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RESUMO 

Esta pesquisa busca apreender a importância do sistema de espaços livres em 

ocupações irregulares em áreas ambientalmente sensíveis. Tem como metodologia 

o levantamento de dados primários, sobre a importância dos espaços livres em 

áreas ambientalmente sensíveis e pesquisa bibliográfica sobre o tema. A pesquisa 

se propõe discutir a necessidade da criação dos espaços livres em ocupações 

irregulares e seus benefícios para a população local bem como o resgate do meio 

ambiente por meio do estudo de caso sobre a ocupação irregular denominada 

Caminho da União em Santos/SP.  

INTRODUÇÃO 

A ocupação pela população de baixa renda das áreas ambientalmente sensíveis, 

que são áreas que sofrem pressão por uso ou ocupação de lugares de risco ou 

preservação ambiental, tem ocorrido cada vez mais. Em Santos, observamos esse 

acontecimento nos manguezais e morros, sendo que a maior favela de palafitas do 

Brasil se localiza no Dique Vila Gilda1, zona noroeste de Santos. 

A população que vive nessas áreas é de baixa renda, alta densidade e 

vulnerabilidade social, em sua maioria, vivem em lugares que não possuem 

infraestrutura adequada, como em nosso estudo de caso, a ocupação no Caminho 

da União em Santos. Além disso, as moradias são muito precárias, algumas 

construídas de madeira sobre palafitas que geram risco à saúde para a população e 

para o próprio meio ambiente. O poder público pouco atua e deixa essas famílias em 

uma condição de vida sub-humana.  

No Caminho da União a falta de espaços livres é muito evidente, contudo esses 

espaços são muito importantes devido ser um lugar de convívio social, lazer para as 

pessoas e traz benefícios para saúde. 

Os espaços livres são constituídos por ruas, calçadas, pátios, praças, parques, entre 

outros, que permitem a permeabilidade dentro da comunidade, que no caso do 

Caminho da União é fundamental, já que as casas não possuem recuos o que 

                                            
1
 Maior Favela sobre palafitas do Brasil abriga 6 mil famílias em Santos. Globo. Rio de Janeiro, 12 

jun. 2016. <http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2012/06/maior-favela-sobre-palafitas-do-
brasil-abriga-6-mil-familias-em-santos.html> Acessado em: 31 de agosto de 2016. 



dificulta a iluminação e ventilação dos ambientes, prejudicando a saúde dos 

moradores. Além de tudo essas casas pequenas possuem em média cinco 

moradores por domicílio. 

A criação de espaços livres vem para agregar qualidade de vida dessa população, 

pois ela traz alguns benefícios diretos como, autoestima, convívio social, 

potencializa redes sociais consagradas pela comunidade, representa papel 

democrático e de cidadania, integração da favela com a cidade formal por meio dos 

espaços livres, recuperação e preservação ambiental, melhora as condições de 

vulnerabilidade social, afirmação de identidade da comunidade, possibilita encontros 

ao ar livre e manifestações da vida urbana e comunitária, que contribui para o 

desenvolvimento humano e para o relacionamento entre as pessoas da comunidade.  

Assim, este trabalho discute a importância dos espaços livres em ocupações 

irregulares, que tem como estudo de caso o Caminho da União em Santos, 

verificando a relação entre a população e a importância de se criar espaços livres. 

OBJETIVOS 

Discutir a importância do sistema de espaços livres na ocupação irregular do 

Caminho da União em Santos, com base nos levantamentos de campo com dados 

primários e análises realizadas pelo tema. A criação dos espaços livres resgata 

outras questões, que são objetivos específicos, como a ocupação irregular, o estudo 

entre a relação da favela com os espaços livres e os espaços espontâneos de 

convívio da população local. 

METODOLOGIA 

A pesquisa é um estudo de caso com base no levantamento de dados primários, 

sobre a importância dos espaços livres em áreas ambientalmente sensíveis e 

pesquisa bibliográfica sobre o tema.  

A pesquisa foi realizada em três etapas; a primeira consistiu em fundamentar a 

pesquisa com leituras sobre as ocupações em áreas ambientalmente sensíveis e os 

sistemas de áreas livres em ocupações irregulares. A segunda etapa foi à visita ao 

local para a realização do levantamento de campo dos equipamentos e áreas verdes 

públicas, mapeamento das vielas e vias principais, cheios e vazios e levantamento 



fotográfico da área. A terceira e última etapa, trata-se de pontuar a importância dos 

espaços livres nessa ocupação irregular e os benefícios que esses espaços podem 

trazer a esta população.  

