.
A retomada da orla marítima tem elevada
significação cultural e histórica para cidade de
Santos e seus munícipes. Pressupõe uma estratégia
projetual que atenda a sequência arquitetônica
da paisagem urbana pré-existente do Valongo,
com permeabilidade do tecido urbano -cidade,
centro histórico e borda d’água- por meio de eixos
articulados e diversificada rede de intermodais.
A Intervenção urbana promoverá a inserção de
novos territórios aprazíveis ao antigo cais portuário,
equipamentos que serão acoplados à frente
marítima com o propósito de dinamizar a paisagem;
serão acrescidos à paisagem passeios a beira-mar,
mirantes para contemplação, decks e píeres com
acesso a um porto de recreio. Este novo polo de lazer
e turismo deve incorporar-se à dinâmica cultural do
público, fazendo com que o passear no antigo cais

Valongo torne-se um programa frequente. Na borda
d´água entre os armazéns 1 e 4, será implementado
o primeiro porto de recreio de Santos. (Fig.150)

Figura 148 e
Figura 149 imagem que retrata a situação de precariedade do
cais do Valongo, subutilizado por 50 anos, por ter se tornado
obsoleto para atracação de grandes embarcações por seu
baixo calado.Fonte: Bruno Rios, 2007. <novomilenio.inf.br>
Acesso em: 12 de julho de 2020.

Figura 150 Representação da frente marítima com paisagem
remodelada, calçadão para passeios, mirantes, decks, vista
para o mar e acesso aos serviços dos armazéns. Fonte: Italo
Farah Azzi
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Proposta de Intervenção Urbana:
> Recuperação: reparação e restabelecimento
das condições ideais de uso, recompondo a totalidade
do conjunto da frente marítima;
> Requalificação: espaços públicos urbanos
do cais adquiriram novos usos após 50 anos de
abandono.
> Renovação: transformação e modernização
da borda marítima para contemplação e lazer com
calçadões, mirantes, decks e Porto de Recreio;
> Revitalização: melhoria da qualidade geral do
espaço atraindo o fluxo de pessoas;
> Reforma do Terminal de passageiros da DERSA
e revitalização do seu entorno.
A instalação de um Porto de Recreio no cais
Valongo é algo inédito na cidade, uma estratégia de
revitalização que irá gerar grande fluxo de público no
local, fazendo do lugar um polo de desenvolvimento
econômico, com a geração de empregos voltados
ao turismo, serviços e manutenção às embarcações
(Fig.151). As atividades que incentivam os esportes
náuticos são outro atrativo de público, beneficiando
empresas e comércios já instalados na região
(HERNÁNDEZ, 2019).

04 | O projeto

207
Figura 151
Representação do
Porto de Recreio,
com vista dos
decks de atracação
para os armazéns.
Fonte: Italo Farah
Azzi
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O desenho do Porto de Recreio Valongo, buscou
subsídios num estudo sobre a necessidade da
ancoragem longitudinal das embarcações nos
atracadouros em relação aos ventos. No caso
de Santos, observações feitas no ano de 2019 e
apresentadas no gráfico da direção dos ventos
(Fig.152), há uma predominância nos sentidos
sudeste e sudoeste. (NEUFERT, 2001).
Os atracadouros oferecem vagas para diferentes
tamanhos de embarcações, organizados por
categorias, com espaços para atracar barcos maiores
com até 21 metros de comprimento.
A cidade de Santos, não possui elevada oscilação
de marés, como se observa no gráfico da figura 153;
pode chegar a 2 metros, sendo que as estruturas
de atracação das embarcações podem ser fixas ou
flutuantes. No caso deste porto de recreio, optou-se
pelo sistema de píer flutuante de estacas, chumbadas
nos fundos rochosos do mar; anéis fixados junto ao
passadiço envolvem as estacas, ajustando e guiando
a plataforma verticalmente, de acordo com a variação
das marés (HERNÁNDEZ, 2019). (Fig.154 e 155)

Figura 152 o gráfico demonstra a
predominância da direção dos ventos
no estuário de Santos, à sudeste e
sudoeste. Fonte: <www.windfinder.
com> Acesso em: 12 de julho de 2020.

