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RESUMO

No âmbito da Geografia, verifica-se que o estudo da paisagem é de fundamental
importância para a compreensão dos fenômenos resultantes da relação entre a
dinâmica social e a dinâmica da natureza, permitindo avaliar os resultados da
relação entre o tempo/espaço social e o tempo/espaço natural. Este trabalho de
pesquisa trata da identificação de Unidades de Paisagem no município de Ubatuba
(SP), partindo da avaliação da paisagem através do estudo das condicionantes do
meio físico, social e cultural, destacando-se também a importância da espacialização
para construção da síntese, representada por meio da Cartografia Ambiental. O
referencial teórico baseou-se na abordagem sistêmica, preconizada na Teoria Geral
dos Sistemas. Os procedimentos operacionais e metodológicos desenvolveram-se
em etapas, desde a pesquisa bibliográfica, trabalho de campo, sistematização de
dados, caracterização e mapeamentos. O modo de análise buscou ser integrador,
contendo elementos norteadores, estabelecimento de escalas espaciais de
abordagem, definição e mensuração de áreas denotando formas sustentáveis de
utilização, em aspectos históricos, espaciais e ecológicos.

Palavras-chave: Paisagem; Unidades da Paisagem; Cartografia Ambiental;
Ubatuba, Bacia Hidrográfica.
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ABSTRACT

In Geography, it is known that landscape study is of basic importance to understand
the phenomena that result of the relationship between social and environmental
dynamics, allowing the relation between time/social space and time/ natural space to
be evaluated. This research is about identifying landscape units in the city of
Ubatuba (SP), considering the landscape analysis through the comprehension of the
determining aspects of physical, social and cultural environment, and highlighting the
importance of spatializing to build up a synthesis represented by environmental
cartography. The theory reference is based in the systemic approach preconized in
the general systems theory. The operational and methodological procedures were
developed

in

stages,

from

the

bibliographical

research, field

work,

data

systematization, characterization to mapping. The form of analysis intended to be
integrating, containing guiding elements, establishing spatial scales approach,
definition and areas measure indicating sustainable ways of use in historical, spatial
and ecological aspects.
Key words: Landscape; Landscape Units; Environmental Cartography; Ubatuba,
Watershed.
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INTRODUÇÃO
A Geografia investiga a natureza e os mecanismos que explicam a estrutura social,
buscando esclarecer assim os arranjos espaciais (em suas diversas escalas). Por
seu caráter abrangente destaca-se nos estudos ambientais devido sua capacidade
de abarcar um grande leque de temas, uma vez que a interface entre sociedade e
natureza acaba por legar um temário singular e rico a esta área do conhecimento.
Em sua evolução observa-se desde as mais detalhadas descrições dos espaços
terrestres, outrora divulgadas por meio dos registros dos viajantes europeus até
complexas discussões acerca da dinâmica socioambiental como as concentrações
populacionais urbanas, processo de industrialização, desigualdade social e a perda
da biodiversidade.
Isto posto, verifica-se que o estudo da Paisagem, concebida como um sistema de
conceitos formado pelo trinômio: paisagem natural, paisagem social e paisagem
cultural é de fundamental importância para a compreensão dos fenômenos
resultantes da relação entre a dinâmica social e a dinâmica da natureza, permitindo
avaliar os resultados da relação entre o tempo/espaço social e o tempo/espaço
natural.
O problema aqui investigado está inserido no campo de estudos sobre as relações
entre a sociedade e a natureza, considerando que a sociedade urbano-industrial
com sua lógica e visão de mundo produz marcas profundas nas paisagens,
revelando a presença das várias modificações ocorridas e em trânsito. Sabe-se que
praticamente todas as superfícies terrestres já sofreram algum tipo de interferência
humana, trazendo a tona o debate sobre o grau de transformação que os grupos
sociais imprimem no meio onde habitam, avaliando sua interferência e influenciando
outras comunidades com diferentes padrões tecnológicos e outras formas de pensar
e agir sobre o meio em que vivem.
Para o desenvolvimento da pesquisa, tendo como objetivo principal a definição das
unidades paisagísticas de Ubatuba, utilizou-se além dos limites administrativos do
município o recorte espacial por meio de bacias hidrográficas. Assim, as
investigações preconizaram a abordagem regional, considerando-se todo o território
municipal, contudo, para compreensão em nível local procedeu-se a uma análise
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mais detalhada de quatro sub-bacias, divididas em setor norte e sul, adotadas em
razão de serem representativas dos modos de uso e ocupação do solo
historicamente desenvolvidos no município.
Desta forma, partiu-se, nesta pesquisa, de uma avaliação da paisagem, com o
objetivo de construir uma síntese a partir do estudo das condicionantes do meio
físico, social e cultural que resulta na definição de Unidades de Paisagem,
abordagem central, destacando-se também o papel da paisagem nos estudos da
Cartografia como forma de representação do espaço geográfico, especificamente no
que diz respeito a questão ambiental e a dinâmica envolvida na compreensão dos
fatores componentes do meio. Diante disto, esta pesquisa buscou identificar as
Unidades de Paisagem do município de Ubatuba, no Estado de São Paulo,
procurando compor um cenário de síntese que permita a compreensão da
organização sócio-espacial local e sua inserção regional, busca-se ainda a
representação espacial destas unidades por meio da Cartografia Ambiental.
A área de estudo foi escolhida por apresentar em suas paisagens diferentes
temporalidades, apresentando setores urbanos e rurais, que ainda preservam
modos de vida diferenciados, como caiçaras e quilombolas. Com a chegada da
sociedade urbano-industrial as interferências nestas comunidades que ali habitavam
vieram atreladas às necessidades materiais e de acumulação capitalista, diferentes
das que ali existiam.
Esta interferência externa resultou em um espaço, hoje, apropriado pela urbanização
e seus equipamentos, com drásticas reduções de ambientes originais, antes
preservados, que levou o poder público, na figura do governo estadual, a definir a
necessidade de que os remanescentes de florestas e ecossistemas associados
fossem transformados em Unidade de Conservação, como único recurso à sua
manutenção em meio a áreas devastadas e degradadas pela expansão do mercado
imobiliário.
Ressalta-se que as políticas públicas destinadas a conservação da biodiversidade,
no entanto, não incluíram em seu escopo medidas de proteção às comunidades
tradicionais, ou mesmo à população ubatubense de uma maneira geral, permitindo
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assim a contínua descaracterização dos hábitos, tradições e modos de vida
diferenciados, fortemente influenciados pela dinâmica natural local.
O modo de análise buscou ser integrador, contendo elementos norteadores,
estabelecimento de escalas espaciais de abordagem, definição e mensuração de
áreas denotando formas sustentáveis de utilização, em aspectos históricos,
espaciais e ecológicos. Ademais, particularmente em Ubatuba a paisagem
apresenta-se como recurso econômico, como fator de qualidade do meio e como
elemento de identidade da sociedade.
A escolha pelo município de Ubatuba deu-se por ser este representativo do
processo de ocupação e uso comum ao litoral norte do Estado de São Paulo. Este
setor do litoral paulista apresenta uma forma de desenvolvimento socioeconômico
singular do restante do país.
O litoral norte de São Paulo caracterizou-se como uma região marginal às grandes
cidades do planalto paulista até meados da década de 1970, acarretando na
estagnação econômica de seus municípios – Caraguatatuba, Ubatuba, São
Sebastião e Ilhabela - o que manteve grande parte de seu patrimônio natural
preservado. Se por um lado, a diversidade de sua paisagem condiciona a criação de
uma paisagem litorânea única, por outro gera uma grande complexidade no
processo de ocupação e organização do espaço, possuindo diferentes ambientes
que condicionaram distintos processos de ocupação e transformação.
A área de estudo está localizada a sudeste do Estado de São Paulo, no setor norte
de seu litoral. As coordenadas geográficas de seu centro administrativo são
23°26'13"S e 45°04'08"O de Greenwich (Figura 1). O município de Ubatuba possui
712 km² (IBGE, 20071) e pertence à Região Administrativa de São José dos Campos
(SEP, ICG, 20032).

1

IBGE Cidades: www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php (acesso em 03.02.10).
Secretaria de Estado de Planejamento; Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo, 2003:
http://www.igc.sp.gov.br/mapras_sjosedcamp.htm (acesso em 18.06.10)
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Figura 1 – Localização da área de estudo. Organização: Kelly C. Melo, 2010.

A dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos; no primeiro apresenta-se
uma breve discussão sobre os aspectos conceituais da Paisagem, no âmbito da
Geografia, que parte da abordagem da Teoria Geral dos Sistemas, possibilitando a
adição da dimensão humana nas análises espaciais, da mesma forma, são
apresentados os fundamentos básicos da representação gráfica no contexto da
Cartografia Ambiental que permite a elaboração de mapas de síntese, que traz as
Unidades da Paisagem de Ubatuba.
No segundo capítulo são detalhados os procedimentos e técnicas utilizados para
desenvolvimento da pesquisa e alcance dos resultados. No terceiro capítulo são
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apresentadas as principais características da área de estudo, por meio da consulta a
bibliografia, mapas, imagens, dados estatísticos e trabalho de campo. É dado
destaque aos atributos do meio físico e aos aspectos socioeconômicos atuantes em
Ubatuba, enquadrados em um enfoque local, sem, contudo, excluí-lo do regional.
No quarto capitulo apresenta-se uma breve discussão sobre a legislação voltada ao
uso e ocupação do solo em Ubatuba, com objetivo de compreender quais são as
regras para o uso e ocupação do solo neste setor litorâneo, vis-à-vis com o que
ocorre na realidade.
No quinto capítulo são apresentadas as Unidades da Paisagem do município de
Ubatuba e a discussão acerca de suas principais características, também é
apresentada uma crítica acerca das sub-bacias hidrográficas escolhidas como
unidade de análise local, relacionando suas características de uso, ocupação,
vulnerabilidade social e as unidades paisagísticas identificadas nos limites do
município. Por fim são apresentadas as considerações finais sobre os resultados
obtidos no trabalho de pesquisa.

6

1.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Da leitura da paisagem e sua representação cartográfica
1.1

Paisagem e Geografia

O conceito paisagem existe desde a Idade Média para designar uma região de
dimensões médias em cujo território desenvolviam-se pequenas unidades de
ocupação humana. Na Geografia ocidental contemporânea paisagem pode ser
entendida como produto visual de interações entre elementos naturais e sociais que,
por ocupar um espaço, pode ser cartografada em diferentes escalas e classificada
de acordo com um método ou elemento que a compõe. Entretanto, paisagem não é
o mesmo que espaço (SANTOS, 1996), mas faz parte dele, funcionando como um
parâmetro de análise espacial.
Durante o século XIX a Geografia assume caráter de ciência e de disciplina
acadêmica sendo da mesma época o conceito geográfico de paisagem (SANSOLO,
2002). A idéia de ter uma visão totalizadora das interações da natureza com a
sociedade iniciou-se no final do século XVIII e princípios do século XIX com os
trabalhos de Emmanuel Kant (1724-1804), Alexander Von Humboldt (1769-1859) e
Karl Ritter (1779-1859). A análise das interações da natureza com a sociedade foi
empreendida dentro do contexto da Geografia, tendo como conseqüências o
surgimento de duas formas de analisar a configuração do planeta: uma visão voltada
para a natureza, com as concepções de Humboldt e posteriormente do russo V.
Dokuchaev (1846 - 1903), firmando as bases para a Geografia Física e a Ecologia
Biológica e uma visão centrada no Homem e na Sociedade, que foi a concepção da
Geografia Humana ou a Antropogeografia de Karl Ritter.
A observação da paisagem e a busca de uma compreensão do todo que a compõe
tem em Humboldt sua primeira referência, suas análises partiram da observação da
vegetação para caracterizar um determinado espaço e das diferenças paisagísticas
desta para aplicar um método, ao mesmo tempo, explicativo e comparativo. As
idéias de Humboldt e Ritter formuladas no período de 1800 a 1840 são referências à
sistematização do conhecimento geográfico produzido a partir de então, e,
conseqüentemente propiciando a base cientifica para a formação do Estado alemão.
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O enfoque dado por Humboldt em suas pesquisas é revelado pelo interesse na
caracterização da biodiversidade e das paisagens, na busca da unidade ou
constância dos fenômenos frente à sua aparente diversidade, permitindo agregá-las
em categorias e na delimitação de zonas de ocorrência.
Com Ritter, que possuía formação em filosofia e história, foram delineados os
fundamentos metodológicos de análise regional, concebidos a partir da análise,
comparação e identificação das relações e dos arranjos, entre os diferentes objetos
ou categorias presentes em uma dada área. É de sua autoria a primeira proposta de
divisão continental com base na estrutura morfológica e climática, sobre as quais
eram realizados estudos detalhados para caracterização regional.
O conceito de paisagem designada com o termo alemão Landschaft, desenvolvida
por Humboldt e Dokuchaev, entre outros, no século XIX e nos primeiros anos do
século XX, apresentava-se com o conteúdo que expressava a idéia da interação
entre todos os componentes naturais (rochas, relevo, clima, água, solo e vegetação)
e um espaço físico concreto. Esse conceito integrador expressava a nova visão da
Geografia Física em contradição com a visão tradicional da análise isolada dos
componentes naturais, empreendidos sob uma visão mecanicista. Também entrava
em contradição com a visão extrema do determinismo físico e ambiental,
empreendido pelas concepções radicais da Geografia alemã, encabeçadas pelo
alemão Friedrich Ratzel (1844-1904).
Em fins do século XIX, Ratzel (apud MORAES, 1995) influenciou o conhecimento
das paisagens, com sua linha de pensamento sobre as relações e causas existentes
na natureza; suas idéias foram assimiladas pela Landschaftskunde, uma ciência das
paisagens considerada sob a ótica territorial, significando uma expressão espacial
das estruturas do meio enfocada pela corrente naturalista, seu discurso
caracterizou-se pela ênfase dada à importância da natureza como recurso e meio de
sobrevivência para a sociedade e de acordo com suas idéias, o meio era condição
para o êxito da sociedade, sendo impossível concebê-la sem a natureza em seu
entorno, delimitava-se aí a idéia de “espaço vital”.

8

Na segunda metade do século XIX, as relações conflituosas entre os governos da
França e Prússia3 despertaram forte sentimento de rivalidade entre ambos, cujos
reflexos se fizeram sentir sobre a produção científica dos dois Estados. Neste
contexto, destacaram-se as idéias de Paul Vidal de La Blache (1845-1918), geógrafo
francês que formulou a vertente designada posteriormente de Possibilismo
geográfico, concebida como oposição às idéias de Ratzel, como uma forma de
crítica e oposição ao expansionismo germânico. Segundo Lencione (1997) cabe
indicar que eles compartilhavam a mesma visão de homem e natureza como
constituintes de uma unidade, não como opostos; se para La Blache, o homem
depende da natureza para sobreviver, utilizando-se de sua engenhosidade para tirar
partido das possibilidades que ela oferece, para Ratzel, o homem depende da
natureza para extrair os meios necessários a sua existência.
La Blache estabeleceu o conceito de “gênero de vida”, que seria o conjunto de
técnicas e costumes construído e transmitido socialmente, exprimindo uma relação
entre a população e os recursos, uma situação de equilíbrio, construída
historicamente pelas sociedades. Essa foi uma das primeiras abordagens para a
compreensão da relação “sociedade x natureza”, assim, a diversidade dos meios
explicaria a diversidade dos gêneros de vida (MORAES, 1995). Este conceito vem
sendo retomado no âmbito da Geografia cultural em estudos geográficos sobre
comunidades Tradicionais (Raimundo, 2001).
Jean Brunhes (1948), por sua vez, foi um dos sistematizadores do conceito de
“gênero de vida” criado por La Blache. Em sua obra “Geografia Humana” buscou em
diversas partes do globo compreender as maneiras como os povos interagiam com o
meio e produziam modificações na paisagem, marcadas pelas limitações e ofertas
de recursos naturais no ambiente e pelas técnicas distintas construídas por cada
sociedade, a natureza, o meio, de acordo com sua visão, apareciam simplesmente
como palco no qual os homens produziam suas interferências.
Entre os anos de 1950 e 1960, o enfoque do Possibilismo com o “gênero de vida” e
todos os demais conceitos ligados a Geografia Moderna foram marginalizados com
o crescimento dos métodos quantitativos (CLAVAL, 1995). Esse contexto de
3

A Prússia foi um reino alemão de 1701 a 1918 e, a partir de 1871, o principal Estado-membro do
Império Alemão, compreendendo quase dois terços da área do Império.
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enfraquecimento das perspectivas da Geografia Moderna produziu desdobramentos
importantes que fez surgir no leste europeu, notadamente na antiga URSS4, outras
formas de se pensar a Geografia, sobre as quais discorremos adiante.
O enfoque foi então dado a uma abordagem apoiada na Teoria Geral dos Sistemas
– TGS, e também na então recente Ecologia (MEGALE, 1984), resultando no
estabelecimento da idéia de Geossistema.
A TGS, elaborada em 1937, por Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972)

buscava

preencher uma lacuna na pesquisa e na teoria das ciências biológicas e que
extravasou aos diferentes ramos do conhecimento (MONTEIRO, 2000). Os seus
primeiros enunciados são de 1925. Na TGS a ênfase é dada à interrelação e
interdependência entre os componentes que formam um sistema visto como uma
totalidade integrada, sendo impossível estudar seus elementos isoladamente (VALE,
2004).
Há na TGS uma concepção organísmica5, indicando que os seres vivos são
ocorrências organizadas e que os biólogos tinham que descobrir em que consistia
essa organização em níveis hierárquicos, Para Vale (op.cit..), esta teoria tem como
principal objetivo formular princípios válidos para “sistemas6” em geral, qualquer que
seja a natureza dos elementos que os compõem e as relações ou forças existentes
entre eles.
Segundo Correia (2004) a estrutura da realidade permite a aplicação dos conceitos
da TGS, pois esta não se apresenta tão caótica a ponto de não permitir a formulação
de esquemas relativamente simples. As leis científicas representam apenas algumas
abstrações sobre certos aspectos da realidade, ou seja, trabalham e desenvolvem
modelos baseados na realidade.
Desta forma, para determinado modelo se tornar conceitualmente manipulável, temse que reduzir a realidade a um esqueleto conceitual, o que leva à questão de saber
4

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Na tradução feita por Vale (2004) conservou-se o neologismo “organísmico” para indicar que se
trata de uma especial intenção do autor explicada pelo contexto.
6
Por sistema entende-se um arranjo de entidades relacionadas ou conectadas, de tal forma que
constituem uma unidade ou um todo organizado, com características próprias e interdependentes,
sendo que os variados elementos são as diversas partes de um sistema, como o leito de um rio, as
vertentes de um vale. Essa é uma forma de dividir o ambiente devido à complexidade da natureza
como um todo (CORREIA, 2004).
5
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se procedendo desta maneira não se corta partes vitais dessa anatomia, o quanto
mais variado e complexo for o fenômeno (BERTALANFFY, 1975 apud CORREIA,
op.cit.).
Com base nestes preceitos, os estudos soviéticos desenvolveram o conceito de
Geossistema a partir de estudos sobre os ecossistemas, observando que este era aespacial e a-temporal, ou seja, apresentava-se como um processo. Observa-se
neste momento uma tentativa de união entre a Geografia, Ecologia e Biologia,
mesmo que estas últimas não se interessavam pela representação espacial, mas
sim pelos processos atuantes no ambiente, enquanto aos geógrafos cabia a função
de representar fenômenos mesmo que sem uma maior preocupação com seus
processos geradores. A abordagem geossistêmica não se trata, portanto, de uma
simples adição de elementos geográficos, mas do resultado de uma combinação
dinâmica em determinado espaço. Uma relação instável, de elementos físicos,
biológicos e antrópicos que formam um conjunto único e indissociável em constante
evolução. O Geossistema constitui uma boa base para os estudos de organização
do espaço por que ele é compatível com a escala humana.
O que se seguiu a isso foi a proliferação dos estudos regionais, levando ao
desenvolvimento das especializações no campo geográfico, como geografia urbana,
econômica, da indústria, da população e outras. Essas análises quase sempre eram
precedidas da caracterização física da área de estudo, onde não faltavam
informações sobre geologia, geomorfologia, climatologia, hidrografia, solos, seguidas
de informações socioeconômicas. Assim, os trabalhos geográficos passaram a
seguir um padrão normativo que caracterizou a Geografia Tradicional.
A concepção sobre a paisagem como uma totalidade dialética de base natural,
buscando um enfoque mais integrador e menos baseado nos regionalismos, foi,
portanto, desenvolvida na URSS e posteriormente em outros países de regime
político-econômico socialista. Neste período, na Rússia (integrante da URSS), há a
figura Dokoutchaev (MAXIMIANO, 2004) que definiu o Complexo Natural Territorial –
CNT, uma maneira de identificar as estruturas existentes e que compunham o meio.
A partir dessa abordagem surgiram outras variações, principalmente na Alemanha e
demais países do Leste Europeu.
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Os autores que se debruçaram sobre a questão dos geossistemas, tais como
Bertrand (1971), Klink (1974) e Sotchava (1978) preocuparam-se mais com a
definição do conceito de Geossistema do que na proposta de um método de análise
do meio para o entendimento dos fatores físicos, biológicos e humanos que
compunham a paisagem.
De acordo com o francês Bertrand (op.cit.) o termo paisagem é impreciso e por isto
mesmo utilizado de forma equivocada, todavia, quando a questão trata da
conceituação do termo paisagem e carece de uma reflexão metodológica. Desta
forma, a falta de reflexão quanto ao método no estudo da paisagem acarretou
análises fragmentadas com características analíticas que impediram a compreensão
ampla e global do que de fato seja a paisagem, uma vez que, ela não é a simples
adição de elementos ocorrentes em determinado espaço, mas uma combinação
dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos que reagindo dialeticamente
uns sobre os outros fazem da paisagem um conjunto único e indissociável e em
constante evolução (BERTRAND, op.cit.)
Sotchava (1978) geógrafo siberiano tentou elaborar uma Teoria Geral dos
Geossistemas, para isso utilizou toda a teoria sobre paisagens elaborada pela
escola russa, interpretando e incorporando à TGS, isso significava que o conceito de
Landschaft - paisagem natural - foi considerado como sinônimo da noção de
Geossistema, assim, a paisagem era considerada como uma formação sistêmica
formada por cinco atributos sistêmicos fundamentais: estrutura, funcionamento,
dinâmica, evolução e informação. Pela primeira vez a análise espacial, própria da
Geografia Física articulava-se com a análise funcional, estilo próprio da Ecologia
biológica.
Para Tricart (1977) a concepção do estudo das paisagens, a partir de uma visão
sistêmica visa garantir os fundamentos conceituais, sobre os quais deveria estar
inserida a análise sobre a sustentabilidade, com cada unidade natural sendo
estruturada em função de seu princípio de coesão interna e em função de seus
vínculos de interdependência com outras unidades mais ou menos afastadas. Estas
concepções constituem a essência dos estudos integrados com vistas à ordenação.
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Este enfoque voltado a ordenação, tomando como ponto de partida as
conceituações iniciais da paisagem para a construção de um referencial teórico e
metodológico para a análise ambiental foi desenvolvido em primeiro lugar pela
Biologia e em particular pela Ecologia Biológica; para espacializar os ecossistemas,
ou seja, para ultrapassar a visão verticalista e funcional da Ecologia Tradicional nos
anos 1980 e dar uma visão espacial.
A Ecologia optou pelo conceito de paisagem, dando origem assim a Ecologia da
Paisagem, na qual a paisagem é a expressão espacial dos ecossistemas e um
complexo padrão, ou seja, um mosaico de ecossistemas, com as relações entre os
sistemas bióticos e o espaço físico. Em outras disciplinas, também se tentou
distinguir unidades ou sistemas ambientais. Em alguns casos, delimitavam-se por
sobreposições mecânicas (OREA, 1998). Em outros casos, coincidiam com
unidades socioambientais, considerando apenas os padrões de ocupação ou as
características especificas dos grupos sociais.
No Brasil, Monteiro (2000) vai esboçar através de modelos e esquemas uma
proposta geográfica para o entendimento do Geossistema. Para esse autor o desafio
do geógrafo está em realizar uma análise integrada dos fatores naturais e sociais
para o seu entendimento. Segundo Monteiro (op.cit) a modelização dos
geossistemas à base de sua dinâmica espontânea e antropogênica e do regime
natural a elas correspondente visa, sobretudo, promover a maior integração ente o
natural e o humano.
Monteiro incluiu em seu trabalho as idéias do Prof. Aziz Ab’Sáber para qual a
abordagem integrada da paisagem seria realizada em três níveis de análise: a
compartimentação (plano horizontal); a estrutura (plano estrutural); e, a fisiologia da
paisagem (as forças dinamizadoras da paisagem) incluindo a ação do homem
(MONTEIRO, op.cit.).
Como afirmou Ab´Saber (1982) existe a necessidade de se apresentar de forma
integrada os principais atributos naturais que interagem no espaço, acompanhados
sempre do maior número de fatores antrópicos que respondam pelo padrão de uso e
ocupação dos espaços em estudo, mesmo que estes estudos tratem de um nível de
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integração preliminar, sujeitos a aperfeiçoamento e detalhamentos. Na Figura 2 é
possível verificar estes níveis de interação entre os fatores formadores da paisagem.
Os casos de análise da paisagem devem, portanto, ser divididos em duas unidades
elementares: o suporte e suas características (forma, cor, textura, micro relevo) e a
cobertura. O suporte está ligado às características geológicas no sentido mais amplo
(orogênese, estratigrafia,

litologia) climáticos,

antrópicos,

etc.,

a

cobertura

materializa a influência dos parâmetros climáticos, pedológicos, biológicos (florístico,
faunístico) e o parâmetro antrópico (pressão humana atual ou passada, reflexo da
atividade socioeconômica, industrialização, urbanização, atividades artísticas, etc.).