DESENVOLVIMENTO 

A ocupação irregular das áreas ambientalmente sensíveis, em Santos aconteceu 

principalmente devido a expansão cafeeira, a construção do porto, malha ferroviária, 

rodovia Anchieta e a formação do parque industrial de Cubatão, que trouxe muitos 

migrantes vindos do norte e nordeste para trabalhar nesses locais. O aumento 

populacional e a falta de investimento em habitação por parte do governo, fez com 

que essas pessoas, predominantemente de baixa renda fossem morar em áreas 

ambientalmente sensíveis de Santos, que são os morros e mangues. Isso gerou um 

processo de urbanização desordenado, que cria a periferização e o espraiamento da 

cidade, que pode ser visto até hoje. 

Com os estudos realizados sobre essas ocupações irregulares, podemos entender 

as características que a compõe: população de baixa renda, alta densidade, falta de 

infraestrutura, insalubridade e vulnerabilidade social.  

Devido aos problemas apontados acima a respeito das ocupações irregulares, 

podemos ter como contrapartida a essa urbanização desenfreada os sistemas de 

espaços livres que são áreas livres de edificações que determinam o desenho da 

paisagem, estabelecendo continuidade que se mistura com o entorno e estrutura um 

organismo complexo composto por intrincadas redes de relações. 

Esses espaços livres são de natureza espontânea, configurados pelos moradores e 

frequentadores do lugar, onde materializam seus interesses, necessidades e 

conflitos. Devido às unidades habitacionais serem de má qualidade e com 

dimensões mínimas, são nesses espaços livres que a população se integra, 

socializa e afirma a identidade da comunidade. 

Alguns dos benefícios que os espaços livres trazem para a população de ocupações 

irregulares são: 

 Autoestima; 

 Qualidade de vida; 



 Convívio social; 

 Potencializa redes sociais consagradas pela população local; 

 Recupera e preserva remanescentes florestais, mangues e recursos 

hídricos; 

 Representa papel democrático e de cidadania; 

 Melhora as condições de vulnerabilidade social; 

 É fundamental para a afirmação de identidade da comunidade; 

 Possibilita intervenções na infraestrutura; 

 Potencializa os espaços de ponto de encontro para trocas de experiência da 

comunidade; 

 Cria espaços adequados para o lazer, recreação e outras atividades; 

 Forma comunidades mais saudáveis, sociáveis e economicamente 

atuantes; 

 Cria espaços públicos humanos, que promovem a coletividade e ajudam as 

pessoas a se relacionarem umas com as outras. 

Em Santos, no Caminho da União, após os levantamentos de dados vimos que as 

características da ocupação são: avanços sobre corpos de água por meio de 

construções sobre palafitas, moradias com pouco ou nenhum afastamento entre 

elas, acesso constituído por vielas de madeiras, espaços sujeitos a alagamento, 

avanço sobre área de preservação, alta densidade de ocupação e população de 

baixa renda (FIGUEIREDO; CENIQUEL, 2013).  



Figura 1 - Mapa com ocupações irregulares, equipamentos e praças públicas 

 

Fonte: Produção da autora 

Na figura 1, podemos perceber o quão denso é o Caminho da União, que de acordo 

com os dados do IBGE em 2010 possuía 824 domicílios e 3.115 habitantes em 

109.039 metros quadrados. Porém, realizamos um levantamento por foto aérea de 

2014, onde mostra que o número de domicílios nessa área aumentou 64,08% (em 

2014 a área possuía 1.300 domicílios).  

Ainda analisando a figura 1, podemos perceber que na parte do Caminho da União 

não há equipamentos públicos nem praças, os equipamentos existentes são 

escassos e se localizam apenas na parte formal do bairro Jardim São Manuel.  

As casas em palafitas estão no local que deveria ser de preservação ambiental, pois 

é onde fica o mangue, porém este já está quase que totalmente degradado devido a 

essas moradias que foram construídas no lugar inadequado. 