Figura 153 Movimento
das marés no período
de 10 dias na cidade de
Santos; observa-se que
a oscilação não passa de
2 metros. Fonte: <www.
windfinder.com> Acesso
em: 12 de julho de 2020.
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Figura 154 e
Figura 155 : Estrutura de
atracamento
do
Porto
de Recreio do Valongo e
Explodida do píer flutuante
de estacas. Fonte: Italo Farah
Azzi, 2020.
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Figura 156
Implantação
Parque Urbano Valongo.
Fonte: Italo Farah Azzi, 2020
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Figura 157 Planta Armazém
01. Fonte: Italo Farah Azzi,
2020
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Figura 158 Planta Armazém
02 Fonte: Italo Farah Azzi,
2020
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Figura 159 Planta Armazém
03 Fonte: Italo Farah Azzi,
2020
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Figura 160 Planta Armazém
04 Fonte: Italo Farah Azzi,
2020
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Figura 161 Elevações Sul,
Armazéns 1 e 2. Fonte: Italo
Farah Azzi, 2020
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Figura 162
Elevações
Sul,
Armazéns 3 e 4.
Fonte: Italo Farah
Azzi, 2020
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Figura 163 Elevações Sul,
Armazéns 3 e 4. Fonte: Italo
Farah Azzi, 2020
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Figura 164 Elevações Norte,
Armazéns 3 e 4. Fonte: Italo
Farah Azzi, 2020
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Figura 165 Corte 1, Armazém
1. Fonte: Italo Farah Azzi,
2020
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Figura 166 Corte 2, Armazém
1. Fonte: Italo Farah Azzi,
2020
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Figura 167
Corte
Armazém 1. Fonte:
Farah Azzi, 2020

3,
Italo
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Figura 168 Corte 2, Armazém
1. Fonte: Italo Farah Azzi,
2020
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Estrutura e materialidade:
Como já foi exposto, a estrutura dos armazéns
está demasiadamente comprometida pelo tempo,
abandono, desuso e, essencialmente, pela falta de
manutenção. A recuperação das edificações consiste
no aproveitamento de uma parte das estruturas préexistentes, os pilares, as vigas e treliças, bem como
os elementos que compõem a sua materialidade, as
paredes, janelas, portas e telhas. Vale lembrar, que
há partes dos armazéns em ruínas, com ausência
total de elementos materiais e estruturais.
O processo construtivo levou em consideração
a significação cultural e o valor estético das
edificações pré-existentes, mas precisou criar
novas possibilidades a fim de atender as exigências
construtivas de um novo modelo de ocupação.
Desta forma, manteve-se o conceito estrutural
de treliças planas apoiadas em pilares metálicos em
perfil H, sendo que houve alteração da configuração
na cobertura norte, enquanto preservou-se a estética
da cobertura sul.
As treliças planas são de aço galvanizado,
parafusadas em cantoneiras com perfil L. Este tipo
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de material é adequado às intempéries climáticas
de regiões litorâneas, pois têm maior resistência à
corrosão. Os parafusos eliminam as soldas, facilitam
a montagem e a substituição de peças.
Devido a dimensão dessas barras, as conexões
exigem o uso de chapas Gusset para composição
dos nós, minimizando os esforços de cisalhamento
e flexão secundários.
O tamanho da seção transversal das peças sob
compressão, determinado pela flambagem, é
superior em relação às barras sob tração, pois, nesse
caso, o tamanho das seções é determinado pelos
esforços de tração. O ideal é colocar as barras mais
curtas sob compressão e as mais longas sob tração
(CHING, 2009).
Na cobertura sul dos armazéns, permaneceu o uso
de telha cerâmica francesa, e nas fachadas mantevese, prioritariamente, as portas de correr metálicas, as
janelas de vidro e as paredes de alvenaria nas cores
originais, em tom amarelo.
Na fachada norte, as intervenções implicaram em
melhorias e modernização na paisagem construída,
para que a permanência no local seja algo prazeroso