Figura 2 – Modelo geral das interações da paisagem.
Fonte: Zonneveld, 1986, apud Rodriguez et al, 2004.

Pode-se dizer que a análise integrada dos atributos da natureza passa antes pela
formulação e análise dos conceitos de unidades; o conceito de unidade torna-se
uma percepção importante de que a natureza é constituída de processos ao invés
de objetos e que esses processos relacionados são sempre eventos dentro da
esfera da ação de um observador.
Esta interrelação dos componentes do meio foi também proposta por Grigoriev
(1968) em “Os Fundamentos da Moderna Geografia Física” onde cita que o estudo
das partes componentes do estrato geográfico tem mostrado ser fechado e
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profundamente interconectado e inter-relacionado com a estrutura e evolução do
conjunto do meio físico e biótico.
Na década de 1980 a Geografia das Paisagens começou a ser denominada
Ecogeografia ou Geoecologia (ROSS, 2006). A Ecogeografia, especificamente, foi
desenvolvida principalmente pela escola francesa de Tricart (1977), com as
unidades ecodinâmicas que foram consideradas por essa linha de pensamento
como sistemas ambientais por excelência, fundamentados no relevo e na
Geomorfologia, como sendo estes o embasamento essencial.
A Geoecologia das Paisagens tem seus antecedentes, na definição do alemão Carl
Troll (1899-1975), nos anos de 1930, sendo considerada como a disciplina que
analisava funcionalmente a paisagem, tratando não de estudar as propriedades dos
geossistemas no estado natural, mas procurar as interações, as pontes de
relacionamento com os sistemas sociais e culturais, em uma dimensão
sócioecológica, articulando a paisagem natural e a paisagem cultural. Essa visão da
paisagem permite sua consideração como unidade do meio natural, como um dos
sistemas que entram em interação com os sistemas sociais, para formar o meio
ambiente global, ou, os sistemas ambientais.
Como “unidades geoecológicas” entende-se, portanto, a individualização, tipologia e
unidades regionais e locais de uma determinada paisagem (RODRIGUEZ et.al.,
2004). Essa individualização parte de uma abordagem regional, onde se determina o
sistema de divisão territorial de unidades espaciais de qualquer tipo, desde
administrativos, econômicos até naturais. Trata-se da regionalização físicogeográfica ou geoecológica de paisagens (RODRIGUEZ et al, op.cit.) que tem suas
bases na análise, classificação e cartografia dos complexos físico-geográficos
individualizados, sendo que o critério de distinção dessas unidades não é apenas a
semelhança, mas a inseparabilidade, as relações espaciais existentes e o
desenvolvimento histórico.
Desta forma, o fator principal de qualquer paisagem é a homogeneidade de suas
condições naturais (RODRIGUEZ et al., 2004) conseqüência da sua gênese e da
história de desenvolvimento e situação da paisagem atual, sendo que as unidades
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menores formam partes de unidades maiores, ilustrando a condição de estruturação
horizontal, com uma organização regular de paisagens menores de nível inferior.
Diante deste quadro teórico, que não esgota o tema relacionado ao desenvolvimento
conceitual da Paisagem dentro da Geografia e também de alguns dos autores que
trabalharam a questão, sua abordagem teórica e o seu método de análise, observase na Figura 3 um esquema ilustrando a correlação entre os principais autores e
sua influência sobre o tema.
Desta forma, conclui-se que os processos naturais continuam a ocorrer mesmo em
espaços socialmente produzidos. A paisagem é a expressão desses processos
contínuos e intensamente interferidos pela ação antrópica.
Segundo Sansolo (2000) nos estudos envolvendo a paisagem houve, na maioria dos
casos, negligência da dinâmica da natureza nas diversas escalas de análise, uma
vez que a maioria dos geógrafos esteve preocupada com aspectos sociais, políticos,
econômicos e culturais determinantes da organização do espaço geográfico e
conseqüentemente da configuração das paisagens. Enquanto também há geógrafos
que dão peso desproporcional ao funcionamento a aos aspectos da aparência da
natureza física e biológica, desconsiderando o viés social e sua importância como
força motriz que se apropria, modifica e interfere na dinâmica da natureza.
A paisagem é uma categoria de análise dentro da Geografia possível de se analisar
e de intervir, simultaneamente. Daí a necessidade de investigação em que medida
as ações antropogênicas em escala local ou regional, interferem ou estão
relacionados à dinâmica e aos processos naturais globais (COLTRINARY, 1993,
apud SANSOLO, 2002).
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1.2

Bacia Hidrográfica – recorte espacial de análise

O uso da bacia hidrográfica foi consolidado como unidade espacial em meados da
década de 1960 e seguiu sendo incorporada nas pesquisas de caráter ambiental
por permitir reconhecer a avaliar seus diversos componentes e os processos e
interações que nela ocorrem (BOTELHO e SILVA, 2004).
A abordagem sistêmica está implícita na adoção desta unidade espacial de
análise. De acordo com Rodrigues e Adam (2005) estudos baseados nos limites
de bacias hidrográficas subsidiam grande parte do planejamento territorial e
ambiental, além disso, a organização de uma bacia traz um sistema hierarquizado
e individualizado em canais de drenagem, possibilitando a análise das
interrelações existentes entre os diferentes componentes da paisagem e os
processos que atuam neste sistema (RODRIGUES, 2001 e 1999; CHORLEY,
1971).
Na área de estudo, especificamente, a conformação das bacias hidrográficas é
um importante fator a ser observado, sendo forte influenciadora das formas de
uso da área e sua formação territorial, pois os divisores das bacias exerceram
papel importante na organização/isolamento relativo de cada comunidade
(RAIMUNDO, 2001).
Na investigação aqui realizada, buscando a compreensão das relações da
sociedade e da natureza e as marcas que essas relações legaram à paisagem, foi
utilizado, além do recorte administrativo municipal para uma abordagem regional,
um recorte de investigação em nível local, adotando sub-bacias hidrográficas
representativas de características locais importantes para compreensão da
realidade existente na área de estudo.
Utilizando a delimitação da UGRHI7 do Litoral Norte (Figura 4) que subdivide esta
região em 34 sub-bacias e levando em consideração fatores como ocupação
urbana, vegetação preservada, uso turístico, optou-se por quatro sub-bacias
inseridas no município de Ubatuba (Mapa 01), possibilitando, assim, um olhar
Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, sistema criado pelas Secretarias Estaduais
de Economia e Planejamento, Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, Departamento de Águas
e
Energia
Elétrica.
No
estado
de
São
Paulo
existem
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UGRHIs:
http://www.igc.sp.gov.br/copm_ugrhi.htm (acesso em 14.04.10).
7
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integrador em que os fatores naturais e os aspectos socioeconômicos
apresentem-se dispostos numa perspectiva sistêmica, explicando os arranjos
espaciais atuais.

N

Sem escala.

Figura 4: Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Litoral Norte. Fonte: IPT (1999).
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Mapa 01 – Sub-bacias adotadas para análise local.
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Atenta-se também para o fato de que existem diversos decretos e normas legais
que indicam a utilização de Bacias Hidrográficas como unidade fundamental pra o
planejamento:
•

Lei nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991 – Seção I, artigo 3º, II: a adoção da
bacia

hidrográfica

como

unidade

físico-territorial

de

planejamento

e

gerenciamento;
•

Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997 – Capitulo I, Dos Fundamentos, Artigo
1º, V: a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos;

•

Lei nº 9.866 de 28 de novembro de 1997: - Capitulo I, Artigo 3º. Para fins
previstos nesta lei, considera-se Área de Proteção e Recuperação de Mananciais
– APRM, uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse
regional para abastecimento público.

•

Lei Paulista nº 7663 de 1991 de Recursos Hídricos adota o termo bacia
hidrográfica como “unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento”
(BRASIL, 1991) e na Lei Federal nº 9433 de 1997 a bacia hidrográfica é definida
como a “unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(BRASIL, 1997).
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1.3

Cartografia Ambiental

Além da base conceitual apoiada no desenvolvimento dos estudos da Paisagem,
contida no arcabouço integrador e hierarquizado da TGS, adaptada a Geografia
na figura dos Geossistemas, a presente pesquisa também se utilizou da Teoria da
Comunicação da Informação Cartográfica – TCIC. A análise acerca dos atributos
da paisagem e das relações históricas que a construíram necessita da
representação espacial de suas características e da síntese advinda da junção e
interpretação de seus atributos.
A chamada TCIC teve origem a partir de Cartographic information – a
fundamental concept and term in modern cartography (KOLACNY, 1969) que
baseado no paradigma sistêmico da Teoria Matemática da Comunicação
(SHANNON e WEAVER, 1949 apud MATIAS, 1996) fundamentou a referida teoria
que configura a Cartografia como um veículo de comunicação, fundamentada em
bases matemáticas com o intuito de avaliar os problemas da transmissão de
mensagens, partindo de conceitos de probabilidade e de função logarítmica.
Nos estudos de Kolacny (1969, apud LIMA, 1999) considera-se que determinado
mapa pode ser construído a partir da observação da realidade, origem da
informação cartográfica que tem como objeto final um mapa que, por meio de
signos gráficos, terá a função de comunicar determinada informação.
De acordo com Santos (2009) a partir da década de 1960 os mapas começam a
ser vistos como produtos voltados a comunicação social, devido ao fato de
basearem-se na Teoria Matemática da Comunicação, alterando a função das
representações cartográficas com a busca por diminuição de ruídos e perdas de
informação foi intensificada, pois mesmo não sendo reproduções fidedignas da
realidade, estes deveriam representar adequadamente esta realidade (BUENO,
2004).
Para Martinelli (1999) mesmo sendo Moles (1964) o primeiro a definir a
cartografia como veículo específico da Teoria da Comunicação, foi Kolacny (1969)
que estabeleceu os fundamentos para as pesquisas baseadas no modelo de
comunicação cartográfica.
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Bertin (1973, apud MARTINELLI, 1991) afirma que a comunicação realizada por
mapas apresenta-se superior aos demais modos de comunicação, pois a
linguagem utilizada é bidimensional, atemporal e destinada à visão, construída
com bases em um sistema semiológico monossêmico, que pode ser definido
como um sistema de signos, relacionado à Semiologia ou ciência dos sinais e dos
sistemas dos sinais.
O mapa é, portanto, um veículo de comunicação, que deve estimular a reflexão
do usuário e a sua atenção à mensagem transmitida, portanto, deve ter uma
linguagem própria, cujo principal objetivo é transmitir informação não podendo se
restringir a uma função ilustrativa (MARTINELLI, op.cit.). Desta forma, o processo
de criação de um mapa deve conter uma conexão entre produção e utilização,
com uma leitura direta da informação que pretende ser transmitida.
O processo de confecção de um mapa e sua utilização implica um conhecimento
prévio da Geografia, bem como, ter claro o objetivo do mapa no sentido daquilo
que se quer detalhar. O mapa apresenta-se como um dos principais instrumentos
de trabalho da Geografia para representação espacial e, nesta pesquisa
especificamente, tem-se a Cartografia Temática como base metodológica para
representar os variados temas de análise que serão expostos em forma de
síntese e em se tratando de uma abordagem ambiental, utilizou-se um setor
especifico denominado Cartografia Ambiental.
No campo da Cartografia Temática, sistematizada a partir de acréscimos de
representações à Cartografia Topográfica, principalmente no século XIX, em
atendimento à confirmação de variados ramos de estudos, pode-se contar com o
setor específico da Cartografia Ambiental. Esta busca integrar de forma
progressiva todos os problemas do ambiente, até mesmo os ligados aos impactos
das atividades humanas. Para Martinelli (1994a), essa concepção é um desafio à
Cartografia Temática, pois ainda persistem certas indefinições para sua
sistematização.
Nos séculos XIX e XX apareceram os mapas geológicos, meteorológicos,
oceanográficos, engendrando um novo campo da Cartografia: o dos mapas
temáticos. No começo do século XX surgiram as fotografias aéreas como um
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importante auxilio não só à cartografia sistemática oficial, como à cartografia
temática científica da academia.
Salichtchev (1988) considerando as principais tendências no desenvolvimento da
cartografia contemporânea (automação, progresso das áreas temáticas, o
sucesso do uso do mapa como recurso de pesquisa cientifica) já prova a
necessidade permanente de repensar o objeto e o método da Cartografia. O
autor já apresentava uma reflexão metodológica sobre a comunicação
cartográfica, sugerindo ser importante ilustrar e desenvolver o raciocínio da
Cartografia enquanto ciência, recorrendo ao diagrama de transmissão de
informação cartográfica sugerido por Kolácny (1971). A Teoria da Informação
Matemática é bastante útil para a elucidação do diagrama de Kolácny (op. cit),
pois esta defende que I2 (informação que sai) é sempre menor que I1 (informação
que entra), aferindo, assim, duas concepções do entendimento da Cartografia:
•

a Cartografia é um método de análise espacial da realidade com o objetivo
de entender a essência do fenômeno e representar graficamente seus
padrões e inter-relações (SALICHTCHEV, 1988);

•

a Cartografia é a ciência que retrata e investiga a distribuição espacial dos
fenômenos naturais e culturais, suas relações e suas mudanças através do
tempo, por meio de representações cartográficas - modelos de imagens símbolos que reproduzem este ou aquele aspecto da realidade em forma
gráfica e generalizada (SALICHTCHEV, 1988).

Desta forma, a concepção de mapas científicos, entendida como um processo de
modelagem, sempre pretende que um entendimento mais profundo daquela parte
da realidade que está sendo investigada seja obtido. Isto se aplica
apropriadamente aos mapas de síntese, pois generalizam material extensivo de
compilação, permitindo a elaboração, em forma gráfica, de informações
qualitativamente nova sobre o padrão e as características de sistemas espaciais
de abrangência e complexidade variada.
O processo de comunicação desencadeado por um mapa (MARTINELLI, 1991)
para a sua plena realização passa pela confecção do mapa por meio de um
aporte metodológico construído com bases filosóficas apreendidas através da
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história e de suas práticas, chegando ao uso desse produto que deve estimular
uma operação mental, envolvendo a memória, a reflexão, a motivação e a
atenção, aproximando a Cartografia de uma ciência cognitiva (Martinelli, 1991).
Neste sentido o mapa como elemento transmissor deve se preocupar com o
usuário, com a mensagem transmitida (significado e sentido da descrição da
realidade) e com a eficiência da informação cartográfica (conteúdo intrínseco).
A tarefa essencial da representação gráfica é transcrever três relações
fundamentais entre objetos (nos mapas são os lugares) por relações visuais de
mesma natureza: diversidade, ordem e proporcionalidade. Esta abordagem
coloca tanto o emissor como o receptor como atores diante das três relações
fundamentais entre conceitos previamente definidos, as quais deverão ser
transcritas por relações visuais de mesma natureza. Entende-se que o mapa será
realmente eficiente se o processo, composto por fases, não for interrompido.
Segundo Simielli (1986) se os mapas são veículos no processo de comunicação,
mediante

símbolos

cartográficos

é

preciso

apresentar

a

informação

adequadamente e, para tanto, devemos conhecer as regras da comunicação e
assim expressar como dizer o quê ? Como ? E, para quem ?.
Para se entender plenamente a linguagem cartográfica é preciso destacar a
importância da Semiótica, ciência geral de todas as linguagens, mais
especificamente dos signos. O signo é algo que representa o próprio objeto, e só
assim se caracteriza se possuir o poder de representar o objeto, colocar-se no
lugar dele, e, então ele só pode representar esse objeto de certo modo e com
certa capacidade.
Uma das primeiras iniciativas para uma possível renovação da Cartografia foi a
proposta de Bertin (1978) que, para obter uma Cartografia reveladora do
conteúdo da informação, desenvolveu a teoria da “Sémiologie graphique” com
base nos postulados na Semiologia do lingüista suíço Ferdinand de Saussure
(1857-1913). Para Bertin (op.cit.) os mapas são a parte racional e eficiente das
imagens, pois eles fazem parte de um sistema de signos que o homem construiu
para reter, compreender e comunicar as observações necessárias à sua
sobrevivência.
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Bertin (1978) estabeleceu as bases para uma gramática da linguagem da
representação gráfica, uma linguagem especifica que segue os princípios do
sistema semiológico monossêmico. Na forma de comunicação monossêmica,
tanto o emissor quanto o receptor da mensagem se colocam do mesmo lado do
processo comunicativo, como atores, diante de três relações fundamentais a
transcrever (diversidade/similaridade [≠], ordem [O] e proporcionalidade [QI]). Na
Figura 5 observa-se as relações fundamentais e as formas possíveis de
representação gráfica.

Ator (emissor/receptor)

três relações (≠, O, QI)

Figura 5 - Relações entre objetos – formas de representação.
Fonte: Modificado de Martinelli, 2003.

Para a elaboração de um mapa temático a localização de um fenômeno pode ser
representada através de um ponto, linha ou área conforme a ocorrência, se
pontual, linear ou zonal, respondendo ao onde? Por outro lado para a
representação do conteúdo temático destas ocorrências seja quanto ao aspecto
qualitativo

(≠),

ordenado

(O)

ou

quantitativo

(QI)

é

preciso

explorar

adequadamente as variáveis visuais, conscientes das suas propriedades
perceptivas (BERTIN, 1978, MARTINELLI, 1999). Dessa forma, é pertinente
colocar, respectivamente as seguintes questões, de acordo com os aspectos
evidenciados:
•

Aspecto qualitativo (≠) responde à questão “o quê?” caracterizando relações
de diversidade e similaridade entre objetos.

•

Aspecto ordenado (O) responde à questão “em que ordem?” caracterizando
relações de ordem entre os objetos.
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•

Aspecto quantitativo (QI) responde à questão “quanto?” caracterizando
relações de proporcionalidade entre objetos.

A representação gráfica em mapas temáticos se expressa mediante a modulação
das duas dimensões do plano (X, Y - as dimensões horizontal e vertical que
fornecem a localização) e a variação visual de cada elemento bidimensional deste
plano que expressa o conteúdo de tais localizações. As duas dimensões do plano
e seis modulações visuais possíveis, ou seja, tamanho, valor, granulação, cor,
orientação e forma, que cada elemento do plano pode assumir, constituem as
variáveis visuais. (BERTIN, 1978, MARTINELLI, 1999).
As variáveis visuais possuem propriedades perceptivas, que são visualizadas pelo
olho humano. Para elaboração de mapas, concordantes com uma correta
gramática da linguagem de representação gráfica, essas propriedades devem ser
conhecidas e claramente discernidas, de acordo com as premissas básicas
intrínsecas a cada uma delas (LAMEIRA, 2009). Para a percepção seletiva (≠) é
possível isolar elementos distintos mediante o emprego das variáveis visuais cor,
tamanho, valor, granulação e forma; na percepção ordenada (O) as categorias se
ordenam espontaneamente.
Para evidenciá-las pode-se explorar o valor, tamanho, cor, esta na ordem natural
de uma das metades do espectro visível; e finalmente, para a percepção
quantitativa, a relação de proporção é imediata. Somente o tamanho transcreve
plausivelmente esta percepção (MARTINELLI, 1991, 1999). Na Figura 6 observase as formas de representação temática.
Desta forma, é preciso conhecer os princípios básicos para representação gráfica,
úteis a representação de temas variados. A representação dos fenômenos
espaciais é feita através da exploração de três entes básicos da geometria plana,
ou seja, o ponto, a linha e a área (polígono). Tomando-as como ponto de partida,
as mesmas podem assumir diferentes formas de representações que variam de
acordo com o partido tomado pelo construtor do mapa, em qualitativos ordenados
ou quantitativos podendo-se considerá-los, também, num enfoque estático ou
dinâmico. Na Figura 7 podem ser verificadas variações para representação de
áreas.
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Aspecto
qualitativo
“O quê?”

Aspecto ordenado
“Em que ordem?”

Aspecto
quantitativo
”Quanto?”

Figura 6 - Simbologia gráfica – relações de diferença, proporção e ordem.
Fonte: Martinelli, 2003

Figura 7 – Formas de representação de áreas. Fonte: Martinelli, 2003.

Os pontos são convencionalmente utilizados para representar a posição ou
ocorrência; as linhas são utilizadas para representar direções e ocorrências
lineares e as áreas são utilizadas para evidenciar a extensão das ocorrências em
áreas (LAMEIRA, 2009). Para utilizar adequadamente estes símbolos é preciso
conhecimento prévio das variáveis visuais de Bertin (MARTINELLI, 2008;
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FRIENDLY, 2006) totalizando 7: posição, tamanho, valor, cor, textura, orientação
e forma.

Figura 8 – Teoria de símbolos e modelos de representação gráfica.
Fonte: Adaptado de Friendly (2006).

As variáveis da imagem são as duas dimensões do plano (X e Y – tamanho e
valor) definidas pelo tamanho e valor; e as variáveis de separação são
granulação, cor, orientação e forma, definidas pela cor, orientação, textura e
forma.
Lameira (2009) reafirma que forma de implantação pode ser pontual, linear ou
zonal e as principais propriedades ligadas a percepção são as relações de
diversidade: dissociativa, associativa e seletiva, assim como a ordem e a
proporcionalidade (MARTINELLI, 2006; BERTIN, 2000), conforme pode ser
verificado na Figura 9.
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Figura 9 – Variáveis visuais e respectivas propriedades perceptivas.
Fonte: Adaptado de Martinelli, 1991.

Examinando as várias propostas de sistematização da Cartografia Temática,
apresentado pela literatura pertinente, Martinelli (1991, 1999.) sugere agrupar os
métodos de representação da seguinte maneira:
•

representações qualitativas;

•

representações ordenadas;

•

representações quantitativas;

•

representações dinâmicas; e,

•

representações de síntese.

