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1. Resumo 

Busca-se com o presente trabalho identificar os conflitos e impactos na paisagem 

decorrentes da implantação de grandes equipamentos de infraestrutura no Distrito de 

Vicente de Carvalho localizado no município de Guarujá, na região metropolitana da 

Baixada Santista, litoral de São Paulo. 

 

2. Introdução 

A relação paisagística e o legado cultural que foi construído desde a ocupação 

inicial do Distrito de Vicente de Carvalho está se perdendo, restando apenas 

resquícios do que um dia foi o núcleo ocupado por pescadores e imigrantes que faziam 

da terra e mar seus instrumentos de sustento. Uma série de obras promovidas pelo 

poder público e iniciativa privada buscando atender demandas econômicas têm 

gerado constantes modificações que acabam por destruir as relações com a paisagem 

e o ecossistema da região. 

 

3. Objetivos 

Estudar o impacto ambiental e social da implantação de grandes equipamentos 

de infraestrutura em áreas litorâneas, utilizando como objeto de estudo a área 

influenciada pela implantação do retroporto no distrito de Vicente de Carvalho. 

Fornecer subsídios para proposições de planejamento da paisagem no recorte 

de estudo a partir do entendimento de suas dinâmicas 

 

4. Metodologia 

Como recorte espacial deste trabalho tem-se um trecho do Distrito de Vicente 

de Carvalho, localizado no município de Guarujá. 

O período histórico a ser analisado estende-se de 1983 - ano da construção do 

primeiro grande equipamento de transporte da área de estudo, a Ferrovia Tramway - 

a 2014.  

Para realização da pesquisa, serão utilizados como procedimentos: pesquisa 

de campo, revisão bibliográfica de livros e periódicos, documentação fotográfica, 

pesquisas no acervo da prefeitura local e entrevistas com atores sociais relacionados 

ao processo estudado, tais como moradores e representantes do poder público. 

Será traçado um breve histórico do processo de ocupação visando 

contextualizar os padrões morfológicos urbanos atuais. 



Será analisado o impacto ambiental e social da implantação de equipamentos 

como a base aérea, porto, rodovias e retroporto, bem como suas atividades perante 

os núcleos urbanos do distrito. 

Serão também levantados os planos de expansão de infraestrutura previstos 

pelo poder público que interferem diretamente nas dinâmicas urbanas e ambientais 

dentro do recorte de estudo. 

  

5. Desenvolvimento 

O distrito de Vicente de Carvalho, desenvolveu-se ao longo do terminal das 

barcas e da ferrovia Tramway, que faziam o transporte da alta sociedade paulistana 

para o hotel e cassino do balneário do Guarujá.  As vilas formadas no final do século 

XIX deram origem a núcleos habitacionais ocupados por pescadores e imigrantes que 

sofreram principalmente com os impactos causados pela expansão portuária. 

Passível a transformações constantes devido ao interesse em expandir os 

terminais portuários, Para análise do local, foram adotados os padrões morfológicos 

empregados por Afonso (2006) na área de recorte: Área Urbana, Área de expansão 

urbana loteada, Área de expansão urbana não loteada, Geração de energia elétrica, 

Rodovia, Ferrovia, Instalações Náuticas e Zona Portuária. A partir de visita de campo 

(figuras 1 a 3) e da análise de fotos aéreas (figura 4), foram observados os seguintes 

impactos ambientais: aterro dos manguezais, poluição marinha causada pelos 

terminais portuários, ocupação de áreas de preservação, poluição dos rios e canal 

com descarte de lixo doméstico e com isso a redução da fauna e flora que é fator 

importante para o equilíbrio de ecossistema.  

Figuras 1 a 3 (da esquerda para a direita): manguezal, ponte da rodovia Cônego Domênico Rangoni e palafitas na zona 

portuária respectivamente. Fonte: autora, 2014 
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Figura 4 Padrões morfológicos do Distrito de Vicente de Carvalho. Fonte: montagem da autora sobre base do Google Earth, 2014 

 

6. Resultados Preliminares 

Através das análises feitas, pode-se observar que desde o início de sua 

colonização o distrito foi explorado por sua boa localização perante o canal. Seu 

ecossistema frágil, que caracteriza-se como “costeiro, de transição entre os ambientes 

terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime 

das marés” (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995, p. 7) foi sendo modificado para atender a 

demanda de expansão e aos interesses econômicos públicos e privados. 

Mesmo com a notável mudança na paisagem e a crescente poluição, os órgãos 

públicos desenvolvem projetos de expansão que agravam o processo de degradação 

dos últimos resquícios de manguezal do litoral de São Paulo. Impactos ainda maiores 

podem ser evitados desde que se empregue planejamento urbano que busque 

atenuar os impactos ao meio ambiente. 
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