aos visitantes. Este conceito deu origem a utilização
de vidros nas fachadas em substituição à paredes
fechadas, ampliando a visualidade e trazendo para o
interior dos galpões a ambiência marítima.
A cobertura norte recebeu telha sanduíche,
composta por duas chapas metálicas (zinco) e entre
elas, há um isolante termoacústico. É uma proposta
sustentável de grande durabilidade, economiza
energia, elimina problemas de corrosão e ferrugem.
Devido a uma posição privilegiada dos armazéns em
relação ao Sol, face norte, foram adicionadas placas
fotovoltaicas.
Originalmente, os galpões eram áreas abertas sem
divisórias, mas para os novos usos dos equipamentos,
foi necessária a instalação de paredes internas
compondo os ambientes multifuncionais, sendo elas
em alvenaria ou drywall.
Especialmente na sala de exibições no Armazém1,
as paredes possuem tratamento termoacústico,
recurso essencial para atender o uso.
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Figura 169
Detalhamento
estrutural e materialidade
dos armazéns. Fonte: Italo
Farah Azzi, 2020
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Figura 170 e
Figura 171 :
Detalhamento 1 e
1.1 Fonte: Italo Farah
Azzi, 2020
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Figura 172 e
Figura 173 :
Detalhamento 2 e
3 Fonte: Italo Farah
Azzi, 2020
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Figura 174 e
Figura 175 :
Detalhamento 4 e
5. Fonte: Italo Farah
Azzi, 2020
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Figura 176 e
Figura 177 :
Detalhamento 6 e
6.1. Fonte: Italo Farah
Azzi, 2020
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Figura 179
Detalhamento parede
da sala de exibições.
Fonte: Italo Farah
Azzi, 2020

Figura 178
Galpão
explodido.
Fonte:
Italo Farah Azzi, 2020

Figura 180
Detalhamento parede
da sala de exibições.
Fonte: Italo Farah
Azzi, 2020
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Considerações finais
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Considerações Finais
O Bairro Valongo foi o primeiro núcleo de
ocupação urbana de Santos e abriga o maior acervo
histórico e arquitetônico da cidade. Por vinte anos,
programas de revitalização urbana alavancaram
transformações na região central, houve a
valorização da paisagem, a recuperação parcial do
patrimônio histórico e a diversificação de atividades,
que resultaram na ampliação do fluxo de pessoas e
a melhoria do desenvolvimento socioeconômico da
região. O mesmo não aconteceu com o antigo cais
do Valongo, a frente marítima, que se avizinha ao
Centro Histórico. É visível o descaso das autoridades
portuária e municipal em relação a área, que por
décadas vem sofrendo a degradação nos seus
espaços e edificações.
A
intenção
estratégica
de
sucessivas
administrações municipais, é fazer do Valongo uma
nova centralidade de desenvolvimento econômico,
transformando o Centro Histórico e a zona portuária
num polo cultural de turismo e entretenimento, que
compartilha áreas ao ar livre, imóveis históricos, a
frente marítima e oferece diversas atividades durante
o ano, como festivais, shows e exposições.
Existem pelo mundo inúmeros projetos urbanos

e paisagísticos de reconversão de antigas zonas
portuárias, resultado de um grande esforço político
e de um minucioso e bem elaborado plano de
desenvolvimento econômico das autoridades e setor
privado, fatores que contribuíram, decisivamente,
para o sucesso dos empreendimentos.
Apesar da região do porto Valongo ser
objeto de estudos técnicos e de interesse para
uma futura renovação urbana e intervenções
ambientais e paisagísticas, a viabilização depende
do entendimento e acordos entre as esferas da
administração pública e portuária (CODESP) e do
estabelecimento de competências, e isto não vem
ocorrendo, são inúmeros os entraves burocráticos,
políticos e econômicos entre as partes.
Um fator amplamente discutido e que causa
desencorajamento pelas autoridades na execução da
obra pelo seu alto custo, é a resolução da conflituosa
logística de escoamento das cargas portuárias, que
acontece na região da hinterlândia entre o Centro
Histórico e a Zona Portuária; esta linha divisória
entre as duas áreas históricas é que as impedem
de formarem uma única paisagem urbana. Trata-se
da Avenida Perimetral, onde circulam caminhões,