De acordo com o autor, a representação qualitativa considera primordialmente a
diversidade entre os objetos, diferenciando aspectos como a natureza, tipo, etc.
conferindo-lhe aspectos de classificação. Para as representações ordenadas, o
autor refere-se à relação de ordem entre os objetos, definindo, dessa forma,
representações hierarquizadas.
As representações quantitativas evidenciam relações de proporcionalidade entre
os objetos, que por sua vez, devem ser transcritos por relações visuais de
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proporcionalidade. As representações dinâmicas mostram variações no tempo e
movimento no espaço. Estas últimas fazem referência às representações através
dos fluxos, que indicam sucessivas posições, o deslocamento, a intensidade, a
direção e o sentido dos fenômenos espaciais. Finalmente, as representações de
síntese consideram a fusão entre os elementos da análise em agrupamentos de
lugares caracterizados por agrupamentos de atributos.
Monteiro (2000) trabalhou com uma Cartografia de síntese idealizada em uma
Cartografia que resultou em um mapa da qualidade ambiental, o qual incluiu a
ordenação dos graus de derivação, a diferenciação entre padrões ambientais
ligados ao natural e aqueles vinculados a ação antrópica, o registro de tipos de
poluição e a abordagem de impactos.
Ozenda (1986) desenvolveu um mapa ambiental integrando todos os problemas
do ambiente até chegar naqueles antropogênicos, ligados aos impactos das
atividades humanas. O autor iniciou pelo mapa de vegetação e superpôs os fatos
socioeconômicos

ao

mapa

ecológico

clássico

sugerindo

relações

de

interdependência que se estabelecem entre o meio natural e as atividades
humanas. Embora a síntese só seja apresentada textualmente em nota de
rodapé, dois grandes conjuntos espaciais são definidos: o primeiro é
predominantemente rural, e, o segundo predominantemente urbano.
Journaux (1975, 1985) propõe uma classificação metodológica diferenciada em
níveis, abrangendo desde os mais simples até os mais complexos:
•

mapas de análise dos elementos (formações vegetais) e dos processos
(geomorfologia);

•

mapas de síntese que cartografam as associações dos elementos ou
processos, definindo sistemas (sistemas agrícolas) ou mapas de aptidão ou
ainda mapa de riscos;

•

mapas de sensibilização, destinados não apenas ao conhecimento sobre o
meio ambiente; sua realidade, mas também para subsidiar ações de
planejamento territorial.
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Kondracki e Ostrowski (1980) apresentam uma Cartografia fundamentada no
processo de desaparecimento de certas espécies vegetais e o aparecimento de
outras, relacionadas com as atividades humanas, é o chamado “mapa do grau de
sinantropização do ambiente”. As regiões fisiográficas consideradas como
unidades observacionais básicas, foram dotadas de uma gama de cores, em duas
ordens visuais opostas para representar o grau de sinantropização; trata-se, desta
forma, da confecção de uma Cartografia analítica sobreposta a uma
representação se síntese.
Troppmair (1983) apresenta uma importante contribuição cartográfica para este
tema, abordando aspectos metodológicos interdisciplinares entre Ecologia e
Geografia, organizando um mapa de superposição dos Ecossistemas aos
Geossistemas atuais no Estado de São Paulo (TROPPMAIR, 2000).
Para Bertin (1978) e Martinelli (1999) a síntese é um tipo de representação capaz
de mostrar em mapa não mais elementos exaustivamente apreendidos nas
análises e sim agrupamentos de lugares, caracterizados por agrupamentos de
atributos. Para tanto, parte-se para um raciocínio que deve convergir na
organização de tipos, ou seja, as denominadas “unidades taxonômicas” que
expressas cartograficamente permitem a elaboração do mapa que é a síntese
almejada.
Essas unidades taxonômicas nada mais serão do que as unidades ambientais,
que segundo Rodela e Tarifa (2001) constituem-se em expressões diferenciadas
da paisagem e apresentam características que as individualizam, relacionadas a
fisionomia. Sendo assim, da mesma forma com que a Geografia deve preocuparse com as questões ambientais, principalmente com as relações do homem e o
meio ambiente, a Cartografia precisa, concomitantemente, preocupar-se com as
representações gráficas dessas relações.
Partindo desses pressupostos, verifica-se a necessidade de sistematização para
construção de uma metodologia para a Cartografia Ambiental, considerando as
bases para definição de uma cartografia crítica que incorpore relações,
mediações, contradições entre os componentes que integram a natureza e a
sociedade (MARTINELLI, 1999).
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Diversos autores tem tratado da questão da sistematização e metodologia para a
Cartografia Ambiental, como Orsomando et al. (2000), Pedrotti et.al. (1997),
Rougerie e Beroutchachvili (1991), Monteiro (1987), Ozenda (1986), Journaux
(1985), Troppmair (1983), Kondrakci e Ostrowski (1980), Tricart (1979), Cailleux e
Tricart (1957), Gaussen (1940). Todos estes autores e trabalhos desenvolvidos,
tratam dos aspectos de uma cartografia de síntese, expondo que não há limite
máximo de elementos a serem representados, e analisados, em uma mapa de
síntese (LAMEIRA, 2009).
Em relação aos métodos de representação gráfica na Cartografia Ambiental,
deve-se atentar para dois aspectos fundamentais: o modo de representação e a
escala adequada para esta representação. Segundo Lameira (op.cit.) é preciso ter
muito bem claramente respondidas as seguintes questões: qual representação
mais apropriada para demonstrar dados quantitativos, qualitativos ou ordenados?
A visão será estática ou dinâmica? O raciocínio será analítico ou de síntese?
Retomando as premissas da representação gráfica, tem-se que a representação
quantitativa expressa relações entre quantidade ou grandeza dos fenômenos,
sendo

assim,

podem

ser

atribuídos

valores

numéricos,

indicando

proporcionalidade entre eles. Em relação a quantificação de fenômenos em
manifestação pontual, indica-se a utilização de figuras geométricas.
Em relação às áreas, há opções a serem adotadas: figuras geométricas
centralizadas na área de ocorrência, pontos de contagem, coroplético e isarítmico,
conforme segue descrito no Quadro 1.
As representações ordenadas são utilizados quando os fenômenos admitem uma
classificação segundo uma ordem ou hierarquia, categorias deduzidas de
interpretações quantitativas ou de datações. Em relação às representações de
diversidade ou qualitativas, são utilizadas para expressar existência, localização e
extensão de ocorrências dos fenômenos que se diferenciam pela natureza.
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Quadro 1 – Representação de áreas – relação quantitativa.

Área de ocorrência

Usada para abstração construída a partir da proporcionalidade do
tamanho de uma figura geométrica plano para um valor absoluto,
implantando-a no centro de gravidade da área considerada.

Pontos de
contagem

Representação que se expressa pela variação do número de pontos de
tamanho, cor e forma, igualmente distribuídos ou não pela área de
ocorrência.

Coroplético

Usada para representar valores preferencialmente relativos agrupados
em classes significativas através de ordem visual.

Isarítmico

Usado para representar fenômenos contínuos, transcritos por meio de
curvas de igual valor selecionadas, entre as quais é inserida uma gama
ordenada de valores visuais.

Fonte: Adaptado de Lameira, 2009.

Em relação a representação estática ou dinâmica, tem-se que na primeira há
materialização no espaço de fenômenos isolados, sendo assim, limitada para
interpretar as interações existentes no meio; nas representações dinâmicas, o
dinamismo dos fenômenos devem ser expostos no tempo e no espaço, traduzindo
as transformações de estados sucessivos ou por variações quantitativas dos
fenômenos para um mesmo local e a manifestação por meio de movimentos, os
fluxos,

com

deslocamento

das

quantidades

ao

longo

de

percursos,

respectivamente (MARTINELLI, 2006).
Em relação a escala de abordagem, segundo Brum (2000) o processo de
definição de escala, o recorte da realidade objeto de estudo, pode implicar em
diferenças sensíveis na problemática e nas reflexões abordadas.
A noção de escala atrelada aos recursos matemáticos estabelece medidas de
proporções para sua correta utilização na representação gráfica, entretanto, sua
importância assume proporções ainda maiores, especialmente para a Geografia
tratando de questões ambientais, pois é onde receberá conteúdo mais elaborado
significando a apreensão da realidade concreta, considerando que a aproximação
do mundo real envolve aspectos de dimensão e fenômeno.
A adequação da escala, na elaboração de mapeamentos, vincula-se à decisão
sobre a categoria de estudo adotada (BRUM, op.cit), compatibilizando-a com a
resolução da manifestação do fenômeno investigado. As várias escalas, possíveis
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de serem adotadas diferenciam-se quantitativamente e qualitativamente, pois os
fenômenos espaciais possuem sua organização e representação em uma escala
determinada. Os estudos sobre as questões ambientais articulam-se em
diferentes níveis de análise, desde um âmbito global até local, nas suas mais
variadas formas de expressão.
Outra questão metodológica a ser considerada na elaboração de mapeamentos
do meio ambiente refere-se à elaboração da legenda. De modo geral, a legenda
é sempre concebida como um decodificador do código de convenções,
rigidamente pré-estabelecidas por quem elabora o mapa. Mesmo não deixando
de considerar sua importância como tal, deve-se considerar, em primeira
instância, que é através da legenda que transparece a concepção teóricometodológica adotada pelo pesquisador na elaboração do mapa (SANTOS,
2009).
Ao assumir esta concepção de legenda, considera-se Martinelli (1999) por expor
que a mutação na concepção e organização da legenda viabilizou a passagem de
uma Cartografia privilegiando as identidades elementares referentes aos lugares
para uma Cartografia que se organizou em classes de objetos, onde a sua
produção ou reprodução importava mais que a simples identificação. Esta
segunda modalidade, cristalizada nos mapas atuais ultrapassou a simples
enumeração dos objetos alcançando um discurso sobre o espaço que o mapa
representa. Neste sentido, observa-se que a escolha dos itens da legenda deve
refletir as verdadeiras intenções de quem faz o mapa, partindo da visão
hierarquizada sobre os objetos representados.
Diante do exposto, sem esgotar o universo de autores e trabalhos realizados
dentro do âmbito da cartografia, tem-se que a Cartografia Ambiental é uma
vertente de desenvolvimento recente dentro da Cartografia Temática, que se
afirma como uma forma de representar o ambiente para sua compreensão, como
realidade concreta. Ela surge a partir da necessidade de serem encontrados
meios adequados para registrar, tratar e expor os dados e informações, bem
como os resultados de pesquisas sobre os problemas ambientais, interligando as
relações sociedade e natureza.
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A utilização de mapas, que sirvam de representações às questões ambientais
vem crescendo cada vez mais na sociedade, criando com isto a necessidade de
uma reflexão crítica sobre os processos que envolvem a sua concepção. O mapa
tem sido amplamente utilizado nos estudos de impactos ambientais, na área
educacional, na área de planejamento, na área política e jurídica, assim como nas
demais áreas do conhecimento cientifico. Porém, grande parte dos profissionais
que trabalham nestas áreas tem realizado tradicionalmente seus estudos de
forma a englobar apenas os aspectos físicos dos fenômenos investigados,
reconstruindo assim, a velha fórmula do ambiente pelo ambiente, sem considerar
de forma adequada as interações do homem em suas relações sociais com a
natureza.
Há ainda a tendência de algumas ciências se voltarem para questões globais,
essas direções têm valorizado e atualizado o conceito de escala regional, abrindo
caminho para novas perspectivas de conhecimento dos espaços terrestres.
Acredita-se que os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) apresentem
potencialidades para análise integrada e a espacialização de dados ambientais
para o mapeamento de unidades de paisagem ao nível regional. Os SIGs tem
sido utilizados desde os anos de 1970 como instrumento de análise e modelagem
de dados espaciais e atualmente adquiriram um papel fundamental no
desenvolvimento metodológico da Geografia. Os SIGs consistem em modelos de
analise espacial que integrados, constituem a ciência da informação geográfica
(Goodchild, 1992).
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2.

METODOS DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Desenvolvida com base em uma investigação analítica sobre as principais
características dos atributos do meio, existentes no município de Ubatuba e com
enfoque voltado a quatro sub-bacias locais, conformados ao longo de sua história
e dos vários usos que se fez de sua paisagem, a pesquisa foi desenvolvida em
quatro etapas básicas, descritas a seguir:
2.1

Etapas da Pesquisa

Etapa 1
Esta etapa inicial se caracterizou principalmente pela coleta e compilação de
dados. Foram levantadas as fontes para a pesquisa (bibliográficas e
cartográficas), elaborados fichamentos, resumos e análises prévias das obras
consultadas.
Foi realizada leitura do material bibliográfico sobre a conceituação da Paisagem
dentro dos estudos geográficos, cartografia ambiental, a área de estudo, entre
outros. Da mesma forma, foi realizado levantamento cartográfico da área de
estudo, desde mapeamentos básicos até mapeamentos temáticos já realizados
em nível regional e local.
Em relação aos produtos cartográficos utilizados como suporte à delimitação das
Unidades da Paisagem e sua cartografação foi preciso definir escalas de trabalho
mais adequadas. Ao buscar materiais visando conhecer e analisar o contexto
regional com o qual se relaciona o processo ocupacional local partiu-se do
pressuposto de que, embora as características locais sejam imprescindíveis para
a análise ambiental, a produção do espaço local só pode efetivamente ser
comprometida se analisada a partir de uma abordagem regional.
Lencione (1997) afirma que a escala regional, como escala intermediária de
análise, como mediação entre o singular e o universal, pode permitir revelar a
espacialidade particular dos processos sociais globais. O recorte municipal
adotado reflete a escolha pela delimitação político-administrativa, como forma de
abordagem mais abrangente, uma vez que esta, destaca, segundo Moraes (1999)
o espaço para o exercício do planejamento da ação política, além de estar
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relacionado a área oficialmente incidente de dados estatísticos oficiais, da mesma
forma o recorte feito dentro dos limites municipais com as sub-bacias
hidrográficas permite direcionar o olhar para o nível local, com suas
particularidades decorrentes do uso e ocupação existentes.
A carta topográfica em escala 1:50.000 (IBGE, 19918) serviu de base ao processo
de construção dos mapas. Os mapas temáticos representativos da área de estudo
foram encontrados em escalas de 1:250.000 a 1:100.000, gerando a necessidade
de adaptações e verificações em campo. Para cruzamento das informações e
geração da cartografia de síntese foram escolhidas formas de apresentação em
escala mais genérica, 1:250.000 abrangendo o município (optou-se pela exclusão
das ilhas) assim como escalas de maior detalhe, 1:50.000 a 1:70.000,
abrangendo de forma individual, quatro das sub-bacias hidrográficas existentes no
município.
Em

relação

a

escolha

das

sub-bacias

trabalhadas,

para

análise

das

características locais, se deu após análise da divisão realizada no Plano de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Litoral Norte (PGRH-LT)9, feito em
1999. Neste relatório técnico é apresentada a divisão de sub-bacias dos
municípios do Litoral Norte paulista, com intuito de subsidiar o gerenciamento dos
recursos hídricos nesta UGHRI, assim como para elaboração do PGRH-LT até o
ano de 2020.
Este Plano apresenta os quatro municípios do Litoral Norte divididos em 34 subbacias (26 continentais e 8 insulares). A UGRHI do Litoral Norte caracteriza-se
como uma unidade de gerenciamento de pequena extensão geográfica, com
aproximadamente 1.977 km² (IPT, 1999). No município de Ubatuba encontram-se
13 sub-bacias, das quais foram escolhidas quatro: Maranduba-Arariba, Grande,
Puruba-Quiririm e Fazenda-Bicas (vide Mapa1).
A escolha por estas 4 sub-bacias deu-se em razão de serem representativas de
tempos e modos de ocupação diferenciados no município. As duas primeiras
8

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Carta Topográfica 1:50.000 – SF-23-Y-D-III-4.
Edição e impressão em 1991. Disponível em www.ibge.gov.br (Acesso em 20.02.08).
9
Relatório nº 57.540. Plano de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Litoral Norte. Comitê das
Bacias Hidrográficas do Litoral Norte - CBH-LN Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.
1999.
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representam setores amplamente urbanizados, com instalação de equipamentos
turísticos e atendimento no setor de serviços às demandas dos turistas. As duas
últimas, por sua vez, guardam em sua paisagem características dos moradores
tradicionais, com atividades de pesca e cultivo ainda presentes no cotidiano, além
de apresentarem-se em grande parte como área de conservação ambiental.
Desta forma, além dos levantamentos bibliográficos e cartográficos, a escolha das
sub-bacias de trabalho, foram realizados também levantamentos sobre o histórico
de ocupação de todo o município, com destaque a estas sub-bacias, que se
tornaram necessárias para a compreensão do processo de evolução dos usos e
modos de ocupação por quais passaram estas áreas.
Etapa 02
A segunda etapa foi caracterizada pela avaliação dos dados coletados, seguida
da seleção das informações relevantes para a pesquisa, devendo localizar os
problemas parciais e organizar seus elementos dentro de um problema global.
Nesta etapa também se iniciaram os levantamentos de campo, onde os
componentes da paisagem começaram a ser verificados, assim como sua
dinâmica de funcionamento da estrutura do ambiente.
Foram correlacionados todos os materiais consultados, com o objetivo de
estabelecer relações acerca das informações levantadas e construção de uma
base informativa para análise (fotointerpretação, tabelas de dados, pré-textos).
Etapa 03
Esta etapa caracterizou-se pelo diagnóstico da área, seus principais atributos a
partir do cruzamento dos dados levantados e já trabalhados, com o objetivo de
compor a estrutura daquela paisagem. Foi feita a avaliação das análises
realizadas e a verificação do que seria utilizado na construção de um cenário
analítico da paisagem e sua síntese, por meio da representação cartográfica.
Ainda nesta etapa foi realizado novo trabalho de campo, em março de 2010, com
o intuito de conhecer mais detalhadamente a área das quatro sub-bacias
escolhidas. Ressalta-se que grande parte da base cartográfica digitalizada foi
fornecida pelo Instituto Geológico de São Paulo (2006), assim como as fotografias
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aéreas utilizadas na fotointerpretação das sub-bacias, uma vez que a instituição
desenvolveu pesquisa no município de Ubatuba em projeto financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa – FAPESP, entre 2005 e 2006. A elaboração do
material cartográfico foi realizada com a utilização dos softwares Arcgis 9.3® e
Mapinfo 7.0®, da ESRI® e PB MapInfo Corporation®, respectivamente.
Para uma primeira definição de setores homogêneos na área de estudo,
considerando inicialmente o recorte administrativo municipal, partiu-se da
macrocompartimentação baseada nas formas de relevo e nas tipologias da
vegetação, elaborando-se uma caracterização inicial da paisagem. De modo
paralelo desenvolveu-se análise que correlacionou os diversos componentes do
meio como: tipologia dos padrões de formas de relevo em nível local, identificação
da classificação das tipologias de vegetação, caracterização pedológica,
caracterização lito-estratigráfica e também, as características de ocupação e uso
antrópico.
Considerando a abordagem em nível local, focada nas sub-bacias, houve a
correlação das informações do meio físico com os dados socioeconômicos, com
destaque àqueles voltados aos índices de desenvolvimento e vulnerabilidade
social. Da mesma forma, houve uma análise entre as características das unidades
paisagísticas destas sub-bacias com as zonas delimitadas pelo Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE) existente no município de Ubatuba.
Etapa 04
A etapa final da pesquisa, com os dados já trabalhados, com as bases
cartográficas elaboradas e os cruzamentos realizados foi possível construir a
representação cartográfica das unidades paisagísticas do município de Ubatuba.
As informações coletadas nas etapas anteriores foram organizadas com seus
atributos e depois convertidos para uma estrutura que permitisse a integração
espacial dos diversos temas pesquisados. Este é o processo comum a
investigação que busca espacializar seus resultados, visto que foi realizada a
junção dos mapas com operações de soma.
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Conforme explica Lameira (2009) os atributos dos mapas temáticos foram
sobrepostos, tendo como critério a proximidade entre os temas (geomorfologia,
pedologia, geologia, etc). Esses cruzamentos foram realizados de maneira
sucessiva entre si, de modo que todos os atributos fossem sobrepostos com
intuito de produzir novos mapas contendo informações desses mapas temáticos
(Figura 10).

Figura 10 – Sobreposição de informações. Fonte: Queiroz e Martinelli, 2007.

De acordo com Ferreira (1997) este tipo de construção prescinde de uma base
confiável de dados, assim como do conhecimento em campo, para que o
resultado seja satisfatório, pois estas ações podem gerar generalizações
excessivas.
Sendo assim, a identificação das unidades foi feita tomando-se como referência
unidades espaciais que evidenciaram em seu conjunto determinado padrão de
regularidade produzida, após cruzamento de dados, pela intensidade, arranjo e
forma na distribuição de seus elementos constituintes.
Na definição das Unidades de Paisagem de Ubatuba, considerou-se o relevo, a
vegetação e a ocupação urbana como fatores básicos de delimitação espacial,
para a abordagem baseada nos limites administrativos municipais.
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Para a abordagem baseada nas características locais, focada nas sub-bacias,
considerou-se além das unidades paisagísticas calcada nos itens já mencionados,
uma análise correlacionando estas unidades com o modo de ocupação existente,
os índices sociais vigentes no município e o ZEE proposto para o município. A
leitura da correlação destes itens permite uma avaliação de como ocorre a
ocupação em Ubatuba e o modo como isto interfere na dinâmica natural e social
historicamente desenvolvida no município.
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3.

ÁREA DE ESTUDO

3.1

Litoral Norte de São Paulo – breve histórico

A Zona Costeira brasileira compreende uma faixa litorânea de cerca de 8.698 km
de extensão e largura variável, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Sul,
conformando um conjunto de ecossistemas contíguos sobre uma área de
aproximadamente 388,78 mil km² (MUEHE, 2008). Destes, destaca-se a região
litorânea paulista, com extensão de 700 km e área de, aproximadamente, 21.400
km², num total de 36 municípios (SÃO PAULO, 1996).
Seu desenvolvimento socioeconômico ocorreu de forma singular do restante do
país, caracterizando-a como uma região marginal às grandes cidades do planalto
paulista, acarretando na estagnação econômica de seus municípios, o que, em
contrapartida, manteve grande parte de seu patrimônio natural preservado.
O Litoral Norte foi escolhido como área de estudo porque neste setor do território
paulista encontram-se áreas florestadas dispostas em um mosaico de Unidades
de Conservação – UC, abrigando ainda comunidades tradicionais que utilizam
técnicas tradicionais ou rústicas (RAIMUNDO, 2001), além de ser representante
do processo de ocupação ocorrido no litoral paulista. Desta forma, a delimitação
da área obedeceu a requisitos necessários para uma pesquisa em Geografia que
abordasse tanto os aspectos físicos formadores da paisagem quanto os aspectos
socioculturais que imprimiram suas marcas naquela paisagem.
Segundo Raimundo (op.cit.) a paisagem do Litoral Norte paulista, com a Serra do
Mar interceptando a linha de costa e formando uma série de pequenas praias,
com bacias hidrográficas restritas e rios de regime torrencial, tiveram importante
papel na configuração territorial regional, com os caminhos e posteriormente as
estradas, instalando-se pelos fundos dos vales e pela planície costeira, com isso,
as comunidades ali existentes assentaram-se nos chamados “sertões” ou fora da
planície costeira, ocupando anfiteatros da Serra do Mar.
O termo sertão no Litoral Norte paulista remete a áreas de densa floresta
enquanto que “areia” é sinônimo de praia (SETTI, 1985, apud RAIMUNDO, 2001).
Cada comunidade acabou se organizando nos limites de uma bacia e
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comunicando-se com outras comunidades dos outros sertões apenas nos
momentos de festas ou trocas comerciais.
Segundo Adams (1996) o Litoral Norte não favoreceu a colonização pelo europeu,
no início do século XVI, em parte devido à resistência oferecida pelos indígenas e
por suas condições geográficas peculiares, dificultando a comunicação com o
planalto. Ao contrário do que ocorreu com o Litoral Sul do estado, o povoamento
foi tardio, tendo se iniciado em fins do século XVI. Durante os séculos XVI e XVII,
foram concedidas várias sesmarias no Litoral Norte, onde se estabeleceram
engenhos de açúcar e aguardente, além de importantes culturas de anil e fumo.
O litoral paulista, como um todo, nos séculos XVI e XVII desempenhou um
importante papel na economia regional, mesmo que nesse período o auge da
produção açucareira estivesse na região nordeste, a cana-de-açúcar foi também
cultivada no litoral sudeste, só que em menor escala, com as plantações
encravadas entre o mar e as escarpas íngremes da Serra do Mar.
Outras atividades ligadas ao mar, como a captura de baleias e a comercialização
do seu óleo, desempenharam importante papel nesse período. Entretanto, o litoral
perde a posição de destaque quando, no planalto, no século XIX a ferrovia e as
plantações de café ocupam grandes áreas, com maciços investimentos
governamentais e empresariais; esta situação lega ao litoral paulista um longo
período de abandono, do poder público e de outros setores da sociedade,
situação que permanece até a segunda metade do século XX. Ressalta-se aqui
que essa situação encontra em Santos uma exceção, pois o Porto ali instalado foi
responsável pela comercialização dos produtos do planalto.
No início do período colonial, o litoral paulista não foi utilizado apenas como rota
de passagem para atingir o sertão, nele foram produzidos cultivos agrícolas, além
da extração mineral, vegetal, animal (terrestre e marinha). Essas atividades
deixaram marcas na paisagem - as armações de baleia, as sedes das fazendas,
os engenhos de cana, entre outras marcas de ocupação.
O café cultivado, no sistema de plantation da linha de costa até a cota 300m em
Ilhabela, por exemplo, desfigurou as florestas pré-existentes. Até o final do século
XVIII, o litoral paulista viveu dias de abundância e prosperidade, com uma vida
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comercial intensa para a época, agricultura, pequenas indústrias, numerosos
engenhos de açúcar, serrarias, fornos de cerâmica e estaleiros navais (ADAMS,
2000). Todavia, a partir de 1787, todas as embarcações que zarpavam no litoral
paulista foram obrigadas a escalar em Santos, onde os preços pagos pelas
mercadorias eram menores e os tributos maiores. Esta estratégia foi utilizada para
abastecer a capital com gêneros alimentícios, e movimentar o Porto de Santos.
Com a diminuição do comércio em outros pontos do litoral, muitos agricultores
abandonaram suas terras, limitaram suas culturas ou mudaram-se para o
planalto.
Para Luchiari (1998) neste período, entre os séculos XVII e XIX, a paisagem
litorânea ficou a mercê da dinâmica da economia colonial, no auge da produção
cafeeira, as fazendas se expandiam e as encostas da Serra do Mar eram
ocupadas pelas lavouras e um pequeno comércio se dinamizava, integrando a
região à metrópole portuguesa. Entretanto, com o declínio desses produtos, a
população que, ou emigrava, ou se concentrava na sede dos municípios, como
Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião e as comunidades caiçaras, fruto da
miscigenação do branco europeu com o indígena (CÂNDIDO, 1987), passavam a
ocupar as pequenas planícies espalhadas ao longo da costa paulista, avançando
nas encostas com roças de subsistência.
Essa estagnação na costa sudeste (cana e café principalmente) obrigou o caiçara
que permaneceu no litoral a desenvolver atividades que guardaram o vinculo com
o meio: extração, pesca e utilização de recursos para subsistência e
comercialização do excedente. Com o passar dos anos, o caiçara tornou-se um
grande conhecedor da dinâmica natural da região, além disso, esse foi o
momento dos campos se transformarem em capoeira e das matas se
regenerarem.
Cabe ressaltar que o caiçara, conforme afirma Cândido (1987), pode melhor ser
definido pelas características ligadas ao modo de vida de um grupo humano às
condições naturais do litoral paulista do que pelo seu traço étnico, ao longo da
história da colonização do sudeste brasileiro, o grupo foi responsável pela
produção de gêneros, fossem eles ligados à atividade predominante (cana-deaçúcar ou café, por exemplo) ou por outras atividades que davam sustentação as
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primeiras, como a produção de víveres alimentícios (pescados, agricultura, entre
outros).
Para Santos e Silveira (2001) o período de semi-isolamento das comunidades
caiçaras, foi o momento de acomodação e morosidade na relação com o meio,
pois era permitido à floresta voltar a crescer durante algumas décadas, antes do
plantio iniciar no mesmo local. Assim, segundo os autores, durante quatro séculos
o litoral paulista foi base de uma produção fundada na criação de um meio técnico
muito mais dependente do trabalho direto e concreto do homem que a
incorporação de capital à natureza, legando a esta um papel relevante na seleção
das produções dos homens.
Após o período de isolamento e abandono, o litoral paulista, segundo Moraes
(1999) sofreu uma das últimas formas de intervenção da ação estatal para ocupar
os espaços de “fronteira” do litoral com populações dispersas ou semi-isoladas,
com a criação de rotas de acessibilidade às áreas em questão com a instalação
de rodovias, entre as décadas de 1970 e 1980.
Essas rotas ampliaram as formas de comunicação a partir da segunda metade do
século XX no litoral. Para Moraes (op.cit.) a implantação de rodovias obedeceu
algumas condições, podendo ser, em alguns casos, o acesso a uma instalação
portuária ou a beleza cênica do local. No Litoral Norte paulista, ambas
características justificaram a criação de rodovias - o terminal petrolífero de São
Sebastião é um exemplo da primeira condição e a paisagem de pequenas praias
entrecortadas pela Serra do Mar bem florestadas em Ubatuba, o exemplo da
segunda condição.
Segundo Moraes (op.cit.) a justificativa para construção de tais estradas e do
processo de ocupação está centrada na visão desenvolvimentista determinada
pelo regime ditatorial centralizado brasileiro que governava nas décadas de 1970
e 1980. Reproduzia-se a visão colonial de ocupação do território, onde se
considerava o espaço territorial brasileiro como um espaço a se conquistar a
qualquer custo. Não existia nenhuma preocupação com os impactos ambientais
ocasionadas, uma vez que a visão era de um patrimônio natural infinito.
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Desta forma, o semi-isolamento do Litoral Norte paulista foi alterado a partir do
final da década de 1970, com a finalização das obras da Rodovia BR-101, a RioSantos, desde então a paisagem passa a ser marcada pelas construções de
segunda residência, ou veraneio, que ganham quase que a totalidade das praias
e algumas áreas interiorizadas. Com a construção da rodovia a migração regional
se acentua e migrantes de várias partes do país dirigem-se para a área a fim de
buscar alternativas de renda ligadas ao setor turístico e à indústria imobiliária que
se intensificaram. No inicio da década de 1990 as cidades do Litoral Norte já
possuíam linhas de ônibus interligando-as às cidades do nordeste do Brasil e
norte do Estado de Minas Gerais.
Além dos grupos que migraram para o Litoral Norte em busca de trabalho,
chegaram também grupos interessados na conservação ambiental. Com isso,
novos conflitos foram estabelecidos, conflitos esses que ainda permanecem entre
os grupos interessados na ampliação das construções, ditados pela especulação
imobiliária e aqueles que pensam na preservação da natureza regional
(SANSOLO, 2002).
Desses conflitos resultou a criação de UCs pelo Estado, através dos órgãos de
conservação ambiental como o Instituto Florestal - IF e a Superintendência para
Desenvolvimento do Litoral Paulista - SUDELPA. Assim, os espaços que
anteriormente eram cultivados em larga escala e posteriormente abandonados,
nos quais ocorria a recuperação dos ambientes originais, tornando a paisagem
marcada pela Floresta Ombrófila Densa, foi focado para essa nova função,
criando-se o Parque Estadual da Serra do Mar – PESM, em 1977, como tentativa
de impedir o avanço da urbanização na região.
Há interesses diversos na utilização de áreas menos alteradas, principalmente
para instalação de loteamentos para segunda residência; interesses que se
chocam com os de outros segmentos da sociedade que, com a criação das UCs,
almejam pela conservação da floresta na qual os processos bio-físicos se dariam
sem a interferência humana. Esses dois interesses foram inseridos aos das
comunidades tradicionais ali presentes que freqüentemente são alijadas de suas
áreas tradicionais.
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Em relação a manutenção e gestão dessas áreas de conservação ambiental,
Arruda (1997) considera que uma das principais dificuldades tem sido a relação
com as populações humanas que ali vivem antes da apropriação da área pelo
Estado, pois a legislação acaba por ser um fator altamente impeditivo, abordando
superficialmente a questão, desconsiderando as aspirações dessas populações e
seus modos de produção e relação com o meio.
De acordo com Moraes (1999) o Litoral Norte vivencia um contínuo processo de
urbanização, desde as décadas de 80 e 90 do século XX. Observa-se como
elemento ativo neste processo fenômenos como a residência secundária de
veraneio que se torna o fator numericamente mais expressivo da urbanização
litorânea e os movimentos migratórios decorrentes da demanda de serviços
voltados ao turismo. Entretanto, nem sempre o contingente populacional existente
é absorvido pela demanda na indústria e nos serviços, ficando no mercado
informal, constituindo assim um segmento marginalizado, habitando de forma
precária os setores periféricos do município, em áreas impróprias, a Serra do Mar
ou as várzeas das bacias hidrográficas.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
Caraguatatuba é o município mais populoso do Litoral Norte, seguido por
Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, conforme se observa no Quadro 2 e Gráfico
1.
Quadro 2 – Aumento populacional do Litoral Norte de São Paulo – 1960 a 2000
1960-1970

