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Evolução da redução da área de manguezal feita por LOPES (1999) a partir de interpretação de aerofotos. 
Área compreendida entre BR-101 e Baía Sul nos anos de 1957, 1978 e 1995. Os pontos vermelhos 
representam a localização do terreno nos três momentos analisados.

A escolha do terreno para a implantação do Centro Cultural foi uma 
etapa bastante demorada, mas, desde o início, a ideia era trabalhar 
com um terreno desocupado no centro do município, para fortalecer 
o Centro Histórico, já que há um processo de dissolução do centro 
com a transferência de órgãos municipais para o bairro Passa Vinte. 
O terreno deveria ser numa área em que estivesse próximo a um 
grande fluxo de pessoas, facilitando o acesso ao Centro Cultural. Foi 
decidido, então, escolher um terreno próximo à área mais central, 
onde se situa a Praça 7 de Setembro, a Igreja Bom Jesus de Nazaré, 
ginásio de esportes Palhoção, escolas públicas e privadas, comércio 
e serviços diversos.

Foram escolhidos quatro terrenos, que somados, 
deram forma ao terreno final.  Dois terrenos tem suas 
fachadas frontais voltadas para a Avenida Rio Branco 
(que em conjunto com a Rua 24 de abril formam um 
sistema binário na circulação de veículos no centro do 
município). Além destes, foram escolhidos um terreno 
“miolo” de quadra, acessado também pela Avenida 
Rio Branco e um terreno menor, acessado pela 
Servidão Herbert Westphal que margeia o Rio Passa 
Vinte. Todos os terrenos estão desocupados e, juntos, 
contabilizam área total de 7.190m².

Todos os terrenos situam-se em AMC-7. Nesta área o número 
máximo de pavimentos é 12, sendo o índice de aproveitamento de 5,2 
e a taxa de ocupação de 50% para edificações de até 8 pavimentos. 
As edificações do entorno imediato possuem gabarito variado, mas 

predominam as edificações de no máximo dois pavimentos. No 
entanto, duas edificações próximas ao terreno possuem 8 e 14 
pavimentos, onde deu-se início o processo de verticalização na área 
central do município. 

Potencialidades do terreno:

- fachada para uma das vias mais importantes da 
cidade servida de ciclovia, Av. Rio Branco, estando 
próximo a uma parada de ônibus; 
- acesso direto à margem do rio Passa Vinte; 
- parte do terreno desenvolve-se no interior da quadra, 
tendo um acesso direto a partir da avenida principal,
-  área verde na outra margem do rio, evidenciando a 
necessidade de ligação entre uma margem e outra 
para que a população possa usufruir deste espaço 
arborizado. 

Em uma das visitas ao local foi possível obter fotos dos 
prédios vizinhos. Após esta visita ao terreno o Centro 
Cultural passou a ter um objetivo de caráter ambiental 
também: denunciar a destruição do manguezal na área 
central. O visual do manguezal é belíssimo e poucas pessoas tem 
oportunidade de vê-lo da mesma forma, já que são poucas as 
edificações com mais de quatro pavimentos no município. Surgiu aí a 
ideia de um Centro Cultural que pudesse ser utilizado também para 
dar apoio à preservação e apreciação do meio ambiente.

O manguezal de Palhoça situa-se na bacia hidrográfica do Rio Passa 
Vinte, que possui sua nascente no Morro do Gato (329m) e deságua 
na Baía Sul, banhando uma área de aproximadamente 26km². No 
município de Palhoça, encontram-se três manguezais: o do 
Aririú-Cubatão, Maciambú – ambos fazem parte do Parque Estadual 
da Serra do Tabuleiro – e o de Palhoça.