veículos, e composições da linha férrea portuária,
administrada pela empresa Rumo.
Para permitir a ampliação, a continuidade e
a qualificação do tecido urbano do Valongo, é
necessário eliminar esta barreira física com o
rebaixamento da Avenida Perimetral, que passaria
a ser uma via subterrânea, deixando livre o espaço
para revitalização e renovação urbana.
E é a partir deste contexto que entra a proposta de
revitalização de áreas degradadas com intervenções
urbanas de natureza ambiental, sociocultural e
econômica, o PROJETO INVISIBILIDADES NO PORTO
DE SANTOS.
O presente estudo vem contribuir com ideias
para a reconversão da zona portuária do Valongo,
resgatando as paisagens da borda d’água e
devolvendo ao munícipe um sentimento de
identidade e pertencimento.
Áreas antes degradadas transformam-se em um
novo polo econômico de entretenimento, cultura,
turismo e lazer. Onde havia uma avenida, surge o
Jardim do Porto Valongo, um espaço de lazer ativo
e contemplativo; onde havia edificações em ruínas,
nascem espaços convidativos com atrações culturais,

eventos, gastronomia e atividades náuticas.
O diferencial deste projeto em relação a tantos
outros sugeridos para o porto de Santos, é o plano
de acolhimento aos imigrantes em situação de
vulnerabilidade social, que serão introduzidos no
programa Vilas Criativas a partir de um núcleo de
triagem e convívio no interior do Armazém Náutico.
O Waterfront vem com uma proposta de um
Porto de Recreio, onde os visitantes podem apreciar
as embarcações e praticar atividades de canoagem.
Calçadões, mirantes e decks tornam a frente marítima
um local aprazível, antes sem função.
O aumento de fluxo de público, traz benefícios
financeiros para o comércio local, a ampliação de
vagas de trabalho e o aumento na renda.
A integração das atividades do Centro Histórico
e do Parque Urbano Valongo vem potencializar
os investimentos locais, além de promover a
recuperação da infraestrutura urbana de todo
entorno, dos corredores que compõem os eixos de
acesso e o aperfeiçoamento da mobilidade com um
sistema bem articulado de intermodais.
A recuperação do patrimônio histórico,
arquitetônico e cultural de equipamentos,
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investimentos em infraestrutura urbana, a
revitalização da frente marítima e o retorno do
público empresarial e turístico para a região portuária
do Valongo são as intervenções de reurbanização
propostas pelo presente estudo.
Os estudos e pesquisas demonstraram que as
reconversões portuárias dependem de decisões
administrativas e econômicas complexas, além de
um planejamento estratégico de execução a médio
a longo prazo. Contudo, a renovação urbana da
zona portuária do Valongo é uma obra desejável
e necessária, um presente para cidade de Santos e
seus munícipes, que aguarda sair da invisibilidade
que a condena por décadas. Vontade política e
compromisso resolve a questão.
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ANEXO I
Lei complementar nº 1.085 de 30 de dezembro
de 2019, que cria o programa de revitalização e
desenvolvimento urbano da macrozona centro, em
substituição e adequação de legislações anteriores,
como explica no Capítulo I - Das Disposições
Preliminares:

“Art. 1º Parágrafo único. O Programa de Revitalização
e Desenvolvimento Urbano da Macrozona Centro,
criado por esta lei complementar substitui o
Programa de Revitalização e Desenvolvimento da
Região Central Histórica de Santos, criado pela Lei
Complementar nº 470, de 5 de fevereiro de 2003,
com a finalidade de adequá-lo à Lei Complementar
nº 1.005, de 16 de julho de 2018, que institui o
Plano Diretor do Município e à Lei Complementar nº
1.006, de 16 de julho de 2018, que disciplina o Uso e
Ocupação do Solo na Área Insular.”

No Capítulo III, um dos Objetivos previstos no Art.
5º :
“[...] VIII - desenvolver as potencialidades locais de
modo a dinamizar as vocações do Centro Histórico de
Santos para que se consolide como destino turístico
e cultural no âmbito metropolitano, estadual, federal
e internacional.[...]”
No Capítulo IV - Das Estratégias, Art. 6º :
“[...] II - a promoção de intervenções urbanas na área
de abrangência do Programa visando melhoria na
paisagem urbana e a qualificação dos espaços públicos,
praças e áreas verdes; III - o incentivo à renovação
urbana nas Zonas Especiais de Renovação Urbana do
Valongo e Paquetá; IV - o desenvolvimento de planos
e ações de modo a reorganizar e potencializar: a) as
atividades econômicas, especialmente de economia
criativa e de turismo histórico, cultural, religioso,