1970-1980

1980-1991

1991-2000

Caraguatatuba

5.503

19.162

12.638

31.799

Ubatuba

7.262

11.958

20.237

19.050

São Sebastião

4.909

7.784

10.049

27.820

Ilhabela

4.909

2.875

2.265

17.771

Fonte: IBGE, 2002 (www.ibge.gov.br, acesso em 10.09.2009).
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Aumento Populacional - Litoral Norte - 1960 a 2000
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Gráfico 1 – Aumento populacional nos municípios do Litoral Norte entre os anos de 1960 e
2000. Fonte: IBGE, 2002 (www.ibge.gov.br, acesso em 10.09.2009).

Ressalta-se o fato de que o aumento populacional também está relacionado ao
contingente migratório nestes municípios, principalmente no período entre 1970 e
1980. Nas décadas seguintes, entre 1991 e 2000, o número de migrantes
apresenta uma significativa queda, de acordo com o censo do IBGE em 2000
(Panizza, 2004), em São Sebastião, as pessoas naturais desse município são
11.135, em Caraguatatuba 7.712, em Ubatuba 7.292 e, por fim, em Ilhabela são
3.634.
Este cenário comprova que as ligações rodoviárias entre o planalto e o litoral
permitiram um maior fluxo de pessoas. Em Ubatuba especificamente, há uma
queda no aumento populacional, na década de 1990, assim como no número de
migrantes, o que deve ser resultado da saturação do município em relação aos
problemas de concentração de turistas e aumento de poluição das praias.
Em relação à atração turística, a proximidade da orla é o principal elemento para
a valorização dos terrenos, não somente pela facilidade de locomoção à praia,
mas por fornecer ao proprietário o status da garantia da propriedade do elemento
cênico que é o mar.
O Litoral Norte ainda apresenta como diferencial ao restante do litoral paulista, a
concentração de residências de altíssimo padrão. Segundo Faustino (2000) no
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trecho de 210 km entre Guarujá e Ubatuba, existe algumas dezenas de
propriedades com valor acima de 2,5 milhões de reais; construídas em meio a
belos cenários naturais essas casas são símbolos de poder e riqueza à beira-mar.
É importante ressaltar que quanto mais isolados dos fluxos urbanos forem, mais o
valor agregado das residências, onde a legislação de uso do solo pode colaborar
para consolidação das diferencias sociais relacionados ao uso e ocupação, como
é o caso de São Sebastião e Ilhabela, únicos municípios paulistas que proíbem a
verticalização, freando o crescimento urbano e criando áreas seletivas.
Há ainda neste cenário, a pressão do setor imobiliário junto às comunidades
tradicionais residuais que detém o título de posse de áreas junto às praias, para
que os vendam, criando uma situação de conflito. O processo de favelização é
outro problema urbano comum a quase todos os municípios litorâneos, pois as
populações marginalizadas alojam-se em áreas de proteção ambiental, de alto
risco de ocupação ou insalubres, como as encostas de alta declividade da Serra
do Mar e os manguezais.
Pode-se apontar esse padrão de urbanização como o principal fator de destruição
dos recursos paisagísticos e ambientais existentes junto à linha de costa, pois os
diversos

ecossistemas

costeiros

como

manguezais

e

restingas,

são

extremamente suscetíveis à urbanização (e outros modos de apropriação) e
quando fragmentados tendem a desaparecer. Pode-se apontar, entre outros, os
seguintes efeitos da urbanização sobre o meio ambiente costeiro:
•

poluição das águas (lençol freático, rios, lagunas, mar).

•

erradicação das dunas.

•

erradicação total da mata de restingas.

•

assoreamento de barras de rio, praias e estuários.

•

destruição parcial ou total de costões.

•

eliminação dos manguezais.

•

transformações das estruturas urbanas primitivas.

•

diminuição da quantidade de pescado (produtividade).
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A fuga dos turistas, provenientes dos centros urbanos, em direção ao litoral
provoca, nestas áreas, o movimento de grandes valores financeiros, assim o
desenvolvimento

do

turismo

é

visto

pelos

administradores

como

uma

possibilidade viável de amenização dos problemas econômicos e sociais que
afligem a região, mas acaba se transformando em fator de degradação dos
recursos

naturais

e

socioculturais

que,

quando

recuperáveis,

tem

sua

regeneração por meio de procedimentos demorados e custos socioeconômicos
elevados.

3.2

Ubatuba – uso e ocupação

O município de Ubatuba está localizado entre as coordenadas geográficas 23° 26'
13" Latitude Sul e 45° 04' 08" Longitude a Oeste de Greenwich (vide Figura 1)
seus limites são os municípios de Caraguatatuba e sudeste, Natividade da Serra
e São Luis do Paraitinga, a leste, Cunha, a norte e Paraty a nordeste, já em
território fluminense. Ubatuba encontra-se interligada a estradas federais e
estaduais, como a SP55 (Guarujá-Ubatuba), a SP125 (Taubaté-Ubatuba) e BR
101 (Rio-Santos). Sua distância da capital paulista é de 248 km.
A população local é de 81.096 (IBGE, 2007) com uma população flutuante de
cerca de 300 mil pessoas em épocas de temporada (dezembro a março), as
principais atividades econômicas desenvolvidas no município são o turismo, a
construção civil e a pesca (IPT, 1991).
O território de Ubatuba possui forma alongada, com eixo maior posicionado na
direção sudeste-nordeste com cerca de 60 km de extensão. No sentido
transversal a largura do município varia entre 5 e 17 km, aproximadamente. Junto
ao oceano o perímetro é bastante recortado definindo uma extensão linha de
contato com o mar, com baías, sacos, enseadas, pontões e costões, cuja
extensão, considerando saliências e reentrâncias, é de cerca de 140 km,
abrigando praias diversificadas (IPT, op.cit.)
Em relação ao uso do solo, no inicio do século XIX, iniciou-se a plantação de café,
atraindo imigrantes europeus e movimentando a economia local. O café foi
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responsável por transformar Ubatuba em porto do Litoral Norte de São Paulo,
abrindo caminho para outras oportunidades como a criação de uma estrada de
ligação até o município de São Luis do Paraitinga, no planalto.
Em meados da década de 1850 o café chega ao Vale do Paraíba e os
cafeicultores trocam Ubatuba pelas terras do Vale, onde o solo e a produtividade
são maiores, com isso a economia local declina e a região passa a ser entreposto
das mercadorias advindas do Vale (CASTANHO, 2000). Além disso, a ligação
férrea entre o Planalto Paulista e a cidade Santos também contribuiu para o
declínio das atividades ligadas ao café e ao porto em Ubatuba.
Desde então a urbanização e a industrialização da capital paulista e a facilidade
da comunicação férrea excluíram o Litoral Norte do cenário econômico paulista,
que passou a viver de atividades de subsistência como pesca artesanal e
agricultora familiar.
Ate a década de 1960, o parcelamento do solo urbano restringia-se a pequenos
loteamentos destinados à população local. A abertura de grandes loteamentos
para empreendimentos turísticos iniciou-se no município na década de 1950
(LUCHIARI, 2000). Quando a ligação rodoviária é concluída, o turismo passa a
ser a principal atividade econômica do município.
Panizza (2004) afirma que as situações conflituosas existentes derivam dos tipos
de ocupação distintos, pois o uso do solo é marcado, sobretudo, pelas atividades
ligadas ao turismo, isso fica evidente na percepção da mudança de função de um
bairro quando as terras deixam de ser comercializadas na unidade “hectare” e
passam a ser em “m²”, deixando claro que um bairro que apresentava uma função
predominantemente agrícola deixa de tê-la, passando a função urbana, definida
pela especulação imobiliária.
No início da década de 1970 com a conclusão da rodovia BR 101 o atrativo
turístico para o município de Ubatuba, que até esse período desenvolvia-se de
maneira reduzida, ganhou impulso. Em conseqüência, houve grande expansão
urbana, movida pelo setor imobiliário. Segundo Marcilio (2005) a maior parte das
roças, fazendas e moradias da antiga Ubatuba localizavam-se em suas praias,
chegando aos sertões apenas no decorrer do século XVIII.
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O município passou então a se caracterizar como um pólo de atração de mão-deobra principalmente para a construção civil motivada pelo setor turístico que
promoveu uma interiorização da população local e ocupação de áreas mais
distantes, afastadas da costa, frequentemente em setores de encosta.
Ubatuba congrega em seu território diferentes funções (PANIZZA, 2004): às
ligadas ao turismo, principalmente àquelas relacionadas às residências de
veraneio, ou segunda residência, assim como a preservação, com a presença do
PESM. Entretanto, estes usos e funções se desenvolvem sem um planejamento
adequado que estabeleça os interesses prioritários da sociedade, principalmente
das comunidades locais e que com ela seja compartilhado.
O PESM, em Ubatuba, representa cerca de 80% da área do município e acaba
sendo o grande limitador às instalações de loteamentos. Outros diplomas legais,
notadamente o Decreto 750/9310 da Mata Atlântica, que impede corte dessa
floresta em estágios inicial, médio ou avançado, também coíbem a instalação de
loteamentos em áreas menos urbanizadas. O Mapa 2 apresenta o cenário de uso
e ocupação do solo.
O Quadro 3 apresenta quais são as áreas e unidades de proteção inseridas nos
limites do município, total ou parcialmente, as bases legais que as sustentam, a
área em hectares e também o órgão público responsável.

10

DECRETO Nº 750, de 10 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária
ou nos estágios avançado e médio de regeneração de Mata Atlântica.
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Mapa 02 – Uso e ocupação do solo
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Quadro 3 – Áreas legalmente protegidas – Ubatuba - SP

Unidades e área

Proteção legal

Área aproximada
(ha)

Responsabilidade

Parque Nacional
Serra da Bocaina

da

Decretos federais
68172/71; 70694/72

100.000

IBAMA

Parque Estadual
Serra do Mar

da

Decretos estaduais
10251/77; 13313/79

315.000

Fundação Florestal

Parque Estadual da Ilha
Anchieta

Decreto estadual
9629/77

828

Fundação Florestal

Tombamento da Serra
do Mar

Resolução estadual
40/1985

1.300.000

CONDEPHAAT

Tombamento da Vila de
Picinguaba

Resolução estadual
7/1983

176,27

CONDEPHAAT

Área indígena Boa Vista
do Sertão do Promirim

Decreto federal
94220/87

920,66

FUNAI

Estação
Tupinambás

Decreto federal
94656/87

31,25

IBAMA

Ecológica

Fonte: São Paulo, 1996.

Ubatuba cresceu, em termos de ocupação, a partir do centro histórico que se
localiza na orla, neste processo, ocorre o progressivo englobamento de terrenos
vizinhos à área central pelo surgimento de loteamentos para residências de
veraneio até chegar a atual configuração com a presença de bairros periféricos.
Nas Fotografias 1 e 2 é possível observar o centro histórico de Ubatuba.

Fotografia 1 – Centro histórico de Ubatuba. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2009.
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Fotografia 2 – Centro histórico de Ubatuba. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2009.

O centro histórico e o pequeno porto destinado à pesca, núcleo mais antigo de
ocupação, se tornou o setor mais densamente ocupado, formado pela planície
costeira do setor central do município. Os loteamentos turísticos de segunda
residência ocuparam as praias adjacentes, principalmente no setor sul,
avançando linearmente na costa. No setor norte há uma ocupação dispersa,
resguardada da ocupação turística e da especulação imobiliária. Segundo
Panizza (2004) este modelo de ocupação em meia-lua destaca a função
primordial da praia no cotidiano dos primeiros moradores locais, pescadores
artesanais. Na Fotografia 3 é possível observar construção própria de bairros
com população de baixa renda.
Fator agravante as condições de infraestrutura é que em feriados ou temporadas
de verão a cidade recebe cerca de 300.000 turistas permanecendo de 7 a 10 dias,
chegando em alguns momentos a picos de 800.000, como Réveillon e Carnaval,
de acordo com a Secretaria de Turismo de Ubatuba (COMTUR). Na Fotografia 4
observa-se a praia de Maranduba tomada por banhistas em um final de semana
do mês de março de 2010.
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Fotografia 3 – Construção típica de bairros populares, sertão do Quina. Autor: Luis Vinicius
Alvarenga, 2010.

Fotografia 4 - Praia de Maranduba tomada por banhistas em um final de semana de verão.
Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.

A partir do cenário encontrado em Ubatuba, Panizza (2004) estabeleceu uma
tipologia de conflitos e incompatibilidades de uso e ocupação do espaço,
fundamentada

na

determinação

dos

setores

funcionais,

conservação/preservação e o turismo/ocupação de residência secundária.

a
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A incompatibilidade se resume na figura do PESM e nas residências secundárias
e dois tipos de conflitos são recorrentes, o primeiro são as vias de acesso
precárias e as frentes de ocupação constituídas pelas residências secundárias ou
principais e o segundo é a poluição hídrica agravada pelas carências de
infraestrutura de saneamento básico associadas ao aumento de freqüência
turística, que levaria para os rios e praias a contaminação das águas pelo esgoto
doméstico. Esses conflitos trariam repercussões negativas à população local e
temporária, para o meio natural e o turismo.
Três cenários bastante distintos se configuram no município: a orla, onde se
localiza o centro histórico, as residências de veraneio, pousadas, hotéis e serviços
voltados ao turismo (Fotografia 5); o chamado sertão, onde se localizam bairros
periféricos (Fotografia 6); e os remanescentes das comunidades caiçaras, sendo
também as localidades aonde os projetos de loteamento de segunda residência
vem proliferando nas últimas quatro décadas (Fotografias 7, 8 e 9).

Fotografia 5 – Centro comercial de Ubatuba. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2009
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Fotografia 6 – Setor periférico, sertão do Quina. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.

Fotografia 7 - Pescadores em Cambury. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.
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Fotografia 8- Redes de pesca na Vila de Picinguaba. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.

Fotografia 9- Hotéis e restaurantes na Praia da Almada, guarita e corrente para acesso mediante
pagamento. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2009
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Uma análise das condições de vida de seus habitantes, com dados do IBGE e da
Fundação SEADE (2000), mostram que, em relação a renda bruta, os
responsáveis pelos domicílios auferiam, em média, R$ 671,00 sendo que 57,4%
ganhavam no máximo três salários mínimos.
Esses responsáveis tinham, em média, 5,9 anos de estudo, 34,7% deles
completaram o ensino fundamental, e 10,6% eram analfabetos. Em relação aos
indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios era de 43 anos
e aqueles com menos de 30 anos representavam 19,4% do total. As mulheres
responsáveis pelo domicílio correspondiam a 24,1% e a parcela de crianças com
menos de cinco anos equivalia a 10,6% do total da população.
De acordo com dados da Fundação SEADE, para o período de 1991 a 2000, a
economia voltada ao setor turístico e imobiliário tem proporcionado grande fluxo
migratório para a região, incrementando o crescimento populacional que é de
3,9% ou seja, 2,1% acima da média estadual, que é de cerca de 1,8% ao ano.
O crescimento urbano tem sido caracterizado pela expansão irregular da periferia
com pouca obediência à regulamentação urbana relacionada com a Lei de Uso e
Ocupação do Solo (Lei nº 711/84) e normas especificas para loteamentos. A
ocupação irregular atinge a zona de amortecimento do PESM e em alguns bairros
até áreas internas da UC.
Com relação à ocupação urbana, Ubatuba apresenta grande semelhança com a
situação nacional, com um crescente incremento na população urbana em
detrimento da rural. Em 1980, segundo dados do IBGE havia 92,3% da população
em área urbana (IPT, 1991). Os Gráficos 2 e 3 apresentam projeção gráfica da
evolução do quadro de população rural e urbana do município.
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Evolução do quadro de população rural - Ubatuba
(1983 a 2000)
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Gráfico 2 – Evolução do quadro de população rural.
Fonte: Fundação SEADE, IBGE, 2000.

Evolulção do quadro de população urbana - Ubatuba
(1980 a 2000)
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Gráfico 3 – Evolução do quadro de população urbana.
Fonte: Fundação SEADE, IBGE, 2000.

Nota-se aumento da população a partir da década de 1970, coincidindo com o
advento do turismo (SILVA, 1995), pode-se atribuir também ao turismo o
crescimento no percentual da população urbana, que se ocupa principalmente
das atividades e serviços relacionados ao turismo, tais como a construção civil,
atividades imobiliárias e de hotelaria, restaurantes e comércios.
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Na Figura 11, é possível observar a evolução da mancha de ocupação urbana
em Ubatuba, no período de 1961 a 2005. Verifica-se que no período
compreendido entre a década de 1970 e 1990 houve uma expressiva evolução da
mancha urbana, coincidindo com o período de instalação da rodovia BR 101 e a
facilidade de acesso rodoviário.

Figura 11– Evolução da ocupação urbana de Ubatuba. Fonte: SMA, 2009. (S/escala).

Apesar de ter fortalecido a sede do município e impulsionado o crescimento, o
turismo acabou por descaracterizar as antigas formas de ocupação, caracterizada
por núcleos isolados no interior com atividade agrícola e nas praias por pequenas
casas de pescadores. Em conseqüência ocorreu a interiorização da população
local, com isso tem crescido a ocupação das encostas da Serra do Mar e morros
associados, inclusive por favelas (SILVA, 1995).
A Carta Geotécnica de Ubatuba, produzida pelo IPT e Instituto Geológico (IG)
(1991) dividiu o município em três grandes compartimentos quanto a sua
ocupação urbana:
a.

Compartimento da sede municipal;

b.

Compartimento sul; e,

c.

Compartimento nordeste.
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No compartimento sul, as planícies encontram-se intensamente ocupadas
tendendo ao esgotamento e os bairros interiorizados apresentam no geral alta
densidade populacional, ocupando as encostas. O compartimento da sede
municipal apresenta uma forma de ocupação que já extrapola a região da orla,
adentrando pela planície ao longo da Rodovia Osvaldo Cruz (Taubaté-Ubatuba).
No terceiro compartimento, a nordeste da sede urbana até a divisa com Paraty, a
ocupação é menos expressiva, existem alguns loteamentos próximos a orla e a
ocupação para o interior é bastante rarefeita.
Esta caracterização feita pelo IPT (1991) divide a ocupação urbana de encostas
em quatro tipos:
•

Encostas ocupadas por conjuntos de apartamentos; apresentam pouca
expressão numérica e que, em função das obras de drenagem, execução de
muros e demais estruturas de contenção e impermeabilização do terreno,
muitas vezes acabam funcionando como uma grande obra de estabilização.

•

Existem alguns loteamentos de baixa densidade de ocupação destinada ao
uso turístico das camadas de classe média e alta, localizadas principalmente
nas encostas próximas a pequenas praias sendo constituídas de lotes de
grandes dimensões, mas que normalmente não ocasionam problemas
geotécnicos, uma vez que são acompanhados por profissionais.

•

Em planícies densamente ocupadas por assentamentos turísticos é comum
se observar a ocupação das encostas em suas porções de menores cotas,
situadas próximos as planícies.

