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Diretrizes
Diretriz Socioeconômica – Promover o fortalecimento da 
atividade pesqueira na comunidade (preservação e manutenção 
da identidade da comunidade) criando uma Infraestrutura 
adequada para atender à produção e venda do pescado (um deck 
que servirá de apoio para venda dos pescados); reforma e 
ampliação da atual estrutura do atracadouro; construção de um 
píer para os barcos (permitindo acesso de embarcações para 
compra do pescado e visitas naa comunidade) e a construção de 
uma sede para a Associação dos Pescadores; promover 
juntamente com a diretriz de habitação meios para viabilização 
comercial das residências de uso misto; 

Diretriz Habitação – Promover a implantação de consultoria de 
assistência técnica para melhorias habitacionais (melhorando a 
qualidade da habitabilidade das casas) dando suporte à 
comunidade nas constantes reformas, prever a realocação dos 
moradores do Forte adotando o projeto elaborado pela RAU+E 
(Habitação Interesse Social); pactuar com a comunidade 
parâmetros urbanísticos de ocupação e normas edilícias para o 
uso do espaço, visando ao bem comum (regular a implantação de 
novas edificações que deverão acomodar-se à topografia; e 
novas ampliações deverão respeitar um gabarito adequado para 
localidade) e a utilização do uso misto das residências como 
forma de geração de renda;

Diretriz Ambiental – Promover a preservação das áreas livres 
existentes na comunidade para que não sejam ocupadas de 
forma desordenada e inadequada; promover, através dessas 
áreas, a manutenção e a qualidade do conforto ambiental e da 
paisagem do lugar;
 
Diretriz Sociocultural – Promover a discussão do uso 
comunitário para o Forte São Paulo, conforme orientações e 
recomendações desenvolvidas na cartilha Uso e Gestão: Forte 
São Paulo da Gamboa (2017) elaborada pela RAU+E e os 
moradores do Forte, promover as ações culturais e religiosas na 
comunidade e a consolidação do uso do Forte como espaço 
cultural;

Diretriz Infraestrutura – Promover estudo para melhorias e 
intervenções a curto e médio prazo para saneamento básico, 
manejo de águas pluviais e manejos dos resíduos sólidos, 
implantação de equipamentos de lazer (novo deck proposto pode 
receber equipamentos para crianças e ser utilizado como mirante 
de contemplação do mar); prever a implantação de um modal 
vertical (plano inclinado) para melhoria na acessibilidade da 
comunidade e para o comercio do pescado; promover melhorias 
nas escadarias e acessos; promover a melhoria da infraestrutura 
e serviços urbanos na comunidade e as condições para que a 
mesma venha exercer o direito à cidadania, à moradia digna e à 
acessibilidade adequada para seus moradores.

Proposta Anteprojeto Plano de Urbanização:

A proposta tem a função de assessorar a comunidade, na contratação do um Plano de 
Urbanização para a comunidade, dessa forma criando mais um instrumento de 
fortalecimento para comunidade.
Foi proposto um anteprojeto para a contratação do Plano de Urbanização da Gamboa 
de Baixo, onde foram previstas áreas para melhoria da infraestrutura da pesca; para 
implantação de equipamentos de lazer; para realocação dos moradores do Forte; 
áreas (duas) para possível implantação de um plano inclinado na comunidade, 
viabilizando uma acessibilidade adequada e um acesso mais rápido tanto voltado 
para impulsionar o comércio, como para melhorar a acessibilidade dos moradores e 
até mesmo para quem vem visitar a comunidade; proposição de preservação de 
áreas livres, que não encontram-se ocupadas hoje por conta do alto grau de 
declividade, impedindo qualquer ocupação pela comunidade.
Também será elaborado um termo de referência detalhando todo processo de para 
contratação deo referido objeto que terá como produtos: Plano de Urbanização, 
Projeto Urbanístico, Levantamentos Topográficos, Cadastros de imóveis e todos os 
estudos referentes as normas edilicias e parâmetros do uso do solo.

Levantamentos em campo - 
Oficinas - avanços

Os levantamentos em campo buscaram criar uma 
base de identificação do uso do solo existente, 
gabarito das casas e identificar as casas que fazem 
parte do projeto de Melhorias Habitacionais, projeto 
específico do residente Iago Albuquerque. 
Foi possível mapear todas as casas da comunidade, 
através desses levantamentos essas informações 
foram inseridas no software AUTOCAD e em seguida 
l e v a d a s  e  c o m p i l a d a s  n o  s o f t w a r e  d e 
geoprocessamento o QGIS, para elaboração dos 
mapas.tenáticos.
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