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1. RESUMO 

Esta pesquisa de iniciação cientifica buscou analisar os impactos urbanos e 

socioambientais gerados pelo processo de verticalização que está ocorrendo 

atualmente na cidade de Santos, em especial na Zona da Orla da Praia, tendo em 

vista o novo boom imobiliário impulsionado pela exploração do marketing imobiliário 

que se faz valer da expectativa de evolução econômica na região nos próximos 

anos. Como objeto de estudo foi analisado os empreendimentos plurihabitacionais 

construídos ou em construção de 1998 até 2014 no Bairro da Ponta da Praia, que é 

atualmente um dos bairros que mais tem recebido investimentos do setor imobiliário 

na cidade de Santos. Foram feitos levantamentos do processo histórico de evolução 

urbana do bairro, análise de mapas, legislações urbanísticas e suas influências no 

processo de ocupação dos espaços urbanos e estudo dos principais impactos 

socioambientais e urbanos dos empreendimentos selecionados. Foram verificadas 

questões como insolação, ventilação, poluição visual e mobilidade urbana. No 

decorrer da pesquisa identificamos que o atual modelo arquitetônico empregado e a 

sua ocupação no lote têm provocado impactos na paisagem urbana da cidade e sua 

relação com o entorno imediato (principalmente em relação à ventilação e 

insolação), que ao longo prazo podem acarretar em sérios problemas 

socioambientais, como o aumento da temperatura local, que venha a diminuir a 

qualidade de vida da população local. 

 2. INTRODUÇÃO  

A partir da segunda metade do século XX, um novo modelo de urbanização passa a 

ser adotado nas grandes cidades brasileiras; a Verticalização. Este modelo, que 

surge através do uso de novas tecnologias aplicadas na construção civil (como o 

concreto armado e o elevador), possibilitou um maior aproveitamento da terra 

urbana (densidade) (Somekh, 1997).   

Na cidade de Santos, este modelo urbanístico toma forma a partir dos anos de 1940 

tendo seu ápice nas décadas de 1950 e 1970, período em que a paisagem urbana 

da cidade se transforma de maneira intensa, principalmente na região da Orla da 

Praia.  

A cidade de Santos caracteriza-se por ser a principal cidade da região metropolitana 

da baixada santista (RMBS) por reunir em seu território os melhores serviços 



voltados para a saúde, lazer e cultura, além de possuir maior oferta de empregos 

fazendo com que grande parte da população da RMBS se desloque diariamente 

para a cidade de Santos em busca destes serviços.  Além disso, Santos abriga o 

maior Porto marítimo do Brasil e da América Latina, tendo então uma importância 

econômica não só para a região, mas também, para o Estado de São Paulo e o 

País. 

Estas características contribuíram para que o mercado imobiliário investisse de 

forma intensa na produção de empreendimentos do tipo apartamento gerando 

grandes retornos financeiros para o setor (Seabra,1979). O poder público municipal, 

ao introduzir mudanças nos parâmetros urbanísticos através dos instrumentos de 

normatização, também contribuiu de certa maneira com a viabilização destes 

empreendimentos, principalmente após a década de 1998, quando ocorre um novo 

boom imobiliário na cidade após uma forte crise no setor da construção civil (em 

função da crise econômica em que o país vivenciou nos anos de 1980).  

Este novo boom foi gerado em função de incentivos federais e da aprovação da Lei 

municipal de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 312/98) que liberou o 

limite máximo do gabarito das edificações (que até então era de no máximo 14 

pavimentos) viabilizando assim, os novos empreendimentos. Ela não só contribuiu 

para o reaquecimento do mercado imobiliário na cidade de Santos como também, 

provocou uma mudança significativa na paisagem urbana da cidade. Também 

possibilitou que edifícios com mais de 10 pavimentos pudessem ocupar até 60% do 

total da área do lote (desde que os quatro primeiros pavimentos fossem utilizados 

para uso comum do edifício). Isso tem contribuído para o agravamento de 

problemas, como a questão da ventilação e insolação; edifícios cada vez mais altos 

acabam por fazer sombra ao redor impedindo que edificações menores recebam luz 

direta do sol o que leva a estas edificações a consumir mais energia durante o dia 

ao se utilizar da luz artificial.  