•

As encostas são ocupadas pela população local de baixa renda, sendo o tipo
mais preocupante de ocupação, em razão das casas serem construídas sem
a elaboração de um projeto e o acompanhamento de um técnico, realizando
frequentemente cortes e aterros instáveis. Um fator agravante dessa
ocupação de encostas por população local de baixa renda ocorre quando
esse tipo de ocupação instala-se em áreas de empréstimos ou em áreas de
extração de rocha ornamental paralisados que caracterizam-se como locais
geotecnicamente instáveis.
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Ubatuba possui, em seus limites territoriais, um ecossistema extremamente
produtivo, no que tange aos recursos naturais existentes na região, com
potencialidade para inúmeras atividades humanas, em contrapartida, a limitação
de espaço causa conflitos em relação ao uso e ocupação do solo, principalmente
quando o objetivo é a preservação da biodiversidade.
A legislação, visando regular o uso e a ocupação do solo no território nacional,
criou inúmeros instrumentos de planejamento e controle desta ocupação,
destacando-se, dentre eles, o zoneamento. Entretanto, a realidade demonstra que
nenhuma legislação ou instrumento de controle é suficiente se não forem
considerados os aspectos sociais, econômicos, ambientais e suas interrelações.
Além disso, em inúmeras vezes, a demora e a falta monitoramento na aplicação
de tais instrumentos não corresponde à rapidez da ocupação, comprometendo a
possibilidade de um desenvolvimento sustentável.
Em relação a regulamentação da legislação sobre o uso e a ocupação do solo, a
Constituição Federal prevê, para a União, competência privativa, em alguns
assuntos, e concorrente, em outros, onde cabe a ela editar normas gerais, que
não podem ser contraditadas pelas normas estaduais ou municipais. Já os
Estados têm competência concorrente e suplementar, enquanto cabe aos
municípios legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a
legislação estadual ou federal.
A competência concorrente refere-se aos diferentes interesses dos entes
políticos, ou seja, cabe à União legislar e atuar em face de questões de interesse
nacional, enquanto os Estados tratam de interesses regionais e os municípios,
daqueles estritamente locais (Machado, 2000). Ressalta-se, contudo, que
Constituição Federal tornou os municípios entes autônomos da Federação, o que
indica que o município não é mais o último patamar de uma estrutura hierárquica,
mas sim um sujeito ativo da União, juntamente com os demais Estados e o
Distrito Federal.
O Litoral Norte, como um todo, constitui-se por ser extremamente suscetível aos
conflitos de competência entre os entes federativos, em razão dos diversos tipos
de uso existentes. No caso especifico de Ubatuba, por abrigar em seus limites
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um setor do PESM, de acordo com o Decreto Estadual 10.251/77, alterado pelo
Decreto nº 13.313/79, ao qual declara a Serra do Mar como de Área de Proteção
Ambiental, restringindo o uso e a ocupação do solo, além da Resolução nº 40/85,
da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, por meio do Conselho do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - CONDEPHAAT, que criou o
tombamento da Serra do Mar. O fato de localizar-se no litoral do Estado de São
Paulo inclui Ubatuba no espaço territorial submetido a regime especial de
proteção, segundo o art. 225, § 4º da Constituição Federal, que trata da costa
brasileira.
Desta forma, Ubatuba é objeto de regulamentação pela Lei Federal 7.661/88, que
institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, responsável por criar
mecanismos capazes de assegurar utilização racional dos recursos costeiros,
buscando elevar a qualidade de vida de sua população e proteção do patrimônio
natural, histórico e cultural.
Observa-se assim que, para o controle e fiscalização do uso e ocupação do solo
em Ubatuba, existem inúmeros órgãos públicos, estaduais e federais, envolvidos
no controle e fiscalização da ocupação do solo, tais como o CONDEPHAAT, o
Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –IBAMA, e o
Instituto Florestal – IF, além do controle por parte da poder público municipal, que
deve verificar se a ocupação e o uso estão de acordo com o Plano Diretor (PD) de
Ubatuba (Lei Municipal n 711 de 14/02/1984), revisto e ampliado pela Lei 2892 de
15 de dezembro de 2006.
Ressalta-se aqui que o PD deveria abarcar todo o escopo legal sobre o território
municipal, pois cabe ao município o zoneamento territorial fazendo com que o uso
e ocupação do solo se façam de forma ordenada e compatível com as outras
esferas de poder.
A existência de tantos órgãos competentes, entretanto, não inibe a ocupação
irregular do solo na região que, como a maioria dos municípios do litoral paulista,
caracteriza-se por uma ocupação imprópria e, muitas vezes, ilegal. Observa-se
que esta ocupação irregular e predatória ocorre pelos mecanismos de
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apropriação do capital sobre o espaço, caracterizando por uma forma muito bem
ordenada, elegendo “lugares” bons e ruins do ponto de vista os interesses
econômicos dos grupos dominantes.
O crescimento demográfico, a especulação imobiliária e a economia voltada para
o turismo sazonal, sem renda garantida para a população fixa, contribuem de
forma preponderante para a degradação ambiental e a pauperização, econômica
e social, da população local.
De acordo com dados obtidos no Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro,
o centro de Ubatuba é caracterizado por área urbana habitada pela população
fixa, compreendendo a maioria dos estabelecimentos de comércio e serviços. A
área sul, por conter um número maior de loteamentos de veraneio, apresenta
expansão da ocupação nos “sertões”, já que a população fixa, ao deixar a região
costeira ser ocupada pela população flutuante, construiu moradias no seu
entorno, muitas vezes em áreas insalubres (CASTRO, 2002).
Em relação ao setor produtivo, a ocupação industrial de Ubatuba é inexpressiva,
encontrando-se algumas indústrias alimentícias, de transformação de metais nãoferrosos ou voltadas à construção civil. Entretanto, uma atividade que agrava os
conflitos pelo uso do solo é a mineração.
São inúmeros os impactos ambientais provocados pela atividade mineral em
Ubatuba, contudo a ocupação de áreas explotadas pela mineração, por
população de baixa renda, merece destaque não só por sua peculiaridade, como
também por sua expressividade e gravidade, em virtude do risco ao qual essa
população fica exposta (SILVA, 1995). Na Fotografia 10 observa-se área de
antiga mineração no bairro Sertão do Quina.
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Fotografia 10- Área de antiga mineração no bairro Sertão do Quina.
Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.

A exploração mineral concentra-se sobre materiais relativos à construção civil,
constituindo uma das maiores ameaças à estabilidade ambiental da região.
Segundo pesquisa realizada em parceria do IG e a Prefeitura Municipal (IG,
2005), a explotação de saibro e produtos associados (rocha para cantaria e
ornamental), nas últimas quatro décadas, geralmente de uma forma desordenada
e sem compromisso com a correta finalização da lavra e recuperação ambiental,
deixou marcas profundas no município. A ação fiscalizadora do poder público, a
partir da década de 1990, foi capaz de limitar quase que completamente esse tipo
de lavra, porém não conseguiu sucesso na promoção da recuperação ambiental
de pelo menos 60 áreas degradadas pela atividade de mineração.
O Mapa 03 apresenta os locais identificados como voltados a mineração no
município, de acordo com pesquisa realizada pelo IG (2005). As Fotografias 11 e
12 apresentam cenários provenientes de exploração, suscetíveis a deslizamentos
e queda de blocos.
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Mapa 03 – Localização de áreas de mineração.
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Fotografia 11 – Escorregamentos em área de encosta. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.

Fotografia 12 – Escorregamentos, Vila de Picinguaba. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.

70
3.3

Perfil Socioeconômico

Em relação às características socioeconômicas do município, optou-se por
apresentar de forma resumida, por meio de quadros e figuras, os dados do
IBGE11 e Fundação SEADE12, expondo os principais aspectos populacionais, de
infraestrutura, de saneamento básico, renda, desenvolvimento humano, entre
outros. Observa-se que os dados apresentados para o ano de 2010 são
estimativas produzidas pelas fontes citadas.
Os quadros são apresentados indicando-se o ano a que se referem, a situação
municipal e a situação estadual, de forma a propiciar uma comparação entre os
números que compõem o perfil socioeconômico de Ubatuba e o perfil estadual.
Dividiram-se as informações em três blocos, inicialmente, dados gerais sobre
território e população, indicando taxas de crescimento da população, grau de
urbanização, índice de envelhecimento, entre outros, também são expostos dados
sobre condições de vida e saúde. Indicando taxa de natalidade, fecundidade,
mortalidade, gravidez na adolescência, entre outros (Quadro 4).
O segundo bloco trata das questões de infraestrutura, indicando a situação do
município e do Estado, em relação a educação, saneamento básico, habitação,
emprego, renda, economia, entre outros (Quadro 5). Por fim, no terceiro bloco
são apresentados dados referentes a condição de vida dos munícipes ubatubanos
e do Estado de São Paulo (Quadro 6). Este último bloco conta com
levantamentos do Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, índice
desenvolvido pela Fundação SEADE, que considera os números referentes a
riqueza, longevidade e educação.

Em seguida há apresentação dos dados

referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M.

11

12

www.ibge.gov.br (acesso em 19.01.2010).
http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php (acesso em 22.01.2010).
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Quadro 4 – Dados gerais de Ubatuba – população e expectativa de vida.
Ano

Município

Estado

População

Território e População

2010

86.059

42.136.277

Densidade Demográfica (Habitantes/km²)

2010

120,85

169,76

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População 2000/2010 (Em % a.a.)

2010

2,59

1,32

Grau de Urbanização (Em %)

2009

96,75

93,76

Índice de Envelhecimento (Em %)

2010

30,95

48,56

População com Menos de 15 Anos (Em %)

2010

25,44

22,86

População com 60 Anos e Mais (Em %)
Estatísticas Vitais e Saúde

2010
Ano

7,87
Município

11,10
Estado

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes)

2008

14,09

14,63

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e
49 anos)

2008

49,32

51,76

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos)

2008

11,22

12,56

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos)

2008

12,94

14,56

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos
(Por cem mil habitantes nessa faixa etária)

2008

126,16

120,75

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais
(Por cem mil habitantes nessa faixa etária)

2008

3.160,83

3.657,01

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %)

2008

9,23

7,13

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-natal
(Em %)

2008

76,49

76,89

Partos Cesáreos (Em %)

2008

43,57

56,69

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %)

2008

8,89

9,03

Gestações Pré-termo (Em %)

2008

4,66

8,27

Segundo dados do IBGE, no período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil do
município diminuiu 37,46%, passando de 23,12 (por mil nascidos vivos) em 1991
para 14,46 (por mil nascidos vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer
cresceu 2,06 anos, passando de 69,93 anos em 1991 para 71,99 anos em 2000.

72
Quadro 5 – Dados gerais de Ubatuba, infraestrutura e economia.
Habitação e Infraestrutura Urbana

Ano

Município

Estado

Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Em %)

2000

98,06

98,90

Abastecimento de Água - Nível de Atendimento (Em %)

2000

76,20

97,38

Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento (Em %)
Educação

2000
Ano

22,79
Município

85,72
Estado

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e
Mais (Em %)

2000

8,77

6,64

Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64
Anos

2000

6,71

7,64

População de 25 Anos e Mais com Menos de 8 Anos de
Estudo (Em %)

2000

62,93

55,55

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio
Completo (Em %)
Emprego e Rendimento

2000

29,41

41,88

Ano

Município

Estado

Participação dos Vínculos Empregatícios na
Agropecuária no Total de Vínculos (Em %)

2008

0,51

3,20

Participação dos Vínculos Empregatícios na Indústria
no Total de Vínculos (Em %)

2008

3,73

23,46

Participação dos Vínculos Empregatícios na Construção
Civil no Total de Vínculos (Em %)

2008

4,37

4,39

Participação dos Vínculos Empregatícios no Comércio
no Total de Vínculos (Em %)

2008

28,02

19,01

Participação dos Vínculos Empregatícios nos Serviços
no Total de Vínculos (Em %)

2008

63,38

49,93

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na
Agropecuária (Em reais correntes)

2008

813,76

876,36

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na
Indústria (Em reais correntes)

2008

1.361,06

1.975,31

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na
Construção Civil (Em reais correntes)

2008

912,19

1.297,33

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no
Comércio (Em reais correntes)

2008

829,85

1.211,80

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos
Serviços (Em reais correntes)

2008

1.093,19

1.771,40

Rendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios
(Em reais correntes)
Economia

2008

1.020,08

1.663,36

Ano

Município

Estado

Participação da Agropecuária no Total do Valor
Adicionado (Em %)

2007

2,10

1,97

Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado
(Em %)

2007

12,99

29,62

Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado
(Em %)

2007

84,91

68,41

PIB (Em milhões de reais correntes)

2007

695,58

902.784,2

PIB per Capita (Em reais correntes)

2007

9.273,37

22.667,25

Participação no PIB do Estado (Em %)

2007

0,077048

100,0000
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A renda per capita média do município cresceu 19,53%, passando de R$ 263,87
em 1991 para R$ 315,41 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas
com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do
salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 2,67%, passando de 21,3%
em 1991 para 20,7% em 2000.

Quadro 6 – Dados gerais de Ubatuba, indicadores sociais.
Condições de Vida

Ano

Município

Estado

2004

59

52

2006

62

55

2004

64

70

2006

66

72

2004

47

54

2006

59

65

Índice Paulista de Responsabilidade Social IPRS - Dimensão Riqueza

Índice Paulista de Responsabilidade Social IPRS - Dimensão Longevidade

Índice Paulista de Responsabilidade Social IPRS - Dimensão Escolaridade

Índice Paulista de Responsabilidade Social IPRS
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH

2004

Grupo 2 - Municípios que, embora com
níveis de riqueza elevados, não exibem
bons indicadores sociais

2006

Grupo 2 - Municípios que, embora com
níveis de riqueza elevados, não exibem
bons indicadores sociais

2000

0,795

0,814

Renda per Capita (Em salários mínimos)
2000
2,10
2,92
Fonte: SEADE, 2010. Obs: Os indicadores são expressos em uma escala de 0 a 100, constituindo
uma combinação linear das variáveis selecionadas para compor cada dimensão

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
de Ubatuba cresceu 5,72%, passando de 0,752 em 1991 para 0,795 em 2000. A
dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 50,8%,
seguida pela Longevidade, com 26,2% e pela Renda, com 23,1%. Neste período,
o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do município e o
limite

máximo

do

IDH,

ou

seja,

1

- IDH)

foi

reduzido

em

17,3%.

Comparativamente, se o município mantivesse esta taxa de crescimento (IDH-M)
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levaria 22,6 anos para alcançar São Caetano do Sul (SP), o município com o
melhor IDH-M do Brasil (0,919).
Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Ubatuba é 0,795.
Segundo

a

classificação

do

Programa

das

Nações

Unidas

para

o

Desenvolvimento. - PNUD, o município está entre as regiões consideradas de
médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8)
Em relação aos outros municípios do Brasil, Ubatuba apresenta uma situação
boa: ocupa a 662ª posição, sendo que 661 municípios (12,0%) estão em situação
melhor e 4845 municípios (88,0%) estão em situação pior ou igual. Em relação
aos outros municípios do Estado, Ubatuba apresenta uma situação boa: ocupa a
202ª posição, sendo que 201 municípios (31,2%) estão em situação melhor e 443
municípios (68,8%) estão em situação pior ou igual.
Além do IDH, foi verificada também o Índice Paulista de Responsabilidade Social IPRS, que passou a ser desenvolvido pela Fundação Seade em 2000, em busca
de um índice que refletisse o desenvolvimento e a qualidade de vida dos
municípios paulistas. A construção desse indicador partiu, a princípio, de uma
avaliação das experiências com outros indicadores municipais, particularmente o
IDH-M, foram preservadas as três dimensões que compõem o IDH – renda,
longevidade e escolaridade –, tendo em vista o interesse em se manter
consistente com o paradigma do desenvolvimento humano proposto pelo PNUD.
Posteriormente foi feita a inclusão de variáveis capazes, na medida do possível,
de captar mudanças de curto prazo e os esforços dos municípios em relação às
três dimensões consideradas. Baseando-se em registros administrativos,
permitindo a atualização do indicador para os anos entre os censos demográficos
e para todos os municípios do Estado de São Paulo. Assim, as variáveis
escolhidas para compor são distintas daquelas empregadas no cálculo do IDH,
apesar de representarem as mesmas dimensões: renda, longevidade e
escolaridade.
Foram criados, portanto, 5 grupos indicadores da situação dos municípios,
indicando assim, aqueles com melhores indicadores sociais até aqueles com os
piores indicadores. Ubatuba apresenta-se incluída no Grupo 2, formado por 48
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municípios, reunindo cerca de 5 milhões de pessoas, localizados, sobretudo no
entorno das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista.
São municípios que se caracterizam por um perfil de relativa riqueza municipal,
mas com situação social inadequada com precárias condições de longevidade e
escolaridade. Identificam-se, neste conjunto de municípios, três importantes
segmentos: 1) municípios industriais, como Mauá, Cubatão, Diadema e
Guarulhos, localizados nos entornos das regiões metropolitanas, cuja riqueza
municipal pode ser considerada elevada devido, sobretudo, à presença de
indústrias de grande porte; 2) municípios que abrigam condomínios de alto
padrão, como Barueri, Cotia e Itapecerica da Serra; 3) municípios turísticos, tais
como Guarujá, Campos do Jordão, Ilhabela, Ubatuba, Ibiúna e Atibaia.
Como o setor econômico é um importante indicador da situação do município,
Ubatuba apresenta destaque no setor de serviços, onde se enquadra o turismo,
representa a principal atividade econômica do município, associado a esta
atividade são relacionados uma série de serviços tais como: restaurantes, hotéis,
pousadas, estabelecimentos comerciais, bancos, etc. Além disso, são construídas
casas, condomínios e estradas, gerando demanda por materiais de construção,
obtidos por meio da mineração.
Uma vez que os materiais de construção possuem baixo valor agregado, essas
atividades extrativas localizam-se próximas aos centros consumidores, para que o
preço do frete permaneça aceitável. Diante disso a mineração representa
importante forma de uso e ocupação do solo em Ubatuba, ela se dá pela
explotação de saibro, areia, cascalho, rocha para cantaria (rochas cortadas para
revestimento em bruto para obtenção de peças como paralelepípedo, mourões,
etc) e rocha ornamental (IPT, 1981).
As areias destinadas à construção civil e o cascalho utilizado frequentemente
para revestimento primário de estradas vicinais são recursos minerais associados
aos Sedimentos Quaternários, sendo que os aluviões dos rios Grande Ubatuba e
Indaiá e Itamambuca apresentam maior potencial (BITAR et al, 1985). Esse
material é lavrado de três maneiras distintas (IPT, 1991): retirados de calhas dos
cursos dos rios, extração em terraço fluvial que se inicia com decapeamento e
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posterior extração manual, e por fim, extração em planície fluvial, retirada em
cava alagada, por meio de dragagem.
O saibro, em termo volumétricos, representa o principal produto mineral do
município (BITAR et al, 1985 apud SILVA, 1995) e a exploração de saibro
também possui maior número de pontos de extração, as áreas onde se realiza a
retirada desse material são conhecidas como áreas ou caixas de empréstimo
(SILVA, 1995).
São inúmeros os impactos causados pela atividade mineral ao longo do
município, conduzidas geralmente sem nenhuma preocupação com o meio
ambiente e corroborada pela ineficiência dos órgãos públicos responsáveis pela
atividade mineral e de proteção ambiental.
Devido ao fato da explotação dos recursos minerais de emprego direto na
construção civil se dar próximo as áreas urbanas, essa atividade apresenta
frequentemente conflito com outras formas de uso e ocupação do solo.
As formas de lavra dos minerais, principalmente o saibro e o charnockito,
provocam devastação da vegetação o que acaba por desencadear processos de
movimentos de massa como erosão, escorregamentos, quedas e rolamentos e
problemas de população e assoreamento de drenagens.

3.3.1 Vulnerabilidade Social
Além dos índices indicadores da condição de vida dos municípios, a Fundação
SEADE desenvolveu o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, que
indica por meio de seis grupos, a situação de maior ou menor vulnerabilidade às
quais a população se encontra exposta, descrevendo a situação de dimensões e
espaço da pobreza.
Foi criado em 2000 para a construção de indicadores que expressassem o grau
de desenvolvimento social e econômico dos 645 municípios do Estado de São
Paulo. Assim, partindo da compreensão de que a vulnerabilidade social decorre
de fenômenos diversos, com causas e conseqüências distintas, obtém-se uma
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visão abrangente das condições de vida e dos riscos sociais que atingem os
vários segmentos populacionais, bem como das possibilidades de sua superação
ou minimização.
Confrontando as características individuais e familiares – ciclo de vida, tipo de
arranjo familiar, escolaridade, renda corrente, formas de inserção no mercado de
trabalho e condições de saúde – e suas possibilidades de desfrute dos bens e
serviços ofertados pelo Estado, sociedade e mercado que se definem suas
efetivas condições de vida e possibilidades de mobilidade social. Os dados
trabalhados são provenientes do Censo Nacional de 2000.
Como afirmaram Nussbaun e Sen (1998) é preciso conhecer não apenas a
quantidade de dinheiro que as pessoas possam ter ou de que carecem, mas
principalmente se são capazes de conduzir suas vidas. Ou seja, para se abordar
o tema da qualidade de vida, faz-se necessário incorporar à análise os outros
elementos que permitem a um indivíduo viver com dignidade e segurança.
O Perfil do IPVS do município de Ubatuba pode ser observado na Figura 12, a
partir do gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico. As
características de cada um dos seis grupos, no são apresentadas a seguir,
resumidamente no Quadro 7. Na Figura 13 é apresentada a espacialização da
vulnerabilidade do município.

Figura 15 – Perfil de vulnerabilidade social de Ubatuba. Fonte: SEADE, 2000.
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Quadro 7 – Grupos e grau de vulnerabilidade social – principais características.
Anos
de
estudo
do
chefe
da
família

Idade média
dos
responsáveis
pelos
domicílios

Mulheres
chefes de
domicílios
(%)

Crianças
de 0 a 4
anos (%)

Grupo

Grau de
Vulnerabilidade

Nº de
pessoas

Rendimento
nominal
médio (em
reais)

1

Nenhuma
Vulnerabilidade

247

1.486

11,2

40

10,5

9,7

2

Vulnerabilidade
muito baixa

4.744

1.088

7,4

48

31,8

7,6

3

Vulnerabilidade
baixa

15.452

909

7,4

45

26,9

8,6

4

Vulnerabilidade
média

23.271

643

6,0

41

22,7

11

5

Vulnerabilidade
alta

8.885

429

4,6

44

21,1

10,3

6

Vulnerabilidade
muito alta

14.200

393

4,2

40

22,3

13,5

Fonte: Adaptado de Fundação SEADE, 2008.

A abordagem do índice de vulnerabilidade social no município de Ubatuba foi
utilizada com o intuito de correlacionar os aspectos de uso e ocupação,
demonstrando as disparidades existentes em relação as condições de vida da
população, assim como verificar a interrelação entre a concentração de pessoas
expostas a altas vulnerabilidades sociais nas áreas de ocupação mais insalubres
e em setores fragilizados do território, por suas características físicas e bióticas.
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Figura 13 – Mapa de Vulnerabilidade Social do Município de Ubatuba. Fonte: IBGE, 2000; Fundação SEADE.
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3.4

Características Do Meio Físico

Em relação aos aspectos físicos e naturais, Ubatuba apresenta em seu território
uma intensa interação entre relevo e vegetação, sendo que o primeiro apresenta
grandes declividades, com vales encaixados e drenados por rios encachoeirados
– a Serra do Mar, e a segunda apresenta-se como uma densa floresta úmida que
cobre esse substrato, são as Matas Atlânticas (Fotografias 13 e 14).

Fotografia 13– Praia do Félix, setores com declividade alta. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2009.

Fotografia 14 – Praia de Ubatumirim, setor de planície com densa cobertura vegetal. Autor: Luis
Vinicius Alvarenga, 2009.
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No Mapa 4 observa-se a base topográfica do município de Ubatuba e a
distribuição de sua hidrografia; em seguida o Mapa 5 mostra a configuração
hipsométrica do

relevo,

indicando

sua variação

altitudinal.

Predominam

amplitudes maiores que 100 m e declividades de encostas superiores a 30%. As
escarpas íngremes seguem paralelas à costa. Os esporões que avançam sobre o
mar são ainda mais significativos e as planícies costeiras e terraços marinhos são
pouco extensos.
Para Cruz (1986) a Serra do Mar seria um compartimento “geo-topo-morfológico”
formado por um conjunto de escarpas que separam topograficamente o planalto
das planícies costeiras. Em relação às planícies costeiras, Muehe (1998) defineas como sendo superfícies relativamente planas, baixas, localizadas junto ao mar,
sendo resultado da deposição dos sedimentos marinhos e dos cursos fluviais,
além disso, a partir do Rio de Janeiro as planícies litorâneas são envolvidas pelas
escarpas da Serra do Mar se apresentando embutidas nas depressões
lateralmente balizadas pelos interflúvios que se estendem em direção ao mar na
forma de promontórios.
Em Ubatuba há alta proximidade entre a Serra do Mar e a planície litorânea,
propiciando a existência das Matas Atlânticas, uma vez que as escarpas
obstruem a passagem das massas de ar oceânicas que ao se resfriarem tem sua
umidade condensada e precipitada na forma de nevoeiro ou de chuva,
proporciona à floresta a umidade necessária para sua manutenção e equilibro.
A floresta então desenvolvida é um mosaico de formações vegetais, por isso
chamá-la de Matas Atlânticas, fortemente associadas aos fatores climáticos
tropicais de elevadas temperaturas e alta precipitação, bem distribuídas ao longo
do ano, inexistindo um período seco (IBGE, 1986).
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Mapa 04 – Base Topográfica
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Mapa 05 – Variação Altitudinal
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Para compreensão da dinâmica natural da paisagem, além das características da
cobertura, tem-se que dar atenção a características climáticas. Para Sant’Anna
Neto (2003) o clima é o resultado de um processo complexo que envolve diversos
fatores, tais como: atmosfera, relevo, vegetação, oceano e ação antrópica, sendo
o estudo do comportamento do clima de fundamental importância para a
compreensão não só da dinâmica natural das paisagens, mas também para o
planejamento econômico e a qualidade ambiental e de vida das populações. A
área apresenta totais de chuva orográficas elevados e temperaturas que
diminuem com a altitude da base, do nível do mar ao topo, que podem ultrapassar
1.000 m.
No Litoral Norte ou les-nordeste, como sugeriu Conti (1975), a participação dos
sistemas extratropicais é menor aliada à barreira imposta pelas Serras de
Juqueriquerê (extremo oeste do setor norte do litoral paulista) e de São Sebastião
(setor central do litoral norte) e a disposição geral da Serra do Mar que assume
uma posição mais paralela ao oceano, portanto, menos oposta à entrada de
frentes, sendo o total pluviométrico inferior, ou seja, a orografia regional age de
forma a constituir barreiras que acentuam as precipitações a barlavento da serra,
e do outro lado, na vertente a sotavento, diminui qualquer tipo de precipitação,
formando as “sombras de chuva”.
No período seco os totais pluviais colocam-se em torno dos 500 mm e na
primavera e verão eles ascendem consideravelmente, apresentando totais médios
anuais de chuva superiores a 2000 mm. Assim, este setor do litoral paulista não
apresenta uma estação seca invernal, mas apenas a diminuição da pluviosidade
(SANT’ANNA NETO, 1990).
Com as precipitações atingindo 2.500 mm anuais, chegando a 3.000 mm na
média vertente da serra, decrescendo rumo ao sul. A umidade relativa
constantemente alta, aliada a pluviosidade abundante e temperaturas elevadas e
uniformes, favorece a existência de extensas formações florestais muito densas e
ricas em espécies. Segundo Sant’Anna Neto (1993) as temperaturas máximas na
região variam entre 25º e 27º C e a média das temperaturas mínimas varia entre
18º e 20º C.