gastronômico, de negócios, portuário, dentre outras
modalidades; b) a geração de trabalho e renda,
priorizando o recrutamento de mão de obra local;
c) a estrutura dos deslocamentos não motorizados
com a implantação de calçadões, ciclovias, rotas
acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida e
vias alternativas aos demais deslocamentos não
motorizados; d) a integração entre os diferentes
modais de transporte a exemplo de ônibus, bonde,
barcas, Veículo Leve sobre Trilhos - VLT, bicicletas;
e) a criação e requalificação de parques e áreas
livres; f) o processo de embutimento das redes
aéreas; [...] l) a integração porto-cidade, com a
implementação de complexo turístico-cultural; [...] n)
o apoio à realização de eventos diversos buscando
estimular a frequência de munícipes e turistas na
área de abrangência do Programa; [...] q) a criação
de incentivos fiscais para investidores privados
interessados em restaurar, preservar, recuperar ou
conservar os imóveis tombados ou classificados
como NP1 e NP2, instalados na área de abrangência
do Programa;”
No que se refere à PAISAGEM URBANA, Capítulo

I - Seção I Das Edificações - Dos Níveis de Proteção:

“Art. 8º Em decorrência de sua representatividade,
do seu estado de conservação e da sua localização,
ficam criados, na área de abrangência 3 (três)
Níveis de Proteção (NP1, NP2 e NP3) aos imóveis
do patrimônio cultural, subdivididos em 2 (dois)
níveis destinados à proteção integral do patrimônio
construído (NP1a e NP1b), 2 (dois) níveis destinados
à proteção parcial do patrimônio construído (NP2a
e NP2b) e 2 (dois) níveis destinados à proteção da
ambiência ou inserção à paisagem (NP3a e NP3b).”
Seção II - Das Fachadas de Imóveis na Área de
Abrangência do Programa:

“Art. 12. A restauração, preservação ou
conservação das fachadas dos imóveis gravados
com Nível de Proteção 1 e 2 (NP1a, NP1b, NP2a e
NP2b), localizados na área de abrangência desta lei
complementar, deverá priorizar a recuperação ou
manutenção de seus aspectos originais, cor, vãos,
esquadrias, acabamentos e elementos decorativos.”
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Seção III - Das Coberturas, Telhados e Volumetria
dos Imóveis Protegidos
“Art. 25. Os imóveis gravados com Nível de Proteção
1b (NP1b) poderão, desde que, parcialmente e
mediante projeto específico, com parecer favorável
do Escritório Técnico Alegra Centro e do Conselho
de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos CONDEPASA, sobrepor parte da cobertura e/ou
alterar parte de seus componentes e revestimentos,
mantendo a forma e o desenho original do telhado,
sem alteração significativa da sua volumetria,
nas seguintes condições: I - para a instalação de
equipamentos de ventilação, iluminação natural,
reforço estrutural, painel solar, dentre outros;
[...] § 4º Em função de sua localização,
arquitetura, ambiência ou inserção na paisagem
urbana, os imóveis poderão ter mais de um Nível
de Proteção;
[...] Art. 27. Os imóveis gravados com Nível de
Proteção 1 e 2a (NP1a, NP1b e NP2a) deverão,
prioritariamente, manter a volumetria da edificação
de acordo com o projeto original, ou seja, as
dimensões arquitetônicas compostas pela forma,
desenho, implantação e cobertura.”

Anexos

Quanto às DEFINIÇÕES adotadas na lei
complementar, foram consideradas no presente
projeto: Capítulo II