 

3. OBJETIVOS  

Dentro deste contexto apresentado e considerando que Santos tem atraído muitos 

investimentos no setor imobiliário nas últimas décadas, impulsionados por um forte 

apelo econômico advindo da descoberta da reserva de petróleo e gás na camada 

pré-sal (Moreira,2010) e por possuir atualmente um dos maiores Índices de 



Desenvolvimento Municipal do Brasil, segundo o estudo realizado pelo Programa da 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD-2013), esta pesquisa de iniciação 

cientifica buscou analisar e compreender as transformações urbanas e os impactos 

socioambientais decorrentes deste  processo de verticalização (ocorrido a partir da 

década de 1998). Para tanto, foi escolhido como objeto de estudo o bairro da Ponta 

da Praia, que é atualmente um dos bairros que mais tem sofrido mudanças na sua 

paisagem com a ação enérgica do setor imobiliário na construção de torres que 

chegam a atingir a altura de 30 pavimentos.  

 

4. METODOLOGIA  

4.1 -Revisão de literatura: Foi realizado a produção de resenhas dos principais 

conceitos teóricos com base na leitura de bibliográfica indicada, para compreensão, 

contextualização e organização do tema base da pesquisa e entendimento do 

processo de evolução urbana da cidade de Santos e do bairro da Ponta da Praia.  

4.2 - Pesquisa documental: foram analisadas imagens áreas para identificação da 

evolução do espaço urbano santista e a produção de mapas; levantamentos de 

legislações urbanísticas e a elaboração de tabelas para compilação de dados. 

Levantamento do Uso e Ocupação do Solo e das principais vias de transportes do 

Bairro da Ponta da Praia e assim como, de imagens históricas do bairro. 

4.3 - Pesquisa de campo: produzido o registro fotográfico dos empreendimentos 

construídos e em construção no bairro da Ponta da Praia para documentar as 

análises dos impactos ambientais e urbanos estudados nesta pesquisa; a 

elaboração de quadro síntese dos edifícios analisados, em relação aos impactos 

urbanos e ambientais.  

4.4 - Produção de Texto Científico: Foi realizada a sistematização dos resultados da 

pesquisa através das análises, leituras e estudos dos documentos e bibliografias 

levantadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O Bairro Ponta da Praia está localizado no extremo leste da cidade de Santos onde 

fica localizado o canal do Estuário que é a principal porta de entrada e saída de 

mercadorias do país. É, também, o principal caminho para acesso a Ilha de Santo  

 



 

 

Amaro, onde está a cidade de Guarujá, o qual é feito pela travessia de balsas que 

levam e trazem diariamente centenas de pedestres e veículos.  

Hoje, o bairro é um dos mais valorizados da cidade de Santos, mas por muito tempo 

esteve fora dos holofotes do mercado imobiliário. Até meados de 1940, poucas eram 

as famílias que viviam naquele local. Era uma região basicamente povoada por 

pescadores e alguns imigrantes japoneses que viviam em chácaras e cultivavam 

verduras que abasteciam a cidade.  

Seu processo de urbanização se consolidou após os anos de 1960 quando 

investimentos em infraestrutura na região foram sendo aplicados. Neste período, já 

existiam ali instalados os tradicionais clubes de regatas da cidade que formavam um 

importante complexo esportivo; O Clube de Regatas Saldanha da Gama, Clube de 

Regatas Santista, Clube Internacional de Regatas e o Clube Regatas Vasco da 

Gama. Outros equipamentos de lazer e turismo foram surgindo pelo bairro que 

juntos com os Clubes ali instalados contribuíram para sua importância como um dos 

bairros mais visitados de Santos pela população local e por turistas. Entre estes se 

destacam: o Aquário Municipal de Santos, O Museu do Mar e o Mercado de Peixes. 