85
Pela conjugação dos aspectos morfológicos e a circulação atmosférica regional, o
Litoral Norte caracteriza-se por uma grande variedade de tipos de tempo sendo,
portanto, do ponto de vista meteorológico, altamente instável e sujeita
constantemente a chuvas dinamizadas pelas condições geográficas do local
(NUNES, 1992).
Os estudos de Monteiro (1976 apud Lameira, 2009), por sua vez, em uma escala
mais abrangente, culminaram em um mapa de síntese tipológica climática de
caráter dinâmico para o Estado de São Paulo. Assim, o território paulista estaria
inserido em duas grandes zonas climáticas: intertropical e subtropical.
A Figura 14 apresenta o mapa com as tipologias climáticas definidas por Monteiro
(op.cit.), onde observa-se que a zona intertropical localiza-se a norte (A) com
padrões climáticos controlados por massas equatoriais e tropicais, secos no
interior e úmidos no litoral; a zona subtropical, o sul (B) possui climas controlados
por massas tropicais e polares, com tipos de clima permanentemente úmidos das
margens orientais e subtropicais dos continentes, sob influência da frente polar
(Monteiro, op.cit.). Observando-se a distribuição geográfica do clima no Estado, a
região do Litoral Norte está inserida, geormorfologicamente, na Serra da Borda do
Planalto, zona climática controlada por massas equatoriais e tropicais, principais
correntes de circulação atmosférica da vertente atlântica da América do Sul, com
muita influência da umidade das costas orientais do Brasil de Sudeste.
De maneira mais aproximada, em escala que cobre o município de Ubatuba, os
estudos realizados por Tavares et.al. (2007) e Armani et.al.(2007), no Litoral
Norte, por meio de cálculos do período de ocorrência de chuvas acumuladas em
80, 100 e 120 mm em 24 e 72 horas destacou que há um período de retorno
anual das chuvas diárias de 80 mm, em todo o município e de até 100 mm em 24
horas para o resto da Serra do Mar e Picinguaba. Na Figura 15 é possível
verificar que nos meses de fevereiro e março há maior possibilidade de ocorrência
de chuvas concentradas em 100 mm/dia em todo o município de Ubatuba.
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Figura 14 – Clima regional – Estado de São Paulo – Destaque para área de estudo. Fonte:
Adaptado de Monteiro (1976).
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Figura 15 – Variação média mensal e total anual de pluviosidade (mm) no município de Ubatuba
entre 1971 e 1999. Fonte: Armani et al (2007).
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Esta dinâmica climática, com alta concentração pluviométrica em determinados
setores do município, influencia diretamente a distribuição da vegetação; observase que na fachada litorânea ocorre uma vegetação associada às Matas Atlânticas
que ocupam terrenos rejuvenescidos pelas deposições de sedimentos fluviomarinhos: as restingas e os manguezais. Em Ubatuba, as planícies bem
desenvolvidas integram, no compartimento costeiro, os vales fluviais que se
encontram entre 0 a 100 metros de altitude, acima disso estão os terrenos com
maior declividade.

Na Fotografia 15 observa-se a vegetação de restinga

existente na Praia da Lagoa, no setor centro-sul de Ubatuba.

Fotografia 15 – Vegetação de restinga, Praia da Lagoa, Ubatuba.
Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2009.

Segundo Ab’Sáber (1986, p.13) a unidade paisagística formada pela Serra do
Mar, pela influência climática e ecossistemas florestais úmidos é considerada
como “o maior banco genético remanescente da natureza tropical atlântica”. O
autor ainda considera que essa situação ocorre mesmo com a rede urbana
existente, com um espaço ecológico que não admite manipulações diretas ou
indiretas e não possui vocação para a prática agrícola e para o setor industrial e
acima de tudo não oferece condições para sítios urbanos, ou seja, qualquer
intervenção realizada neste espaço pode desencadear movimentação de massa
de alta periculosidade para a sociedade humana que habita as planícies costeiras
adjacentes.
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Geologicamente, Ubatuba está inserida no Compartimento Litorâneo que é
delimitado pelas falhas de Cubatão e Taxaquara. A falha de Cubatão foi
reconhecida no vale do Rio Cubatão e prolonga-se para a região de Paraibuna,
onde se junta com a falha de Taxaquara ao sul de Redenção da Serra. A falha de
Taxaquara apresenta grande extensão chegando a alcançar o estado do Rio de
Janeiro onde se conecta com o lineamento de Além Paraíba (IPT, 1991).
As litologias presentes na área do município são rochas igneo-metamórficas dos
Complexos Costeiro, Pico do Papagaio, Charnockito Ubatuba e granitos
Caçandoca, Ilha Anchieta, Parati e Parati-Mirim (PERROTA et al. 2005)., além
dos sedimentaos quaternários.
As litologias do Grupo Paraíba apresentam grande exposição na área de estudo,
as litologias presentes nesse Grupo são: migmatitos complexos, rochas
metadoríticas e metabásicas e granulíticas; este grupo aflora sob a forma de
rochas granulíticas, mais precisamente granulitos quartzo-feldspáticos associados
a piroxênio-granulitos.
Diversas evidências de transformações metamórficas posteriores à formação das
rochas são observadas no Grupo Paraíba (IPT, 1978 apud SILVA, 1995),
coexistindo associações minerais de fácies granulito, anfibolito e xisto verde. Pela
associação dessas rochas com aquelas atribuídas ao Ciclo Brasiliano, é de se
admitir que tais transformações sejam atribuíveis a este pelo que se poderia
considerar uma evolução metamórfica policíclica.
O Grupo Açungui ocorre sob a forma de rochas migmatíticas que compõe a Serra
do Mar. Esses migmatitos são estromatíticos e de paleossoma feldspatizado ou
intacto, os paleossomas são em geral de natureza gnáissica, por vezes ocorrem
xistos feldspatizados contendo teores variáveis de biotita. Ocorrem associadas a
este Grupo rochas granitóides qualificadas como para-autóctones, apresentam
porfiroblastos de microclínio e plagioclásio de dimensões que por vezes chegam a
decimétricas, orientando-se paralelamente à foliação ou não, em quantidades
variáveis. São rochas petrograficamente homogêneas e podem ser consideradas
como tardi-tectonicas (IPT, 1978, 1991, apud SILVA, op.cit.).
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A nordeste da praia de Picinguaba há um corpo granítico cinza apresentando
textura granular e localmente porfirica. Este corpo foi denominado de Granito
Parati e encontra-se encaixado nos piroxênios-granulitos e rochas granitóides da
região de Picinguaba (IPT, 1978,1991, apud SILVA, op.cit).
Ocorrem ainda em Ubatuba diversos diques de sills de rochas básicas e
ultrabásicas constituídas de diabasio, olivina-diabásio porfirítico e lamprófiro
(MELO e PIRES NETO, 1977 apud SILVA, op.cit.).
Os depósitos quaternários podem ser divididos em três tipos conforme a gênese:
Aluvionares; Coluvionares; e, Marinhos.
Os depósitos aluvionares na região costeira apresentam uma diminuição
granulométrica para jusante, são em geral arenosas, apresentando algumas
vezes silte, argila e cascalho. Os depósitos coluviais não apresentam extensão
cartografável (SILVA, op.cit.), mas são muito comuns e numerosos nas encostas
da Serra do Mar devido às características climáticas e fisiográficas atuais da
região.
Os sedimentos marinhos são representados por areias de granulometria variável
com composição predominantemente quartzosa apresentado ainda micas,
minerais ferromagnesianos e feldspatos. Esses depósitos apresentam-se
localmente retrabalhados por ações fluviais e eólicas (IPT, 1978 apud SILVA
1995).
A região leste paulista, foi submetida a três grandes eventos: o Ciclo
Transamazônico, o Ciclo Brasiliano e a reativação Wealdeniana. O Ciclo
Transamazônico (Pré-Cambriano Médio) foi responsável pelo desenvolvimento do
Grupo Paraíba, cuja evolução foi complicada pela superposição dos eventos do
Ciclo Brasiliano. Esse evento tectônico foi responsável por processos de
metamorfismo, migmatização, magmatismo e deformação, além da sedimentação
geossinclinal (IPT, op.cit.).
Durante o Ciclo Brasiliano (Pré-Cambriano superior a Paleozoico Inferior)
desenvolveu-se o Grupo Açungui a partir de sedimentos essencialmente pelíticos
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com intercalações lenticulares de calcários, margas, arenitos e conglomerados
acumulados em condições geossinclinais, ainda mal caracterizadas (IPT, 1991).
Posteriormente, o Grupo Açungui foi submetido

a dobramentos locais

responsáveis pelo surgimento de clivagens de crenulação tendo ocorrido nessa
época um retrometamorfismo e um magmatismo pós-tectonico ocorrido entre o
Ordoviciano e o Cambriano, trata-se do Granito Parati (MELO e PIRES NETO,
1977 apud SILVA, 1995). Por fim, falhamentos transcorrentes criaram uma
estrutura regional em blocos justapostos nos quais se observam características
diversificadas, que foram responsáveis por um metamorfismo cataclástico nas
zonas de falha (IPT, op.cit.).
O último evento tectônico a afetar o leste paulista foi a Reativação Wealdeniana
que se estendeu do Jurássico ao Cretáceo (com a injeção de diques de diabásio).
Já no Cretáceo Superior e Terciário Inferior ocorreram injeções ao longo das
antigas falhas transcorrentes.
Durante o Terciário Médio e Superior há a retomada da atividade tectônica. Nesse
período formaram-se o Graben do Paraíba e as Serras do Mar e da Mantiqueira, a
partir de falhamentos normais. O graben foi preenchido por uma sequência
sedimentar, em condições predominantemente lacustres no inicio com posterior
predominância de condições fluviais, ficando então constituída a Bacia de
Taubaté com sedimentação sintectõnica (IPT, 1978).
O Litoral Norte paulista apresenta-se entrecortado com esporões serranos, os
pequenos maciços e os morros litorâneos isolados aproximando-se muito da
costa. Nessa região predominam costas altas intercaladas por pequenas planícies
e enseadas, que formam “praias de bolso”. (SILVA, 1995).
No Mapa 06 apresenta-se o mapa geológico do município de Ubatuba, de acordo
com estudos de Silva (op.cit.).
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Mapa 06 – Geologia.
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Geomorfologicamente, a região de Ubatuba faz parte da unidade Província
Costeira que se subdivide nas Zonas Serrania Costeira, Morraria Costeira e
Baixadas Litorâneas (IPT, 1981). A Figura 16 apresenta esquema ilustrando a
compartimentação geomorfológica do município de Ubatuba.

PROVINCIA COSTEIRA

PLANALTO
ATLÂNTICO

Morros Paralelos
Morrotes Baixos

Serrania Costeira

Escarpas Festonadas
Escarpas com Espigões Digitados

Morraria Costeira

Serras Alongadas
Morros Isolados

Baixadas Litorâneas

Planícies Costeiras

Figura 19 – Esquema de compartimentação geológica de Ubatuba. Fonte: Adaptado de IPT, 1991.

Dentro dos limites do município o Planalto Atlântico é considerado indiviso (IPT,
1991) e corresponde aos sistemas de relevo de Morros Paralelos e Morrotes
Baixos. Os Morros Paralelos apresentam topos arredondados e vertentes com
perfis convexos e retilíneos. A drenagem apresenta alta densidade e distribui-se
segundo um padrão predominantemente subparaleleo tendendo a dendrítico. Os
cursos d’água estão encaixados em vales na forma de “V” aberto.
Os Morrotes baixos apresentam-se de forma idêntica aos Morros Paralelos em
relação as formas dos vales, topos e do perfil das encostas e além disso também
apresentam alta densidade de drenagem, nesses no entanto o padrão de
drenagem tende a subdendritico.
Dentro da Província Costeira, há a Serrania Costeira, que representa um relevo
de transição, ou seja, são interplanalticos caracterizados por alta energia e
intensa atuação de processos de degradação. Encontra-se subdividida em cinco
subzonas, sendo que na região de Ubatuba encontra-se somente a Subzona
Serra do Mar (IPT, 1981).
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De acordo com IPT (1991) a Subzona Serra do Mar encontra-se subdividida em:
Escarpas Festonadas e Escarpas com Espigões Digitados. As Escarpas
Festonadas apresentam em geral, perfis convexos, localmente retilíneos,
possuem alta declividade aproximando-se de 90º. O padrão de drenagem
apresentado é dendritico por vezes subparalelo, com vales fechados em V ou em
U nos locais onde as encostas apresentam-se côncavas. Esse compartimento
localiza-se próximo à borda do planalto e é formado por rochas migmatiticas e
granitóides bandados, tais rochas sofreram falhamentos com direção NE. Existe
também um fraturamento orientado segundo NW de grande importância na ação
bastante comum a ocorrência de processos de escorregamentos, rastejos e
quedas de blocos, consequentemente os depósitos do tipo rampas de colúvio são
freqüentes.
As Escarpas com Espigões Digitados apresentam topos subarredondados são
comuns os paredões rochosos. As encostas tem perfis predominantemente
convexos. O padrão de drenagem é subparalelo a pinulado com vales abertos ou
fechados. Com relaçao aos depósitos e processos de movimentos de massa,
estes possuem características idênticas ao compartimento das Escarpas
Festonadas, apresentando rampas de colúvio e escorregamentos como tipos
dominantes (IPT, 1981).
Na Zona de Morraria Costeira, caracterizada por apresentar relevos de
degradação e apresentação na área de estudo sob a forma de serras alongadas e
morros isolados, este compartimento constitui-se de rochas granuliticas e
parcialmente por migmatitos granitóides.
As serras alongadas correspondem a áreas de relevo montanhoso apresentando
topos angulosos, vertentes ravinadas com perfis retilíneos. A drenagem apresenta
alta densidade com padrão paralelo-pinulado e encaixando-se em vales fechados.
Os morros isolados possuem topos arredondados, vertentes ravinadas com perfis
convexos a retilíneos.A drenagem varia de média a alta densidade com padrão de
dendritíco e vales fechados. Esses dois subsistemas de relevo apresentam
características bastante semelhantes, diferenciando-se fundamentalmente nas
altitudes que variam gradativamente de 600 a 100m, aproximadamente.
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Os depósitos do tipo rampa coluvial e cones de dejeção são predominantes.
Ocorrem com freqüência fenômenos de escorregamentos, erosão laminar e
ravinamento, induzidos pela ação antrópica uma vez que trata-se de uma área
bastante ocupada em Ubatuba (IPT, 1991).
Na Zona das Baixadas Litorâneas, o sistema de relevo presente na região de
Ubatuba são as Planícies Costeiras; representam um relevo de agradação,
próximo à linha de costa, cuja elevação não ultrapassa 70 m sobre o nível do mar
e com uma baixa densidade de drenagem.
Ao longo dessa área a rede de drenagem apresenta seção dos vales em “U”
passando “V” truncado a medida que se afastam da linha de costa. Os meandros
abandonados são feições corriqueiramente encontradas nessas localidades e
muitas vezes estão associados aos depósitos retrabalhados fluvialmente. As
principais drenagens mostram sempre um padrão meandrante na porção de
baixadas, com raros tributários que são oriundos da morraria adjacente (IPT,
1981).
Cruz (1972, apud SANSOLO, 2002) em estudos sobre o Litoral Norte, com base
nos autores Tricart e Bertrand compartimentou a região em unidades da
paisagem, formada por planícies costeiras, escarpas e planaltos serranos. Esta
compartimentação originalmente coberta por florestas ombrófilas densas,
encraves de cerrado, mata ciliar e manchas de campos de altitude, encontra-se
alterada.
As escarpas costeiras que ocorrem ao longo do Litoral Norte, de Bertioga a
Picinguaba, em Ubatuba, pertencem a unidade morfoescultural definida por Ross
(1995) como parte dos cinturões orogênicos, denominada Serras do Atlântico
Leste Sudeste. Sua origem está relacionada ao processo epirogenético pósCretáceo que perdurou até o Terciário Médio (Cruz, op.cit.). O soerguimento da
Plataforma Sul Americana reativou falhamentos antigos e produziu escarpas
acentuadas como as da Serra da Mantiqueira, do Mar e fossas tectônicas como
as do Médio Vale do Paraíba do Sul, formam-se como um paredão que
acompanha a linha de costa que varia de orientação segundo a aproximação ao
mar.
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O compartimento definido como planícies costeiras do Litoral Norte é classificado
como uma área de depósitos fluviomarinhos, conforme Ross (1995) constituído de
sedimentos recentes não mais antigos do que os do Pleistoceno (Cruz, 1972).
Depósitos estes embutidos entre esporões da Serra desenvolvidos em
consequência da evolução das vertentes das escarpas da Serra do Mar e das
transgressões e regressões marinhas. No Mapa 7 é possível verificar o
configuração geomorfológica de Ubatuba.
Em relação a cobertura pedológica do município de Ubatuba, mapeamentos
realizados pelo Instituto Agronômico de Campinas – IAC (1999) e Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (1999) revelaram que ao longo
da planície costeira há predomínio de espodossolos e neossolos quartzarênicos
nas áreas de praias e dunas. Próximo aos cursos fluviais, nas planícies fluviais
ocorrem solos do tipo gleyssolos, enquanto que nas áreas da Serra do Mar
ocorrem cambissolos. No Mapa 8 observa-se a distribuição dos solos em
Ubatuba.
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Mapa 07 - Geomorfologia
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Mapa 08 - Pedologia
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De acordo com Tominaga (2007), a composição bio-física existente em Ubatuba,
com interação de fatores como características pedológicas, topográficas,
climáticas, exposição ao sol e ventos que ocorrem em terrenos que apresentam
variadas altitudes, com precipitações médias anuais de 2000 a 3500 mm,
desenvolve-se grande heterogeneidade de ambientes, favorecendo o surgimento
e manutenção da biodiversidade e composição florística variada. De acordo com
o Plano de Manejo do PESM (IF, 2006) no município de Ubatuba foram
verificadas 06 unidades fitofisionômicas, conforme descrito a seguir.
•

Floresta Ombrófila Densa Montana: floresta perenifólia que inicia-se na Serra
do Mar e estende-se para o interior do Planalto Atlântico. Entremeada por
Florestas Estacionais Semideciduais, próprias do interior do estado de São
Paulo e também Florestas Ombrófilas que recobrem a Serrania Costeira.

•

Floresta Ombrófila Densa Altomontana/Montana: floresta perenifólia presente
no topo da Serra, em áreas com variações altitudinais de 800 a 1000 m.
Klein chamou-se de matinha e Hueck (1956) de mata de neblina. Há
presença de espécies arbustivas ou arbóreas baixas. Nestas áreas há
predomínio de solos rasos, expostos como afloramentos rochosos, assim
como há momentos de clima frio, comuns a este setor.

•

Floresta Ombrófila Densa Montana/Submontana: presente nas encostas da
Serra do Mar e morros e pequenas serras isoladas, comuns a planície
litorânea. São perenes e estão sujeitas a pluviosidade e umidade relativa do
ar mais elevada que das florestas densa Montana. Os solos são argilosos,
variando de rasos a muito fundos. Neste setor desenvolve-se uma condição
ambiental favorável a formação de um dossel aberto, com copas que não
tocam, permitindo boa penetração de luz.

•

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas: são encontradas nas planícies
litorâneas, desenvolvendo-se de modo descontinuo, acompanhando as
reentrâncias do front serrano (IF, 1996). Nos setores mais próximos da
encosta, desenvolve-se uma floresta alta, com arvores de 10 a 15 m,
instaladas sobre depósitos colúvio-aluviais provenientes das serras ou em
terraços

fluviais.

Voltado

para

a

costa,

estes

aluviões

juntam-se
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gradualmente aos cordões arenosos, ou depósitos marinhos, sofrendo
alterações no porte da vegetação e obtendo um porte cada vez mais baixo
(IF, op. cit).
•

Restinga baixa: compreende a faixa entre o oceano e a encosta.
Normalmente considera-se dunas a vegetação em contato com a praia, com
aspecto herbáceo ou subarbustivo, apresentando adaptações para sua
fixação no solo arenoso, móvel, sob constante influência dos ventos e alta
insolação.

•

Manguezal: presente nas desembocaduras dos rios, onde se associa a solo
limoso, movediço e pouco arejado com alta salinidade decorrente da
influência das marés. (IF, op.cit.) é um ambiente costeiro de transição entre
os ambientes terrestre e marinho. Sua composição florística é homogênea,
sem deixar de apresentar variações estruturais.
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3.5

Recorte espacial – Sub-bacias hidrográficas

O Litoral Norte compõe, segundo classificação do FEHIDRO, a UGRHI nº 3,
subdividida em 34 sub-bacias. Para esta pesquisa, com intuito de detalhar as
características da paisagem do município, adotou-se o recorte de 04 sub-bacias,
duas localizadas ao norte (Fazenda-Bicas e Puruba-Quiririm) e duas localizadas
no centro-sul (Grande e Maranduba-Arariba).
A adoção deste recorte, além daquele delimitado pelos limites administrativos
municipais com enfoque em uma abordagem mais abrangente em termos de
escala, busca a correlação das características das unidades paisagísticas
baseadas aspectos regionais com características particulares de cada uma das
sub-bacias, principalmente com relação aos aspectos de uso e ocupação
existentes e a interrelação entre os índices socioeconômicos, de vulnerabilidade e
de zoneamento. Desta forma, acredita-se ser possível compreender quais os
principais pontos a serem observados para que se possam desenvolver formas
mais apropriadas de ocupação e uso voltadas a um ordenamento territorial focado
na dinâmica natural, social e cultural existente na área de estudo.