O manguezal de Palhoça, através do Decreto Municipal n° 428/96 de 
13 de maio de 1996, foi transformado, juntamente com o manguezal 
da Barra do Aririú, no Parque Municipal dos Manguezais. Segundo o 
Decreto, os objetivos da criação do Parque são: preservar o 
patrimônio natural, sendo utilizado como área de interesse ecológico 
e de pesquisa científica; aproveitar as condições de sua paisagem 
natural e cultural para o desenvolvimento de atividades educativas, de 
lazer e recreação; promover a recuperação da cobertura vegetal típica 
da região, em área que se fizer necessária.

Criou-se o Parque na tentativa de impedir a ocupação sobre o 
manguezal e manter o que ainda existe dele. Mesmo com a 
demarcação do Parque o problema do avanço da urbanização sobre o 
manguezal continuou. Segundo LOPES (1999) a prefeitura de Palhoça 
há alguns anos autorizava loteamentos no manguezal e em alguns 
casos chegou a doar aterros. 

Analisando as imagens é possível observar que o centro do município 
de Palhoça situa-se entre a BR-101 e o Manguezal de Palhoça, não 
tendo para onde se expandir. Essa configuração talvez tenha sido a 
maior responsável pelo processo de invasão do manguezal. 

A melhor forma de proteção é o conhecimento. Acredita-se que 
somente após a valorização do ecossistema manguezal e de sua 

importância tanto na questão da proteção da costa quanto na 
reprodução de inúmeras espécies animais é que será possível a 
preservação dessas áreas tão ameaçadas. A partir do conhecimento 
é que a população passará a denunciar invasões, aterros, 
desmatamentos, na tentativa de preservar o meio-ambiente e pensar 
nas gerações futuras, no desenvolvimento sustentável.

Ao mesmo tempo em que havia a vontade de projetar 
um centro cultural, era necessário pensar como se 
poderia fazer com que as pessoas que estivessem no 
centro cultural pudessem saber o que é o manguezal, 
como ele vem sendo agredido, que medidas devem ser 
tomadas para sua preservação, etc. Desta forma, 
chegou-se à conclusão de que seria necessário haver 
espaços que funcionassem como verdadeiros mirantes 
para esses espaços naturais tão ricos. 

O município de Palhoça não possui sistema de tratamento de esgoto, 
sendo que grande parte do esgoto produzido é lançado diretamente 
sobre o manguezal ou nos rios que o alimentam, resultando num 
grande mau cheiro no manguezal e poluindo o habitat natural de 
inúmeras espécies animais, comprometendo a alimentação de muitos 
habitantes locais. Além disso, o manguezal vira lixão em alguns 
pontos. É necessário forte investimento público em saneamento 
básico e proteção dos recursos hídricos para um desenvolvimento 
baseado na proteção ao meio ambiente, reforçando o papel do 
homem na natureza: o de hóspede e não de proprietário.

Identificação dos quatro terrenos escolhidos para a implantação do Centro Cultural. Fonte: Google Earth

Mapa de uso do solo do entorno do terreno. Sem escala. Fonte: Acervo próprio. Levantamento realizado pela 
autora

Manguezal
Aipicum

Vegetação arbórea nativa
Área com predomínio de pastagem e presença de culturas cíclicas
Pastagem
Área coberta por vegetação arbórea nativa, pastagem e cultura cíclica, porém com limites não nítidos na foto aérea
Áreas urbanas ou povoadas
Tanques de cultivo de camarão
Manguezal desmatado

Avenida Rio Branco, próxima a Servidão 
Herbert Westphal

Acesso ao terreno “miolo”de quadra Servidão Herbert Westphal margeando o Rio 
Passa Vinte

Vista de parte do terreno. Acesso à margem do 
Rio Passa Vinte

Residenciais Mirante do Cambirela e Albatroz 
vistos a partir do terreno do projeto

Vista de parte do terreno e entorno. Duas 
torres residenciais em construção no fundo

Vista de parte do terreno e entorno. Morro da 
Pedra Branca ao fundo

Vista de parte do Manguezal de Palhoça

Manguezal de Palhoça. Em destaque, a área do terreno do Centro Cultural. Fonte: Osmair Cesar
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