Devido a estas características do bairro, somadas às belas paisagens naturais que 

dali se avistam e, por apresentar temperaturas mais amenas que outros bairros da 

cidade¹, o bairro da Ponta da praia passou a ser visto pelo mercado imobiliário como 

uma grande oportunidade de ampliação do seu capital.  

O processo de verticalização do qual a cidade de Santos vivenciava toma 

proporções maiores no bairro da Ponta da Praia a partir da década de 1960, no qual 

edifícios de até 14 pavimentos foram sendo construídos próximo a orla da praia e 

outros de menor gabarito (no máximo 4 pavimentos) foram ocupando os espaços no 

interior do bairro. (Figura 1).  



 

Figura 1 – Detalhe dos edifícios construídos até 1998 respectivamente na faixa da orla e na 

parte interna do bairro – Arquivo do pesquisador (01/2015). 

A partir de 1998, com a elaboração e aprovação da Lei Complementar 312/98 (Lei 

de Uso e Ocupação do Solo) uma configuração na paisagem passa a surgir. Com a 

eliminação da restrição do gabarito prevista até então na lei 3.529/68, os edifícios 

passaram a ser construídos com alturas cada vez maiores chegando a atingir 

facilmente patamares de até 30 pavimentos.  

Outro aspecto relevante tratado na LC 312/98 é que veio introduzir um novo padrão 

arquitetônico nos edifícios da região com a possibilidade de ocupação quase que 

total do lote que pode chegar a 60% para edifícios acima de 10 pavimentos (Figura 

2). A lei determina que os quatro primeiros pavimentos que ocupam este espaço 

devem ser utilizados para o uso de comércio, prestação de serviços ou atividades 

comuns do edifício. Porém, o que se observa na prática é que esta destinação está 

sendo para o uso de abrigo de automóveis (garagem). Configurando assim, um 

verdadeiro “caixotão”, também chamado de “bolo de noiva”, na base dos novos 

edifícios, transformando radicalmente a relação do edifício com a rua (Viana, 2010). 

(Figura 3). 



 

Figuras 2 e 3 –  Novo padrão arquitetônico dos edifícios construídos no bairro da Ponta da 

Praia e detalhe arquitetônico dos primeiros pavimentos destinados ao abrigo de veículos – 

Arquivo do pesquisador (01/2015). 

Foi então, a partir da aprovação da Lei de 1998 que, um novo padrão de moradia 

passou a reconfigurar a paisagem urbana do bairro Ponta da praia, no qual o 

mercado imobiliário passou a construir edifícios torres com um padrão arquitetônico 

voltado para atender uma classe de poder aquisitivo mais elevado, cujo preço do m² 

de um apartamento novo gira em torno de R$ 7.000,00 (fonte: SindusCon-Santos, 

2015). Esta nova caracterização do bairro tem provocado mudanças socioespaciais 

na região com impactos que já são possíveis serem vistos em questões ambientais 

e urbanas. No longo prazo, mantendo-se este novo padrão de construção, 

fatalmente poderá prejudicar toda uma qualidade de vida hoje atestada para o bairro 

Ponta da Praia, que faz atrair muitas pessoas para habitar e/ou praticar atividades 

de lazer naquela região. Nesta transformação do uso do solo em que o bairro da 

Ponta da Praia vem passando atualmente não só os antigos edifícios residenciais 

estão dando espaço para a ação do mercado imobiliário construir novos 

empreendimentos, como também equipamentos de lazer sofrem com a pressão do 

setor. Os tradicionais clubes de regatas passaram por processo de negociação de 

seus terrenos com grandes construtores da região cedendo parte ou o total de seus 

lotes para a construção destes grandes empreendimentos.  