3.5.1 Sub-bacias do setor sul
Dentro deste recorte que foi denominado de Setor Sul, serão consideradas as
sub-bacias do rio Grande e do rio Maranduba, principais expoentes no processo
de ocupação, urbanização e uso turístico de Ubatuba.
A sub-bacia do rio Grande é composta pelos cursos d’água que partem das
porções mais elevadas da Serra do Mar e drenam em direção ao Oceano
Atlântico, compreendendo as áreas de drenagens dos rios Grande, da Lagoa e
Acaraú. Essas drenagens perfazem 102,6 km² (IPT, 2000). Esta é a segunda
maior bacia em volume de água no município de Ubatuba, menor apenas que
sub-bacia Quiririm-Puruba, situada na parte norte do município que possui área
de 166,4 km².
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Inserida no setor da Província Costeira, possui duas zonas geomorfológicas
diferenciadas: a Serrania Costeira, área diretamente drenada para o mar
constituindo o rebordo do Planalto Atlântico e as Baixadas Litorâneas.
Em relação à vegetação a área apresenta formação de Floresta Ombrófila Densa.
A vegetação nativa encontra-se em estágio avançado de regeneração em sua
maior porção. Entre a cota altimétrica de 400m até o sopé da Serra do Mar, no
divisor de água a vegetação encontra-se bastante preservada.
Entre a cota 100m e 400m existe um aglomerado com características
predominantemente urbanas, mas que traz aspectos rurais em alguns setores. O
uso predominante da área é para moradia, porém um grande número de casas é
usado para lazer. O uso com agricultura de subsistência e criação de animais
representa apenas 13% das áreas ocupadas (IPT, 2000). O Mapa 9 apresenta o
uso e ocupação do solo nesta sub-bacia.
A área abrangida pela bacia não é atendida em sua totalidade por serviços
públicos como coleta de lixo, energia elétrica, manutenção de sistema viário e
saneamento básico (coleta de esgoto e distribuição de água). A captação de água
para abastecimento das residências é realizada através da colocação de
mangueiras nos afluentes do Rio Grande. Em algumas propriedades existem
fossas sépticas e em outros o esgoto é lançado diretamente nos afluentes do rio.
No município de Ubatuba existem cinco sistemas de abastecimento públicos,
atendendo 87% da população. O Sistema Estação de Tratamento de Água – ETA
Carolina, responsável pelo abastecimento de 88% da população que recebe água
tratada no município, sendo o maior sistema da cidade.
A ETA Carolina foi implantada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo – SABESP, e entrou em operação no final de 1998. É abastecida
pelos mananciais do Rio Grande e Cachoeira dos Macacos, sendo o primeiro o
que representa a maior contribuição em termos de quantidade de água do
sistema. O tratamento é constituído pelas operações filtração, desinfecção e
fluoretação (BUCHIANERI, 2004).
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O maior conflito do uso da água nesta bacia é com relação à ocupação do solo.
Cabe destacar que o manancial do Rio Grande tem todas as nascentes e a foz
dentro do limite territorial do município de Ubatuba, não havendo disputas de
água com outros municípios. Além disso, acima da captação da água não existem
centros industriais ou grandes áreas agrícolas que poderiam potencializar o risco
de degradação do manancial (BUCHIANERI, 2004).
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Mapa 09 – Sub-bacia Rio Grande
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A sub-bacia do rio Maranduba, possui 67,7 km² e assim como a sub-bacia do rio
Grande, é um setor amplamente urbanizado, com a área mais próxima ao mar
ocupada por equipamentos de hospedagem e casas de veraneio. As
características físicas também são semelhantes, pois ocupam um setor entre a
serrania Costeira e as Baixadas Litorâneas. O Mapa 10 apresenta o uso e
ocupação nesta sub-bacia.
A praia da Maranduba é uma das mais frequentadas no município, pois apresenta
concentração de serviços que atraem os turistas (bares, restaurantes, quiosques,
etc.). O setor mais afastado da orla, chamado de sertão, concentra uma
população local de baixa renda, com residências improvisadas, em condições
insalubres para moradia, além de precária infraestrutura, assim como pequenos
cultivos agrícolas (Fotografias 16 e 17) sendo denominado de Sertão do Quina.
A vegetação da área apresenta formação de Floresta Ombrófila Densa, Montana
e Submontana e alguns setores de Formação de Terras Baixas, assim como
alguns pontos de restinga.

Fotografia 16 – Cultivo de banana, Sertão do Quina. Autor: Luís Vinicius Alvarenga, 2010.
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Fotografia 17 – Cultivo de milho, Sertão do Quina. Autor: Luís Vinicius Alvarenga, 2010.
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Mapa 10 – Sub-bacia Maranduba-Arariba
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3.5.2 Sub-bacias do setor norte
Dentro deste recorte que foi denominado de Setor Norte, são consideradas as
sub-bacias do rio Fazenda e do rio Puruba, evidenciando áreas no município de
Ubatuba que ainda preservam sua vegetação, pela ocupação por comunidades
tradicionais e também pela presença do PESM.
A bacia hidrográfica do rio Fazenda, com 80,1 km², está totalmente inserida nos
limites do PESM. Apresenta-se com uso de pequenas posses, cujos habitantes
praticam agricultura anual no sistema de coivara e extração de recursos naturais
nas áreas florestadas. O Mapa 11 traz o uso e ocupação do solo nesta sub-bacia.
As características encontradas no setor norte de Ubatuba são muito peculiares,
distinguindo-o dos demais setores do litoral paulista. Vertentes escarpadas da
Serra do Mar cobertas pela floresta ombrófila densa, ravinas que evidenciam os
movimentos de massa, maciços isolados, esporões que adentram ao mar
formando

pequenas enseadas,

baixadas

recortadas por

rios

de

baixa

hidrodinâmica e que recebem influência das marés oceânicas proporcionando a
existência dos manguezais, que se encontram com faixa de restingas e praias
arenosas (Fotografia 18).

Fotografia 18 – Cobertura de restinga, Praia da Fazenda. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.
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Mapa 12 – Sub-bacia Fazenda-Bicas
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Com a presença do PESM e os modos de uso daquele setor do município
vinculados a prática da preservação, o IF, responsável pela administração da UC,
adotou como estratégia de planejamento a implantação de Núcleos de
Desenvolvimento, onde a infra-estrutura de apoio é alocada para suporte da
administração das atividades de planejamento, fiscalização, educação ambiental,
visitação, ecoturismo e pesquisa (São Paulo, 1999). O Núcleo Picinguaba é uma
dessas estruturas, abrangendo uma área de 47.500 ha, ocupando cerca de 80%
do território municipal (Fotografia 19).

Fotografia 19 – Base administrativa do Núcleo Picinguaba.
Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2009.

O uso da terra é composto principalmente por floresta ombrófla densa, restinga,
praia e manguezal. Segundo o Plano de Gestão Ambiental – Fase 1 (SÃO
PAULO, 1999) existem na área cinco modalidades de uso classificadas como:
•

Área tradicional: mata, roças, quintais e moradias ocupadas pela população
tradicional (5% da região);

•

Área de domínio particular: ocupada por não-moradores, com áreas
definidas em campo e reconhecidas pelos moradores (23%);

•

Área de ocupação mista: Vila de Picinguaba, com ocupação tradicional e de
turismo (1%);
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•

Área de domínio do Estado: Fazenda Picinguaba, com conflitos fundiários
(62%).

As áreas habitadas nesta bacia, com comunidades constituídas, algumas delas
historicamente ligadas à região são:
•

Vila de Picinguaba

•

Camburi

•

Cabeçuda e estrada da Vila

•

Fazenda da Picinguaba

•

Canto da Paciência

•

Almada.

Na Fotografia 20 pode se observar a Vila de Picinguaba, setor que ainda mantém
uma comunidade de pescadores, mas que também enfrenta problemas de
ocupação em áreas de encosta, introdução de casas de veraneio e pousadas
(Fotografia 21), apesar de ter sido tombada em 1983 pela Secretaria da Cultura
do Estado de São Paulo, por meio do CONDEPHAAT. Na Fotografia 22 observase a Praia de Camburi, com a presença de pescadores.

Fotografia 20 – Pescadores da Vila de Picinguaba. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.
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Fotografia 21 – Pousada instalada na Vila de Picinguaba. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.

Fotografia 22 – Pescadores de Cambury. Autor: Luis Vinicius Alvarenga, 2010.
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A bacia hidrográfica do Rio Puruba, por sua vez, possui área de 166,4 km² e o
limite com o PESM é a cota 100 m, na Serra do Mar, desta forma, parte da
comunidade está assentada fora dos limites da UC, principalmente na planície
costeira e contato desta com a serra e parte está instalada dentro dos limites do
PESM já nos contrafortes da Serra do Mar. O Mapa 12 traz o uso e ocupação do
solo nesta sub-bacia.
O turismo ainda é incipiente no Sertão de Puruba, contudo já se observa a
instalação de chácaras de finais de semana, assim como a visitação aleatória por
grupos não organizados, principalmente nas cachoeiras e trilhas. Há o uso
predominante de culturas de banana, uso corrente desde a década de 1940
(RAIMUNDO, 2005), sendo este sertão considerado como um dos últimos
remanescentes de função agrícola no município de Ubatuba, já que nas demais
localidades percebe-se um intenso processo de mudanças em função: de práticas
tradicionais agrícolas pra uso turístico.
A orla desse setor tem passado por processos mais intensos que o sertão em
relação à transformação ligada ao turismo principalmente com o comércio de
lotes. Percebe-se a instalação de segunda residência, assim como de
equipamentos de hospedagem.
Importante destacar que há traços socioculturais fortes e singulares nas
comunidades situadas neste setor norte de Ubatuba. A Vila de Picinguaba é uma
referência como vila de pescadores e a comunidade de Camburi, como
Quilombolas.
Os principais impactos sobre estas comunidades foram a construção da Rodovia
Rio-Santos (BR-101) e a instituição do PESM. Observa-se que com a introdução
desses novos cenários, as culturas locais foram sendo descaracterizadas,
restando poucas comunidades vivendo nos padrões semelhantes aos seus
ascendentes. Em Ubatuba atualmente existem apenas algumas praias onde ainda
se encontra a presença dessas comunidades em suas atividades tradicionais:
Ubatumirim, Picinguaba, Almada e Camburi e outras pequenas ocupações nos
demais bairros.
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Mapa 12 – Sub-bacia Quiririm-Puruba

115
Entretanto, essas comunidades já se encontram adaptadas a organização
econômica e social existente na região, no entanto, preservam algumas
características marcantes como a pesca artesanal, a técnica de construção de
canoas, o cultivo agrícola, a complementaridade no trabalho e as características
de economia familiar (LUCHIARI, 2000).
Segundo descrições de Luchiari (2000) o bairro do Prumirim até Camburi,
principalmente nas praias da Puruba, Ubatumirim, Fazenda e Picinguaba,
predomina a ocupação esparsa de famílias caiçaras organizadas em vilas. Esses
fatores tornaram esta região a mais preservada do município e o mais disputado
objeto de desejo dos vários sujeitos sociais.
Além de praias quase desertas e florestas inalteradas, a serra neste trecho é
desenhada por um relevo mais acidentado, com picos nas cotas em torno de
1200m, nesta região os rios Itamambuca e Puruba se destacam, sendo o rio
Puruba o responsável pela maior bacia hidrográfica do município. Assim, por ser a
região mais preservada, a costa norte do município é hoje palco de conflitos entre
construtores, caiçaras, ecologistas, legislação ambiental e poder público
municipal.
Em todas as sub-bacias descritas, somam-se interesses das atribuições setoriais,
destacando o IF cuja preocupação é com a conservação da biodiversidade do
PESM, a Companhia Ambiental de São Paulo – CETESB, preocupada com a
qualidade da água do manancial, o Departamento de Águas e Energia Elétrica –
DAEE, com a quantidade de água disponível, a Secretaria de Saúde e a
Vigilância Sanitária, preocupadas com a saúde da população, a SABESP com a
distribuição de água, o Departamento Estadual de Proteção dos Recursos
Naturais - DERPN, com a preservação da vegetação nativa, a Secretaria de
Arquitetura e Urbanismo preocupada com o ordenamento do espaço territorial, a
Secretaria de Agricultura com as pessoas que desenvolvem a agricultura de
subsistência, e o Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP, preocupado
com a questão fundiária. Existem também instituições articuladoras que
desenvolvem algum trabalho com a comunidade nesta bacia e os órgãos
fiscalizadores, como a Policia Ambiental e o Ministério Público do Estado de São
Paulo.
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4.

ORDENAMENTO DO USO DO SOLO EM UBATUBA – LEGISLAÇÃO

4.1

Legislação aplicada ao ordenamento do uso do solo litorâneo

A Zona Costeira possui uma complexa estrutura natural, com unidades
ecossistêmicas correlacionadas entre o continente e o oceano como restinga,
mangue, praia, etc, extremamente frágeis e dependentes das correlações
existente na interface continente-oceano. Por sua fragilidade, vários setores da
administração pública, pressionados pela sociedade tem procurado dar maior
atenção ao planejamento ambiental e uso do solo nessas áreas.
O Brasil possui uma ampla legislação em termos de conservação do meio
ambiente. Em 1965 o Código Florestal – Lei 5.227 de 15 de setembro de 1967 estabeleceu uma série de normas e restrições ao direito de usufruto dos recursos
naturais em propriedades rurais. Ainda em 1967, a Lei de Proteção à Fauna – Lei
5.197 de 03 de janeiro – determinava proibida a utilização, perseguição, caça ou
apanha da fauna silvestre.
Em 1979 surge o primeiro instrumento legal a tratar de ações ligadas ao
planejamento ambiental, mesmo que de forma pontual, o Regulamento dos
Parques Nacionais Brasileiros – Decreto 84.017 de 21 de setembro – tem entre
seus objetivos a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Observa-se
que, mesmo de maneira pontual, a questão ambiental passa a ser considera na
legislação brasileira. Em 1981 há a instituição a Lei 6.938 de 31 de agosto, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, com objetivo de preservar, melhor e
recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, assegurando as condições ao
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana.
Em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, o governo passa a assumir
o

compromisso

de

empenhar

esforços

para

implantar

políticas

de

desenvolvimento compatíveis com a proteção do meio ambiente, determinando
que:
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“todos
tem
direito
ao
meio
ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações (Constituição Da
República Federativa do Brasil de 1988)”

Destacou-se no PNMA os projetos voltados para os ecossistemas do pantanal, da
mata atlântica e da zona costeira (MMA13), desta forma, o Governo Federal
obteve recursos, por meio de financiamentos internacionais e promoveu a criação
do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), existente desde 1988 e,
devido a sua magnitude e área de atuação, foi tido como um dos mais
importantes programas já instalados no país, programa aprovado pela Resolução
nº 1 do Ministério da Marinha em novembro de 1990, após apreciação na 25ª
Reunião Ordinária do CONAMA (SALATI FILHO, 2001).
Em fins da década de 1970, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
(CIRM) órgão da assessoria da Presidência da República presidido e secretariado
pelo Ministério da Marinha, já trabalhava na elaboração da Política Nacional para
os Recursos do Mar (PNRM) possivelmente animada pela legitimação no âmbito
internacional ao longo dessa década, no mar territorial de 200 milhas para o
Brasil. Em maio de 1980, o então presidente João Figueiredo, depois de ouvir o
Conselho de Segurança Nacional – sanciona as Diretrizes Gerais da PNRM,
documento onde fica claro que tal política objetivava “o interesse para o
desenvolvimento econômico e social do País e para a segurança nacional”
(BRASIL, 1983).
Para a região costeira do Estado São Paulo o zoneamento é definido através da
Lei 10.019 de 1998, que dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro. O macrozoneamento do Litoral Norte do Estado de São Paulo (SÃO
PAULO, 1996) foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente. Este trabalho foi
desenvolvido em duas fases distintas, porém complementares, a primeira, no
período de 1989 a 1991 teve por finalidade subsidiar os municípios na elaboração
dos respectivos planos diretores; a segunda fase foi desenvolvida em uma escala

13

http://www.mma.gov.br/ acesso em 15.11.2009
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de 1:50.000 com a implantação de um Sistema de Informações Geográficas
(SIG).
O sistema previsto na legislação que instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro divide o Litoral Norte em quatro grupos setoriais, conforme pode ser
observado na Figura 17.

Grupo de
Coordenação
Estadual do
Gerenciamento
Costeiro

Grupo Setorial
do Litoral
Norte

Grupo Setorial
da Baixada
Santista

Grupo Setorial
do Complexo
Estuarino
Laguna

Grupo Setorial
do Vale do
Ribeira

Ubatuba
Caraguatatuba
Ilhabela
São Sebastião.

Bertioga
Guarujá
Cubatão
Santos
São Vicente
Praia Grande
Mongaguá
Itanhaém
Peruíbe .

Iguape
Ilha Comprida
Cananéia

Cajati
Itariri
Jacupiranga
Juquiá
Miracatu
Pariquera-açu
Pedro de Toledo
Registro
Juquitiba
Tapiraí

Apiaí
Barra do Turvo
Eldorado
Itaoca
Itapirapuã Paulista
Ribeira
Sete Barras
São Lourenço da Serra
Barra do Chapéu

Figura 17: Divisão territorial do litoral do Estado de São Paulo de acordo com o Plano
Estadual de Gerenciamento Costeiro. Fonte: São Paulo, s/d.

O Governo Federal por meio do Decreto 4.297 de 10 de julho de 2002 vem
procurando implantar o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) em todo o
território nacional. Este projeto prevê o entendimento do espaço por conceito de
zoneamento urbano, agroecológico e ambiental. O documento estabelece que o
potencial social possa ser medido por intermédio de quatro parâmetros principais:
1. potencial natural, em função da disponibilidade dos recursos e acesso social a
eles;
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2. potencial humano, pela presença de comunidades urbanizadas como fator
positivo ao seu próprio desenvolvimento e relativizado pela qualidade de vida
da população;
3. potencial produtivo, pela dimensão e diversificação da estrutura produtiva e
capacidade de gerar empregos;
4. potencial institucional., expresso pelo nível de organicidade com ONGs e
governo.
O ZEE surgiu como um instrumento de organização do território que deve ser
seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas,
estabelecendo medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar
a qualidade ambiental, dos recursos naturais, garantindo o desenvolvimento
sustentável e a melhoria das condições de vida da população, devendo
considerar, ainda, a importância ecológica local e regional, definindo as limitações
as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e
alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso,
inclusive a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.

4.1.1 Gerenciamento Costeiro
O termo Gerenciamento Costeiro, apesar de recente, já se encontra bastante
difundido e empregado no meio cientifico mundial, dando origem a variações
como gerenciamento dos recursos costeiros, manejo e planejamento de áreas
costeiras, gerenciamento da zona costeira, gerenciamento costeiro integrado,
entre outros, utilizados para descrever as atividades de manejo de uma região,
área ou recurso da zona litorânea (POLETTE, 1997).
De acordo com Perez (2002) gerenciamento costeiro é um processo de
planejamento participativo e de implementação de ações integradas de gestão
dinâmica da apropriação de recursos ambientais da zona costeira, envolvendo a
sociedade em todos os níveis, que visa o desenvolvimento sustentável e lança
Mao de um conjunto de atividades e de instrumentos de gestão específicos.

120
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 1993) adota
conceito similar ao gerenciamento costeiro: o manejo integrado das áreas
costeiras e marinhas como um processo adaptativo de manejo de recursos para o
desenvolvimento sustentável de áreas costeiras.
O PNGC obteve sua regulamentação somente em 2004, após a apresentação de
duas versões, PNGC I e PNGC II, nos anos de 1990 e 1997, respectivamente
(PEREZ, 2007). A 1ª versão foi aprovada na 25ª. Reunião Ordinária do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e publicação se deu na forma da
Resolução CIRM nº 001/90, como parte integrante da PNMA e das políticas de
meio ambiente e de recursos do mar. A primeira versão, PNGC I, incluía Planos
de Ação que abrangiam os planos de manejo de microbacias, a serem
desenvolvidos pelos estados e municípios, com a participação das comunidades
costeiras e implantados em nível local. Além disso repassava aos governos
estaduais, todas as ações práticas do Gerenciamento Costeiro, denominado
GERCO.
A 2ª versão do plano, PNGC II, foi publicada pela Resolução nº 005 da CIRM,
após aprovação na 48º Reunião Ordinária do CONAMA. O PNGC II introduziu
como uma importante orientação, a acentuação do nível de atuação federal,
pouco contemplada no plano anterior, sendo composto por um conjunto de dez
Ações Programadas, destacando-se a necessidade explicita de compatibilização
das ações deste Plano com as políticas públicas que incidam sobre a zona
costeira, entre outras, da industrial, de transportes, de ordenamento territorial e
dos recursos hídricos, visando a sua integração e otimização dos resultados.
Em 1992, por ocasião da Rio-92, o “Gerenciamento Costeiro Integrado e
desenvolvimento sustentável das zonas costeiras e marinhas, inclusive zonas
econômicas exclusivas” foi incluída na Agenda 21, principal programa de ação do
evento, constituindo uma das cinco áreas de programa previstas para
implementação pelos diversos países.
O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais Internacionais da
Organização das Nações Unidas publicou em 1982 o volume Coastal dont
Management and Development, no qual o objetivo do Gerenciamento Costeiro
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seria o tratamento integrado dos recursos econômicos, entre os quais se inclui o
próprio meio ambiente. Os problemas de gerenciamento da Zona Costeira não
devem ser examinados somente do ponto de vista ecológico, mas também do
ponto de vista econômico e tratados como problemas comuns da economia, onde
a própria qualidade ambiental seria um produto econômico à semelhança de
qualquer outro, e sua produção teria um custo seja em termos de exploração
cessante, seja de monitoramento e controle. Esta visão tem sido compartilhada
por diversos segmentos da ciência, da economia à oceanografia.
Diegues (1995: 12) conclui que “se o plano de desenvolvimento determina os
objetivos, metas e estratégias a serem seguidas, ao nosso ver, o plano de
gerenciamento costeiro, partindo de uma análise do potencial, funções e fatores
limitantes dos ecossistemas litorâneos e costeiros, deve compatibilizar os usos
alternativos a nível de espaço e recursos, tendo em vista os objetivos e
desenvolvimento sustentado acima proposto”.
No Estado de São Paulo, a ação estatal que mais interferiu no litoral foi a
Superintendência para o Desenvolvimento do Litoral Paulista – SUDELPA, que
criada em pleno regime militar refletia as políticas de desenvolvimento do território
vigentes na época, com a criação de grandes agências de fomento. Criada em 01
de setembro de 1969, tinha como prioridade a promoção do desenvolvimento do
litoral e a elaboração de um Plano de Desenvolvimento do Litoral, cujo objetivo
seria traçar a política de desenvolvimento regional e articular as ações dos
demais órgãos estaduais na região. O trabalho da SUDELPA perdurou até o inicio
da gestão Orestes Quércia (19870-1990), quando foi declarada sua extinção.
O Estado de São Paulo integrou-se ao PNGC em 1988, ano de sua instituição
firmando convênio com a CIRM para a elaboração de um Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro (SMA, 1990). Dando andamento a trabalhos já iniciados
pela SUDELPA, iniciaram-se estudos em uma área piloto, na região lagunar
Iguape-Cananéia.
Esses estudos seguiram a mesma metodologia estabelecida a nível nacional e
apesar de ser um dos estados mais equipados e aparelhados, sofreu, mesmo que
em

menor escala, os mesmos problemas observados em outros estados:
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dificuldade na formação de equipes técnicas, falta de capacitação técnica
especifica, metodologias e técnicas insuficientes para a diversidade de situações
que a região apresenta, inadequação e incompatibilização do sistema de banco
de dados para a implantação do Sistema de Informações do Gerenciamento
Costeiro (SIGC).

4.1.2 Zoneamento Ecológico-Econômico
De acordo com o MMA14 O Zoneamento Ecológico-Econômico é um instrumento
de gestão territorial, inicialmente planejado para a Amazônia Legal, devido à
visibilidade deste ecossistema nos organismos internacionais, à pressão de
entidades ligadas ao meio ambiente e às formas inadequadas de uso dos
recursos naturais. Posteriormente o ZEE tornou-se um Programa do Plano
Plurianual para todo o país.
O ZEE nasceu com a pretensão de integrar aspectos naturais e sociais na gestão
do território, demanda surgida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente Humano, promovida em Estocolmo em 1972, que se tornou ponto de
referência para a questão ambiental.
Parte significativa da discussão ambiental tem sido travada em torno do ZEE,
sobretudo na disputa política sobre o uso deste instrumento, pois permanece a
discussão sobre o peso relativo dos termos ecológicos e econômico equação do
desenvolvimento sustentável. Um longo caminho ainda é preciso percorrer para
chegarmos ao marco zero do ZEE ou o momento em que ele se tornará rotina no
sistema de planejamento, subsidiando o monitoramento, o controle, a priorização
de programas e projetos, os planos de gestão, sistematizando informações
dispersas e dando sentido a níveis escalares diferenciados, atendendo a uma
diversidade de usuários e interessados. A idealização do ZEE preconiza
princípios norteadores, que são:

14

Ministério do Meio Ambiente http://www.mma.gov.br (Acesso em 01.03.2010).
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Participativo - Os atores sociais devem intervir durante as diversas fases dos
trabalhos, desde a concepção até a gestão, com vistas à construção de seus
interesses próprios e coletivos.
Equitativo - Igualdade de oportunidade de desenvolvimento para todos os grupos
sociais e para as diferentes regiões.
Sustentável - O uso dos recursos naturais e do meio ambiente deve ser
equilibrado,

buscando

a

satisfação

das

necessidades

presentes

sem

comprometer os recursos para as próximas gerações.
Holístico - Abordagem interdisciplinar para a integração de fatores e processos,
considerando a estrutura e a dinâmica ambiental e econômica, bem como os
fatores histórico-evolutivos do patrimônio biológico e natural.
Sistêmico - Visão sistêmica que propicie a análise de causa e efeito, permitindo
estabelecer as relações de interdependência entre os subsistemas físico-biótico e
socioeconômico.
Outro importante fator, considerando o ZEE é a escala de trabalho, visto que um
zoneamento em âmbito nacional difere na abordagem e representação de um
zoneamento

municipal.

Sendo assim, entre as diretrizes

metodológicas

estabelecidas para o ZEE, as escalas estabelecidas são:
•

Nacional - 1:5.000.000.

•

Macrorregionais - 1:1.000.000.

•

Estaduais - 1:1.000.000 a 1:3.000.000, 1:250.000 e 1:100.000

•

Locais - a partir de 1:100.000 em escala de detalhe, nos ZEEs realizados
nos municípios e em Unidades de Conservação.