Analisando a figura 2, da configuração do sistema de espaços livres, podemos 

perceber que no Caminho da União há alguns vazios que podem ser mais bem 

utilizados para criar permeabilidade entre as casas, já que essas estão praticamente 



grudadas e possuem pouca iluminação e ventilação, o que afeta diretamente na 

saúde dos moradores. 

Figura 2 - Imagem aérea da favela do Caminho da União (acima) e esquema gráfico que mostra em 
preto e branco a configuração do sistema de espaços livres  

 

Fonte: Foto aérea Google Earth, 2011 (mapa elaborado pela autora) 

Em visita ao local podemos perceber que por não haver áreas de lazer e convívio, a 

rua se torna o local público por excelência, pois ela não serve apenas para o fluxo 



de carros e pedestres, mas como a "morada do coletivo" (FIGUEIREDO; 

CENIQUEL, 2013). 

No entanto, a via principal que passa pelo Caminho da União possui alguns buracos, 

as calçadas não são contínuas e no final da rua principal não há calçamento. 

Quando chove a rua fica cheia de poça de água, sendo difícil a circulação dos 

pedestres. 

Além da rua principal, há muitas vielas que dão acessos às palafitas que compõe o 

sistema de espaço livre, mesmo que precário, do Caminho da União, porém são 

lugares muito estreitos e sem iluminação, o que dificulta a passagem das pessoas à 

noite, além de serem locais vulneráveis. Na figura 3 podemos ver a localização da 

via principal e as vielas. 

Figura 3 - Mapa com vielas e via principal no Caminho da União 

 

Fonte: Foto aérea Google Earth, 2011 (mapa elaborado pela autora) 

As imagens abaixo são do levantamento fotográfico do Caminho da União, onde 

podemos perceber as vielas, rua principal, ocupação sobre o córrego e palafitas. 



Figura 4 - Levantamento fotográfico do Caminho da União 

 

Fonte: Fotos tiradas pela autora em maio de 2016 

Portanto, podemos perceber que os fatores que determinam as características dos 

espaços livres no Caminho da União são: isolamento social em relação à cidade 

formal; unidades habitacionais de má qualidade; dimensões mínimas dos espaços 

internos nas unidades de habitação; escassez de opções de lazer nas proximidades 

de moradia; condições precárias de saneamento e desatenção das políticas públicas 

na qualificação e criação dos espaços comunitários da favela. 

Devido a estas questões apontadas pelo levantamento de dados no Caminho da 

União, percebemos a importância da criação dos espaços livres, que tem como 

objetivo melhorar a vida dos moradores, integrar a comunidade com a parte formal 

do bairro, ter áreas de lazer e recreação de qualidade e criar espaços humanos, que 

promovam a coletividade e ajudem as pessoas a se relacionarem umas com as 

outras. 

 



RESULTADOS 

Em virtude da área do Caminho da União ser tão densa e tão precária, é muito 

importante a criação desses espaços livres para melhorar a qualidade de vida dos 

moradores, aumentar sua autoestima e a permeabilidade do local, que hoje é muito 

precária, como podemos ver nos levantamentos de campo acima. 

Em alguns lugares como na favela do Vidigal no Rio de Janeiro e no Cantinho do 

Céu em São Paulo, foi criado parques que permitiu uma melhor qualidade de vida 

para as pessoas que moram nesses locais e permitiu uma maior permeabilidade 

além de um local para o lazer, contemplação, preservação dos remanescentes 

florestais e recursos hídricos.  

Portanto, vemos que a criação dos espaços livres já são utilizadas para melhorar 

essas ocupações irregulares, que normalmente se encontram em áreas 

ambientalmente sensíveis, e essa estratégia além de dar certo melhora muito a 

qualidade das pessoas que vivem nessas áreas. 

CONSIDERÇÕES FINAIS 

Por ser uma área extremamente densa, sem condições de salubridade, sem 

infraestrutura e com população de baixa renda, conclui-se que a criação das áreas 

livres são muito importantes, já que com elas é possível resgatar a autoestima da 

população, melhorar a vulnerabilidade social, resgatar o ambiente degradado, 

possibilitando intervenções na infraestrutura, melhor qualidade de vida, criação de 

ponto de encontro para trocas de experiências, espaços de lazer adequado, 

condição para a comunidade se tornar mais saudável, sociável e economicamente 

atuantes, além de ser um espaço humano que valoriza, promove a coletividade e 

ajudam as pessoas a se relacionarem umas com as outras. 
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