6. RESULTADOS  

Esta pesquisa propôs analisar os aspectos ambientais e urbanos tais como: 

Insolação dos edifícios construídos, ventilação, poluição visual, do ar, sonora, 



arborização e mobilidade dos edifícios construídos após a aprovação da LC 312/98 

para poder ilustrar os impactos provocados por esta nova configuração espacial, e 

os seguintes resultados foram obtidos: 

1. Quanto a Insolação, estes edifícios construídos têm gerado grande impacto 

nas construções vizinhas de gabarito mais baixo e, também, no arruamento, 

provocando ao longo do dia sombras que atingem estas edificações. Estas 

sombras podem, conforme o tempo de duração e frequência gerar problemas 

de saúde dentre outras consequências, nos moradores destas habitações, 

por falta de exposição por longos períodos ao sol. Outro problema associado 

à insolação e a ventilação são as novas formas arquitetônicas adotadas por 

estes edifícios que estão sendo construídos, os quais reservam para os 

primeiros pavimentos abrigo para veículos.  Esta solução ocupa praticamente 

todo o limite lateral dos lotes restando pouco recuo entre as construções 

vizinhas e também atingindo e até ultrapassando, em sua maioria, o gabarito 

destas edificações laterais causando sombra e falta de ventilação adequada. 

(Figura 4). 

 

Figura 4 – Detalhe sobre a sombra produzida pelo edifício à esquerda da figura, 

sobre as edificações a sua frente localizada na imagem à direita – Arquivo do 

pesquisador (07/2015). 

 

2. A Paisagem urbana é outro fator relevante. A poluição visual causada por 

estas edificações, hoje não é tão marcante, pois o bairro ainda mantém a sua 

característica da horizontalidade presente. Porém, se ao longo dos anos o 

processo de verticalização for mantido nestas proporções atuais observadas, 

tende a gerar um impacto visual muito acentuado podendo em alguns casos, 

criar locais que geram uma sensação de “confinamento”. Afinal, muitos destes 

edifícios acima de 20 andares estão sendo construídos uns ao lado dos 



outros e em ruas cuja largura não ultrapassa 10 metros, criando um corredor 

de edifícios de altura elevada constituindo uma barreira visual que dificulta a 

ventilação e insolação. (Figuras 5 e 6). 

 

Figuras 5 e 6 – Detalhe sobre os edifícios construídos em ruas estreitas – Arquivo 

do Pesquisador (07/2015). 

 

3. O bairro na ponta da Praia é em geral bem arborizado, porém, nas 

proximidades do Porto de Santos e do Mercado de Peixe é praticamente 

inexistente. Outro problema bem comum e que tem gerado desconforto para 

a população que ali habita é a poluição do ar conforme é retratada também, 

em matéria publicada no portal G1.globo.com de 29/04/2013, “A poeira e o 

mau cheiro que vem do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, está 

prejudicando a saúde e a rotina dos moradores do bairro da Ponta da Praia. 

Eles estão tendo que fechar janelas e limpar as casas diariamente para 

amenizar o problema”.   

4. Quanto à mobilidade no bairro Ponta da Praia ainda não é possível atestar 

que há problemas produzidos por estas novas construções. Todavia, no longo 

prazo, certamente ocorrerá problemas dessa natureza com o aumento do 

número e fluxo de veículos provenientes dos novos empreendimentos. Este 

tende a ampliar o atual fluxo de veículos que transitam pelo sistema viário 



principal do bairro, no deslocamento entre Santos/Guarujá. Bem como com as 

áreas portuárias.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa de iniciação cientifica buscou analisar e compreender as 

transformações urbanas e os impactos socioambientais decorrentes do processo de 

verticalização que vem ocorrendo na cidade de Santos, em especial na Zona da Orla 

da Praia, considerando o novo panorama econômico em que a cidade de Santos 

vivencia atualmente e que tem estimulado o setor imobiliário a investir seu capital na 

construção de empreendimentos voltados a atender uma classe social de alta renda.  

Foi possível constatar que estes novos empreendimentos vêm mudando 

consideravelmente a paisagem urbana local gerando alguns impactos 

socioambientais uma vez que torres cada vez mais altas estão sendo construídas e 

ocupando boa parte do lote com soluções arquitetônicas para o abrigo de veículos 

formando verdadeiros caixotões. Além destes impactos há a questão da segregação 

socioespacial dos moradores da cidade de santos, uma vez que a população de 

menor renda tende a sair da cidade em busca de regiões onde o preço da moradia é 

mais barata, fazendo com que o gasto com infraestrutura urbana na cidade de 

Santos seja privilégio de poucos.  
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