“[...] XXXI - recuperação: conjunto de ações
que visam a reparação e o restabelecimento das
condições ideais de uso ou habitabilidade de
edificações ou espaços urbanos, por meio de ações
pontuais e restritas que garantam a recomposição
da totalidade do conjunto; XXXII - renovação:
conjunto de ações que visam intervenções de maior
vulto e impliquem em melhorias ou modernização
dos elementos arquitetônicos e urbanos, com vistas
a assegurar vitalidade urbana; XXXIII - renovação
urbana: conjunto de ações urbanísticas que visam à
transformação e modernização do espaço construído
por meio de um novo modelo de ocupação; XXXIV
- requalificação: conjunto de ações que visam à
atribuição de novas qualidades aos espaços públicos
urbanos, com atenção ao patrimônio edificado;
XXXV - restauração: conjunto de ações que visam
ao restabelecimento de uma edificação à concepção
original ou de intervenções significativas na sua

história; XXXVI - revitalização: conjunto de ações
de práticas projetuais e socioespaciais que visam
à melhoria da qualidade geral de um determinado
espaço ou edificação; XXXVII - sequência
arquitetônica: continuidade de volumes, ritmos,
cores, alinhamentos e alturas das edificações para
a manutenção da ambiência e da paisagem urbana
pré-existente; XXXVIII - significação cultural:
designa o valor estético, histórico, científico ou social
de um bem para as gerações passadas, presentes ou
futuras;[...]”
Outros aspectos legais foram observados na
execução do projeto e já abordados no capítulo 2
deste estudo. A área do Valongo pertence a Zona
Central I (ZCI), que, de acordo com o Plano Diretor
Municipal 2018, caracteriza-se por agregar “o
maior número de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, e um acervo de bens de
interesse cultural, sendo apontada como objeto de
revitalização urbana no qual se pretende incentivar a
proteção do patrimônio cultural” (PDM, 2018).
A região também é contemplada pelo zoneamento
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especial, que define a área do centro antigo
como Área de Proteção Cultural (APC) e a área
portuária como Núcleos de Intervenção e Diretrizes
Estratégicas (NIDES), que possuem “[...] destinação
específica, incentivos fiscais e normas próprias de
uso e ocupação do solo, visando a uma intervenção
urbanística renovadora, capaz de criar condições para
o desenvolvimento social, econômico e ambiental,
priorizando as atividades de lazer, cultura e turismo;
[…]” (Lei de Uso e Ocupação do Solo - Luos, 2018)
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ANEXO II
Glossário de Termos Portuários:
Acostar ou atracar
Encostar uma embarcação ao cais do Porto.
Administração Portuária
A entidade de direito público ou privado,
denominada Autoridade Portuária, que exerce a
exploração e a gestão do tráfego e da operação
portuária na área do porto público, podendo essas
atividades serem realizadas diretamente pela União
ou mediante concessão.
Aduaneiro
De, ou relativo à aduana ou alfândega. Diz-se do
imposto devido pela importação de mercadorias. É o
chamado imposto aduaneiro ou alfandegário.
Alfândega
Repartição federal instalada nos portos de entrada
no país, onde se depositam mercadorias importadas
e se examinam as bagagens de passageiros que
estão em trânsito para o exterior ou chegam ao país.
Amarração
Amarrar uma embarcação com cordas aos cabeços
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existentes nos cais do Porto.
Ancoradouro ou fundeadouro
Local onde a embarcação lança âncora para
aguardar a entrada no porto.
Área de Influência do Porto Organizado
(Hinterlândia)
É a região servida por meios ou vias de transporte
terrestres, fluviais ou lacustres para onde se destinam
os fluxos de cargas decorrentes das operações de
descarga de navios e embarcações, no sentido da
importação, ou de onde se originam os fluxos de
carga para o carregamento de navios e embarcações,
destinados ao comércio exterior, exportações, ou a
portos nacionais, quando se utiliza da navegação de
cabotagem.
Área do Porto Organizado
Instalações portuárias (ancoradouros, docas, cais,
pontes e píeres de atracação e acostagem, terrenos,
armazéns, edificações e vias de circulação interna,
bem como pela infraestrutura de proteção e acesso
aquaviário ao porto, tais como guias-correntes,
quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução
e áreas de fundeio) que devam ser mantidas pela
Administração do Porto.

Autoridade Portuária
É a pessoa jurídica responsável pela administração
do porto organizado, que é exercida pela União ou
pela entidade concessionária do porto.
Berço de Atracação
Vaga existente no cais do porto, destinada à
atracação de navios.
Cabotagem
Navegação doméstica (pela costa do país).
Cais
Parte do porto onde atracam as embarcações.
Calado
O calado de um porto é a designação dada à maior
profundidade que a quilha de uma embarcação
está autorizada a chegar, em relação à linha d’água
(superfície da água), no seu canal de acesso. O calado
é medido verticalmente a partir de um ponto na
superfície externa da quilha e a superfície da água.
Canal de acesso
É a extensão do estuário que viabiliza o tráfego
das embarcações, desde a área de fundeio até os
berços de atracação e vice-versa.
CODESP – Companhia Docas do Estado de São
Paulo, autoridade portuária.
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Commodiities
Qualquer bem em estado bruto, geralmente de
origem agropecuária ou de extração mineral ou
vegetal, produzido em larga escala mundial e com
características físicas homogêneas, seja qual for a sua
origem, geralmente destinado ao comércio externo.
Companhia Docas
Companhias vinculadas ao governo federal, por
meio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil, para gestão dos portos ainda vinculados ao
governo.
Contrato de Arrendamento
Contrato celebrado com a União, no caso de
exploração direta, ou com sua concessionária,
sempre através de licitação, quando localizada
dentro dos limites da área do porto organizado (Lei
12.815/2013).
Contêiner
Também chamado contentor e cofre de carga é
qualquer caixa metálica, principalmente na medida
de 20 ´ou 40 ´pés, que tenha estrutura para engate
automático pelos equipamentos de movimentação,
seja horizontal ou vertical.
Corredor de Exportação
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O Corredor de Exportação é composto por um
conglomerado de silos horizontais e verticais,
correias transportadoras, ship loaders, entre outros,
dentro de áreas e retroáreas do porto.
Defensa
Estrutura fixa ao cais utilizadas para absorver o
impacto do navio.
Duto
Tubulação que tem por finalidade conduzir
vários tipos de granéis sólidos, líquidos ou gasosos:
mineroduto – quando transporta minérios; oleoduto
– quando transporta óleo; gasoduto – quando
transporta gás.
Entreposto Aduaneiro
Armazém onde se depositam as mercadorias em
trânsito, baldeadas ou que vão ser reexportadas.
Estiva
A atividade de movimentação de mercadorias nos
conveses ou nos porões das embarcações principais
ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação,
peação e despeação, bem como o carregamento
e a descarga das mesmas, quando realizados com
equipamentos de bordo.
Granel Líquido
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É toda a carga líquida transportada diretamente
nos porões do navio, sem embalagem e em grandes
quantidades e que é movimentada em dutos por
meio de bombas, como petróleo e seus derivados,
óleos vegetais, sucos de laranja, entre outros.
Granel Sólido
É toda carga seca fragmentada, minérios, grãos,
entre outras, transportada em grandes quantidades
diretamente nos porões do navio, sem embalagem
(dray bulk).
Harbor crane
Guindastes móveis sobre pneus para movimentação
de cargas.
Hinterland ou hinterlândia
É o potencial gerador de cargas do porto ou sua
área de influência terrestre.
Hub Port
Porto de transbordo, aquele porto concentrador
de cargas e de linhas de navegação.
Infraestrutura Aquaviária
É o conjunto de áreas e recursos destinados a
possibilitar a operação segura de embarcações de
passageiros em turismo, compreendendo o canal
de acesso ao terminal, a bacia de evolução, as

áreas de fundeadouro, os molhes e quebramares, o
balizamento e a sinalização náutica, e as áreas de
inspeção sanitária e de polícia marítima.
Infraestrutura Portuária
O conjunto de instalações portuárias, de uso
comum, colocadas à disposição dos usuários,
operadores portuários e arrendatárias de um
porto organizado, compreendendo: a estrutura de
proteção e acesso aquaviário, as vias de circulação
interna, rodoviária e ferroviária, bem como dutos e
instalações de suprimento do porto organizado.
Logística
É o processo de planejar, executar e controlar,
eficientemente, a custo correto, o transporte,
movimentação e armazenagem de produtos dentro
e fora das empresas, garantindo a integridade e
os prazos de entrega dos produtos aos usuários e
clientes.
Maré
Movimento periódico de elevação e queda do nível
das águas do mar, gerado sobretudo pela atração
do sol e, principalmente, da luz que, por estar mais
perto da Terra, exerce mais que o dobro da atração
do sol, embora tenha uma massa incomparavelmente
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menor que a do astro. Durante um dia lunar (24 horas
e cinqí¼enta minutos), há duas marés altas e duas
baixas e o horário em que ocorrem varia segundo a
passagem da lua pelo meridiano correspondente, o
que em geral ocorre cerca de cinqí¼enta minutos
mais tarde a cada dia.
Navegação de Cabotagem
É a realizada entre portos brasileiros, utilizandose, exclusivamente, a via marítima ou a via marítima
e as interiores.
Navegação de Longo Curso
É a realizada entre portos brasileiros e portos
estrangeiros, sejam marítimos fluvial ou lacustre.
Navegação Interior
É aquela realizada em hidrovias interiores, em
percurso nacional ou internacional.
Operação Portuária
Movimentação de passageiros, de movimentação
de cargas ou armazenagem de mercadorias destinados
ou provenientes de transporte aquaviário, realizada
no porto organizado por operadores portuários.
Operador Portuário
Entidade que se credencia no porto para atender
os navios e requisitar os Trabalhadores Portuários
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Avulsos (TPAs). Pessoa jurídica pré-qualificada para
a execução da operação portuária na área do Porto
Organizado.
O operador portuário é responsável, perante a
autoridade aduaneira, pelas mercadorias sujeitas
a controle aduaneiro, no período em que essas
lhe estejam confiadas ou quando tenha controle
ou uso exclusivo de área do porto onde se acham
depositadas ou devam transitar.
Pátio
Área descoberta que se encontra localizada na área
de um porto intercalado aos armazéns ou isolada,
destinada ao recebimento de cargas pesadas ou de
natureza especial.
Píer
Estrutura portuária onde atracam as embarcações
e são efetuados embarques e desembarques de
cargas, ligada à terra por ponte de acesso.
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento
Portuário – PDZ
É o instrumento de planejamento da Administração
Portuária que visa, no horizonte temporal, considerado
o ambiente social, econômico e ambiental, o
estabelecimento de estratégias e de metas para o
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desenvolvimento racional e a otimização do uso de
áreas e instalações do porto organizado.
Portêiner
O portêiner (ou container crane, guindaste de
contêiner em inglês) é um equipamento com função
de agilizar a movimentação dos contêineres no
momento de carga e descarga nos portos.
Porto Organizado
Porto construído e aparelhado para atender as
necessidades da navegação e da movimentação
e armazenagem de mercadorias, concedido ou
explorado pela União, cujo tráfego e operações
portuárias estejam sob a jurisdição de autoridade
portuária.
Porto Seco
É um terminal alfandegário que tem a função
de facilitar o despacho aduaneiro de importação e
exportação longe do litoral.
Retroporto
Retroporto ou retroárea de um porto, é uma área
adjacente ao porto organizado destinada a suprir
as deficiências de área de armazenagem do porto.
É utilizada muitas vezes até para desembaraço
aduaneiro.

Terminal Portuário
É uma instalação portuária, normalmente cais ou
pier especializado, com equipamentos apropriados
para movimentação de um determinado tipo de
carga, sejam elas granel sólido, granel líquido, carga
geral ou exclusivamente contêiner.
TPA
Trabalhadores Portuários Avulsos. Trabalhadores
autônomos, filiados ao OGMO, que prestam serviço
à atividade portuária em geral. No Paraná, estão
divididos em seis categorias: estivadores, conferentes,
consertadores, arrumadores, vigias e bloco.
Trade
Expressão em inglês para denominar o comércio
(distribuidores,
representantes,
atacadistas,
varejistas, etc).
Transbordo ou Transhipment
Transferir mercadorias de um para outro meio de
transporte ou veículo, no decorrer do percurso da
operação de entrega.
Transtêiner
Transtainer é um equipamento desenvolvido
para movimentação de contêineres nos pátios dos
terminais. O equipamento pode ser projetado para
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atender a uma ampla gama de formas e dimensões,
oferecendo diferentes configurações para o
empilhamento e o enfileiramento de contêineres.
Vazante
Movimento descendente do nível do mar, que
começa na preamar e culmina com a baixa-mar,
durando em média um período de seis horas. 2.
Refluxo. 3. Maré descendente.

Fonte: portodesantos.com.br