Em relação aos municípios brasileiros, Goiânia foi o pioneiro no desenvolvimento
de um ZEE dando um importante passo para o ordenamento territorial local e
servindo de inspiração para que outros municípios também façam seus
zoneamentos.
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No Estado de São Paulo, em dezembro de 2004, foi promulgado o Decreto nº
49.215, estabelecendo instrumentos, metas e diretrizes para a gestão da zona
costeira do paulista. A partir de informações da SMA pode-se destacar alguns
problemas do Litoral Norte que são objeto de análise do Zoneamento EcológicoEconômico:
•

apesar de estarem sob guarda de recente legislação, o Decreto Federal
750/93, que trata da preservação da Mata Atlântica, e serem objetos de
recentes investimentos por parte do PPMA/SMA os parques estaduais
sofrem a pressão dos problemas gerados fora dele: invasões, demanda de
instrumentos de implantação de diretrizes definidas nos Planos de Gestão e
compatibilização das ações principalmente no tocante à integração dessas
UCs com o entorno;

•

as questões relativas ao Tombamento da Serra do Mar: grande patrimônio
natural e paisagístico, a Serra do Mar tem no tombamento um instrumento
de controle importante, a ser compatibilizado com o planejamento e a gestão
costeira;

•

comunidades tradicionais presentes na região: são elementos fundamentais
na formação cultural regional, que com o intenso afluxo de turistas tende a
desaparecer;

•

expansão urbana: distinguindo-se dois grupos, a população fixa e a
população flutuante.

A proposta de Zoneamento do Litoral Norte foi realizada a partir de estudos de
setorização funcional e de compartimentação ambiental. A setorizaçao funcional
foi realizada a partir da análise da articulação da macro-infraestrutura e os fluxos
demográficos, turísticos e de mercadorias. Os compartimentos ambientais foram
delimitados com base nas bacias hidrográficas, onde foram definidos 38
compartimentos terrestres. A partir desses dados foi construída a proposta de
zoneamento.
Entre os principais problemas ambientais da região norte do litoral paulista é o
desequilíbrio entre o crescimento da população fixa e flutuante e a capacidade de
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abastecimento público e da infraestrutura de saneamento básico instalada. Nos
“sertões”, áreas mais interiorizadas, próximas ao sopé da escarpa, ocorre a
crescente apropriação dos espaços naturais por migrantes atraídos por empregos
e promessas de lotes de terra mais baratas, que se instalam nas encostas e nos
sopés dos morros com habitações precárias em condições assemelhadas às
favelas dos grandes centros urbanos, sem as mínimas condições de saneamento
e saúde, concorrendo, por seu turno, para a devastação dos recursos naturais,
para degradação dos mananciais e para a descaracterização da paisagem
litorânea.
Os trabalhos iniciais para a elaboração do ZEE do Litoral Norte remontam ao final
da década de 1980, quando a SMA sistematizou uma série de informações para a
“Proposta de Macrozoneamento do Litoral Norte”, como então se denominava, à
época, o ZEE. A partir de 1993, foram elaboradas as primeiras cartas temáticas
na

escala

1:50.000,

referentes

à

declividade,

geologia,

geomorfologia,

oceanografia, climatologia, uso do solo e cobertura vegetal, geotécnia,
infraestrutura, turismo, parcelamento do solo, pesca e aqüicultura, as quais foram
digitalizadas em SIG.
Posteriormente, buscou-se ampliar, corrigir e atualizar os dados disponíveis, bem
como identificar as correlações entre a infra-estrutura existente e os fluxos
demográficos, o perfil da atividade turística e os sistemas produtivos, para definir
as estratégias de zoneamento mais apropriadas ao desenvolvimento econômico
da região de forma compatível com a preservação de sua função ecológica,
paisagística e cultural. Para tanto, foi realizado a compartimentação espacial do
setor de forma vinculada às microbacias hidrográficas, o que permitiu o
cruzamento de diversos temas e a obtenção de um zoneamento que engloba as
áreas terrestre e marinha, em conformidade com as cinco zonas previstas na Lei.
Durante as discussões do zoneamento, um tema polêmico foi o das atividades
turísticas, que apresentam variações que vão desde a implantação de pousadas,
complexos hoteleiros, grandes estruturas de apoio à navegação, até as trilhas em
Unidades de Conservação; destaque foi dado às discussões em torno da
especificidade do processo de ocupação do Litoral Norte, caracterizado pela
presença de condomínios de alto padrão com baixa densidade demográfica.
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Outro tema dominante foi a questão da pesca artesanal e da agricultura de
subsistência, tendo sido incorporadas as propostas dos representantes das
entidades sindicais de enquadramento das zonas, visando proteger a atividade
agrícola da crescente expansão urbana e das ações predatórias.
Especificamente para o município de Ubatuba, o ZEE seguiu o zoneamento da
região litorânea norte, com as 5 zonas pré-estabelecidas, conforme segue na
Figuras 18 e 18a, onde é possível observar o zoneamento estabelecido para
Ubatuba.
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Figura 18 – Zoneamento do Litoral Norte
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Figura 18a – Zoneamento do Litoral Norte e critérios de enquadramento. Fonte: SMA,
Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte. 2005.
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4.1.3 Plano diretor
De acordo com a Constituição Federal de 1988, os Municípios tem a competência
para legislar sobre a planificação urbana local, promovendo o adequado
ordenamento

territorial,

mediante

planejamento

e

controle

do

uso,

do

parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII CF/88). O plano diretor,
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, deve
englobar o território do município como um todo, sendo obrigatório para cidades
com mais de vinte mil habitantes, devendo ser aprovado pela Câmara Municipal.
Ele é fundamental para a implementação da maioria dos instrumentos previstos
no Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001) e sua
institucionalização nos municípios com a participação popular com “a construção
de políticas públicas reais”, constituindo uma aprendizagem coletiva no
enfrentamento dos problemas urbanos.
É preciso destacar também que os planos diretores não são documentos
estáticos, mas há necessidade de sua adaptação à realidade e, nesse sentido, é
através de um processo democrático que se pode garantir a adequação da
previsão de ações precisas para a melhoria da qualidade de vida das populações
e saneamento ambiental. O Estatuto da Cidade, nº 3 do art. 40 diz que a lei que
instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos, devendo
os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantir no processo de elaboração
do plano diretor a participação popular, através da promoção de audiências
públicas e debates com a participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade; bem como da publicidade
quanto aos documentos e informações produzidos e o acesso de qualquer
interessado aos documentos e informações produzidos.
O primeiro Plano Diretor de Ubatuba (Lei 711 de 14 de fevereiro de 1984), devido
a sua data de publicação e as modificações, não só do ordenamento jurídico
brasileiro como também da realidade sócio-econômica-ambiental do município,
não refletia mais as necessidades referentes a uma ocupação adequada da
região.

O

documento

foi

elaborado

com

preocupação

muito

mais

desenvolvimentista (no sentido que favorece o desenvolvimento à qualquer custo
para o meio ambiente) do que ambiental, o Plano previa, dentre os objetivos
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traçados em seu art. 2º, a divisão territorial e o zoneamento de forma a viabilizar
melhoramentos públicos necessários à vida e ao progresso do município,
garantindo à população: a) existência de áreas verdes de recreação e lazer; b)
desenvolvimento

do

turismo

como

atividade

econômica

do

município,

possibilitando a atração e permanência dos visitantes; c) preservação das
condições essenciais à habitação, ao trabalho, à educação, à circulação e à
recreação, observando as exigências de salubridade.
Percebe-se, assim, que os objetivos deste primeiro Plano foram traçados com
base em um enfoque pautado no desenvolvimento econômico, procurando
favorecer o turismo, preocupando-se com a saúde pública e, de certa forma, com
a qualidade de vida local, embora não considerando adequadamente os aspectos
ambientais e as necessidades da população fixa do município. Ao ressaltar o
objetivo de “garantir as necessárias áreas verdes de recreação”, o Plano deixa de
considerar o meio ambiente de forma ampla e integrada, por exemplo, como
forma de preservar a biodiversidade, para vislumbrá-lo de maneira meramente
estética.
Alguns artigos do referido Plano, como por exemplo, o art. 49 que dispõe sobre o
parcelamento do solo, e o art. 65, que trata do uso e ocupação em desacordo
com o Plano, indicam certa preocupação com o meio ambiente, mas por um
enfoque muito mais voltado à saúde pública do que à proteção ambiental
propriamente dita.
O Plano Diretor atualmente em vigor no Município de Ubatuba (Lei 2892 de 15 de
dezembro de 2006), por sua vez, não está ainda em consonância com todas as
exigências e demandas ambientais. O Plano estabelece normas limitadas de uso
e ocupação do solo, não atentando para as interrelações entre esta ocupação e
as características econômicas, ambientais e sociais do Município.
Um dos focos principais é o privilégio do setor turístico frente às demais
necessidades da população fixa, assim como o ecoturismo, em razão do amplo
repertório de paisagens ainda preservadas da região.
Em sua seção V, que trata da biodiversidade, no art. 92, deve considerar-se o uso
sustentável da biodiversidade como força econômica do Município, na política de
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meio ambiente, turística, econômica e social. Além disso, há menção a proteção
da biodiversidade, estabelecimento de corredores de biodiversidade, trabalho com
educação ambiental, etc, entretanto não há de fato uma preocupação com a
questão ambiental, uma vez que ela é colocada sempre atrelada aos interesses
turísticos e econômicos locais.
Em relação ao zoneamento proposto no Plano Diretor, observa-se em seu Art.
156 que “O Zoneamento assegurará a proteção à natureza, porém conferindo
condições de uso para promover e estimular investimentos privados em hotelaria,
náutica e ecoturismo, respeitando-se as normas e restrições impostas pela
legislação ambiental vigente”.

Desta forma, o município fica divido em

macrozonas, conforme segue (Art.157):
I.Unidades de Conservação (UCs) de proteção ambiental: Parque
Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual da Ilha Anchieta e
Parque Nacional da Serra da Bocaina;
II.
De Gestão Compartilhada das Populações Tradicionais;
III.
De Gestão Compartilhada dos Terrenos da União;
IV. Da Sede Municipal;
V.
De Penínsulas, Ilhas e Meio-Encostas;
VI. Da Orla Marítima;
VII. Dos Sertões.
Não se observa consonância com o que está exposto no ZEE estabelecido, da
mesma forma que a Seção VII que trata do Meio Ambiente, traz afirmações vagas
de proteção e equilibro ambiental, sem dar definições mais claras e propostas
consistentes. Além disso, retoma-se, em seu Art. 220 a questão da preservação
ambiental voltada exclusivamente para a exploração do setor turístico:
“Considerar a conservação e a preservação dos aspectos naturais, como apelo
fundamental de suporte de uma política de desenvolvimento turístico, econômico
e social do Município”.
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5.

UNIDADES DA PAISAGEM

É antiga a busca pela classificação e espacialização, por meio da cartografia, das
unidades da paisagem. Há cerca de 4 mil anos, ao norte da Itália, existem
registros de paisagem com sinais de antropização mapeada de acordo com a
produção social sobre o território do Vale Camonica (PEDROTTI e MARTINELLI,
2001).
Assim, a classificação das unidades da paisagem, partiu do conhecimento dos
principais atributos da área de estudo e suas particularidades, apresentadas por
meio das sub-bacias adotadas, a análise sobre a combinação das características
com intuito de apresentar uma análise, baseada nas correlações desenvolvidas
entre os condicionantes dos meios físico, biótico e socioeconômicos, definindo
assim características que compõem e condicionam as relações existentes na área
de estudo, tanto no aspecto natural como sócio-cultural, além de um mapa
síntese que, segundo Lameira (2007), é produto de uma construção intelectual
que traduz a experiência e o conhecimento sobre um determinado espaço, sendo
por isso um estágio cognitivo avançado.
Neste caso, para se obter esta visão integrada da realidade, revelando dinâmicas
e arranjos espaciais (MARTINELLI, 2008) foi utilizado o ambiente de SIG, com a
sobreposição de elementos constitutivos da paisagem, com intuito de obter-se a
síntese daquela realidade. Além do mapa síntese propriamente dito serão
apresentadas considerações sobre a ocorrência dos atributos e variáveis
presentes em cada unidade.

5.1

Unidades da Paisagem do Município de Ubatuba

No Mapa 13 verifica-se a distribuição e localização das Unidades da Paisagem do
município

de

Ubatuba,

utilizando-se

o

recorte

administrativo

municipal,

combinando características da área em macroescala. A compartimentação
paisagística de Ubatuba em unidades baseou-se, principalmente, em aspectos
geomorfológicos, geológicos e vegetacionais, resultando em 12 unidades.
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Considerou-se a compartimentação do relevo que segue um padrão partindo da
transição planície-planalto, onde se encontra a Serra do Mar, com predominância
de setores com granitos e gnaisses, apresentando transições de abruptas a mais
suaves, após encontram-se as planícies, setor que apresenta sedimentos
marinhos recobertos ou intercalados por sedimentos continentais e, por fim, nos
setores mais próximos a linha de costa encontram-se as planícies marinhas, com
depósitos

quaternários.

A

variação

da

cobertura

vegetal

encontra-se

estreitamente relacionada às variações altitudinais, variando da Floresta
Ombrófila Densa Alto-Montana até setores de planície, com Formação de Terras
Baixas, Restingas e Manguezais.
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Mapa 13 – Unidades de Paisagem de Ubatuba (SP)
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Unidade 1 – Planalto Atlântico - Morros paralelos, acima de 1000 m, com
predominância de gnaisses, Formação Florestal Alto Montana, ausência de
ocupação.
A geologia desta unidade apresenta-se sob a forma predominante de gnaisses,
ocorrendo sob a forma de rochas migmatíticas que compõe a Serra do Mar. Esta
formação possui faces voltadas para o oceano Atlântico, integradas a área
costeira compondo o complexo costeiro regional, representando as maiores
altitudes do litoral. Este setor provém do período Cretáceo Superior, sendo
formado por rochas cristalinas que contribuíram como áreas-fonte primárias para
as planícies (Giannini, 1987; Morais et. al.1999). A drenagem apresenta-se com
alta densidade e distribui-se com padrão subparalelo com tendência dentritica, os
vales

são

encaixados

e

encachoeirados,

em

forma

de

“V”

aberto.

Geomorfologicamente, pertence ao Planalto Atlântico, formando morros paralelos,
com formas de topo arredondados e vertentes com perfis convexos e retilíneos.
Os solos apresentam-se como cambissolos, encontrados em condições diversas
de clima, relevo e vegetação, com desenvolvimento de horizontes muito fraco.
Este tipo de solo é próprio de formas especiais de relevo, imaturos e pouco
evoluídos, com acúmulo constante de sedimentos, nas áreas mais planas e que
também favorecem processos erosivos em locais muito inclinados. São solos
inapropriados para práticas agrícolas. A vegetação apresenta-se como Floresta
Ombrófila Alto Montana. A cobertura e uso da terra mostram-se com vegetação
original com poucos sinais de alteração. Área inserida totalmente no PESM.
Unidade 2 – Planalto Atlântico – Morros paralelos, entre 400 e 1000 m,
complexo granítico-gnaissico com transição entre Formação Florestal Alto
Montana e Montana, ausência de ocupação.
A

geologia

desta

unidade

apresenta-se

sob

a

forma

de

granitóides.

Geomorfologicamente, pertence ao Planalto Atlântico com formas de topo
convexo com grau de entalhamento dos vales muito fraco e dimensão interfluvial
muito pequena. A drenagem varia entre o padrão dentritico e subdentritico, mas
ainda muito densa e com vales encaixados e encachoeirados. Os solos são
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cambissolos, com restrições ao aproveitamento agrícola, conforme descrito na
Unidade 1. Área inserida totalmente no PESM.
Unidade 3 – Planalto Atlântico – Morrotes baixos, entre 200 e 800 m,
predominância de gnaisses com Floresta Montana, ocupação rarefeita.
A geologia nesta Unidade apresenta-se sob a forma de granito-gnaisses, ocorre
com as características pedológicas de cambissolos. No aspecto geomorfológico
pertence ao Planalto Atlântico, apresentado morrotes baixos, em transição com
setores da Província Costeira. Há predomínio de formas de topo convexo com
grau de entalhamento dos vales muito fraco e dimensão interfluvial muito
pequena, a drenagem varia entre o padrão dentritico e subdentritico, densa e
com vales encaixados, seguindo mesmo padrão de “V” aberto. A vegetação
apresenta-se como Floresta Montana, em relação a ocupação, área inserida
totalmente no PESM, com alguns sinais de ocupação muito rarefeita. Área
inserida totalmente no PESM.
Unidade 4 – Planície Costeira – Baixada Litorânea, entre 0 e 80m,

com

predomínio de depósitos quaternários inconsolidados com formações de
restinga e manguezal, densa ocupação urbana.
Esta

unidade

caracteriza-se

pela

geologia

de

depósitos

quaternários

inconsolidados. Depósitos de sedimentos originados na plataforma continental ou
diretamente do continente; esse material é depositado pelas correntes de deriva
litorânea atuantes na linha de costa e das oscilações do nível do mar.
Nas Planícies Costeiras, de acordo com Almeida et. al. (1992) ocorre interação de
processos e ambientes de deposição diferenciados, nos quais atuam diversos
fatores geomorfológicos, litológicos, tectônicos e sedimentares. A evolução do
relevo neste setor é condicionada pelo avanço em direção ao planalto das
cabeceiras de drenagem que encontra no percurso resistências diferenciadas, de
acordo com os tipos litológicos existentes.
Em Ubatuba a extensão das planícies é de poucas dezenas de metros, sendo
formadas por reentrâncias do embasamento cristalino, preenchidas por
sedimentos de origem continental, retrabalhados e depositados pelas correntes. A
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drenagem apresenta seção dos vales em “U” passando a “V” a medida que se
afastam da linha de costa, os meandros abandonados feições muito encontradas
nesta unidade e geralmente estão associados aos depósitos retrabalhados
fluvialmente.
Os solos predominantes são os espodossolos, possuindo um horizonte
subsuperficial de acumulação, nos trópicos úmidos, esse tipo de solo desenvolvese em materiais arenosos.
De acordo com Tessler (2006) as feições mais comuns nessas planícies, afetadas
pela movimentação das areias são as praias. Essas feições constituem resposta a
diferentes componentes dinâmicos (mudanças diárias conduzidas por maré;
mudanças quinzenais conduzidas por marés de sizígia; mudanças anuais
conduzidas por variações sazonais do nível médio do mar; e, mudanças do nível
médio do mar por longo prazo (Fairbridge, 1968, apud Fierz, op.cit.).
Nesta Unidade observa-se intensa ocupação, tendendo ao esgotamento das
áreas mais propicias a ocupação. Os bairros interiorizados apresentam alta
densidade populacional, ocupando as encostas da Serra do Mar.
Unidade 5 –

Província Costeira – Morraria Costeira, entre 100 e 400 m,

predomínio de granitos, com Floresta Submontana, ocupação dispersa.
Esta Unidade apresenta-se forte presença litológica da hornblenda, mineral
comum nas rochas ígneas, tais como os granitos. Há uma longa faixa W-L de
ocorrência deste mineral, acompanhando setores com variação altitudinal entre
100 e 400 m.
Sua principal característica são relevos de degradação e presença de morros
alongados e semi-isolados com topos angulosos, vertentes ravinadas com perfis
retilíneos, a drenagem apresenta média densidade com padrão paralelo-pinulado
e vales encaixados. É um setor da Província Costeira, sub-divisão Morraria
Costeira, com vegetação florestal submontana e cobertura de cambissolos. A
ocupação é dispersa. Esta unidade está inserida no PESM.
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Unidade 6 – Transição entre Planalto Atlântico e Província Costeira, entre 0
e 300 m, predomínio de charnockitos (rocha ornamental) com Formação
Florestal de Terras Baixas, densa ocupação.
Esta Unidade apresenta-se forte presença litológica dos charnockitos ou granito
verde de Ubatuba. A área de exposição de rochas charnockíticas é extensa,
configurando um maciço alongado com pelo menos 40 km de extensão entre a
Serra da Caçandoca, na divisa com Caraguatatuba, até a divisa com o Rio de
Janeiro.
A geomorfologia apresenta-se variando entre setores planálticos e setores de
planície costeira, apresenta escarpas com espigões digitados e encostas com
padrão convexos, apresenta topos de morros arredondados e paredões rochosos.
O padrão de drenagem é subparalelo a pinulado com vales abertos ou fechados.
A vegetação nesta Unidade apresenta-se como Formação de Terras Baixas com
transição para Montana. Em relação a ocupação, por abranger uma área de
transição entre setores mais elevados e setores de planície, inclusive áreas dento
e fora do PESM, apresenta nos setores meridionais, densa ocupação até os
limites da unidade de conservação.
Unidade 7 – Planalto Atlântico – Morrotes Baixos, entre 0 e 800 m,
predomínio de granitos, Formação de Floresta Montana a Terras Baixas,
ocupação dispersa.
A geologia nesta Unidade apresenta-se sob a forma de granitos do Grupo ParatiMirim, ocorrendo com as características pedológicas de cambissolos.
No aspecto geomorfológico há predomínio de formas de topo convexo com grau
de entalhamento dos vales muito fraco e dimensão interfluvial muito pequena. A
vegetação apresenta com setores de Floresta Montana até Formação de Terras
Baixas, com restinga e também alguns trechos com costões rochosos, na
transição abrupta entre a escarpa e o mar. A densidade da drenagem é alta, com
padrão subdentritico, os topos de morro são arredondados e as vertentes
possuem perfis convexos e retilíneos. O uso do solo com ocupação bastante
dispersa, mesmo na porção não inserida no PESM (até os 100m de altitude).
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Unidade 8 - Planalto Atlântico – Transição entre Morros Paralelos e Morrotes
Baixos, entre 200 e 1200 m, predomínio de granitos, Formação de Floresta
Alto Montana a Terras Baixas, ausência de ocupação.
A geologia nesta Unidade apresenta-se sob a forma de granitos do Grupo Parati,
ocorrendo com as características pedológicas de cambissolos.
A principal diferença entre esta Unidade e a Unidade 7 está no aspecto
geomorfológico, pois aqui há predomínio de formas de topo convexo com grau de
entalhamento dos vales muito fraco e dimensão interfluvial muito pequena, da
mesma forma, em relação a vegetação há inclusão da Formação Florestal Alto
Montana. A ocupação é bastante dispersa.
Unidade 9 – Província Costeira – Morraria Costeira, entre 0 e 200 m,
predomínio de gnaisses indiferenciados, Formação de Terras Baixas, densa
ocupação.
A geologia nesta Unidade apresenta-se sob a forma de gnaisses indiferenciados,
de origem metamórfica, resultante da deformação de sedimentos arcósicos ou de
granitos, empregada como brita na construção civil e pavimentação e assim como
os charnockitos e hornblendas, no uso ornamental. A drenagem apresenta padrão
dentritico paralelo com vales fechados em “V” ou em “U”, nos locais onde as
encostas apresentam-se côncavas.
Sua ocorrência está localizada bem a sudoeste de Ubatuba, em um pequeno
trecho com variação altitudinal entre 0 e 200 m. A vegetação neste trecho é de
Formação de Terras Baixas, com restingas e formação herbácea. A ocupação
densamente concentrada, até a cota 100m e a exploração mineral proporcionam
ocorrência de movimentos de massa, rastejo e quedas de blocos.

Unidade 10 – Província Costeira – Morraria Costeira, entre 0 e 300 m,
predomínio de granitos, Formação Florestal de Terras Baixas, densa
ocupação.
Esta unidade apresenta-se com predominância de granitos, denominados de
Granito Caçandoca. Caracterizam-se por possuir camadas foliares, com relevo
planáltico com formas de topo convexo com grau de entalhamento dos vales
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muito fraco e dimensão interfluvial muito pequena. O padrão de drenagem é o
mesmo apresentado na Unidade 9.
A vegetação nesta unidade apresenta-se como Formação de Terras Baixas, com
áreas densamente ocupadas, nos limites com o município de Caraguatatuba, da
mesma forma que a Unidade 9, há ocorrência de movimentos de massa, rastejo e
quedas de blocos.
Unidade 11 – Província Costeira – Morraria Costeira, entre 0 e 200 m,
predomínio de depósitos litorâneos indiferenciados, Formação Florestal de
Terras Baixas, densa ocupação.
Esta unidade apresenta-se com predominância de granitos do Complexo Pico do
Papagaio, que assim como ocorre na Unidade 10, possui característica foliar, com
relevo planáltico com formas de topo convexo com grau de entalhamento dos
vales muito fraco e dimensão interfluvial muito pequena. O padrão de drenagem
apresenta as mesmas características da Unidade 10.
A vegetação nesta unidade apresenta-se como Formação de Terras Baixas, com
áreas densamente ocupadas, nos limites com o município de Caraguatatuba.
Unidade 12 – Planalto Atlântico – Morros Paralelos, entre 400 e 1200m,
depósitos litorâneos indiferenciados, Formação Florestal Montana a Terras
Baixas, ocupação dispersa.
Esta Unidade apresenta-se com predomínio de topos arredondados e vertentes
com perfis convexos e retilíneos,a

drenagem apresenta alta densidade e se

distribui por um padrão subparalelo com tendência dentritica com cursos d’água
encaixados em vales na forma de “V” aberto. A cobertura pedológica é de
cambissolos.
A cobertura vegetal nesta Unidade é de Formação Florestal de Terras Baixas e a
ocupação apresenta-se dispersa.
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5.2

Classificação Morfológica da Paisagem

A partir da identificação e cartografação das Unidades da Paisagem, torna-se
possível classificar esta paisagem quanto sua estrutura horizontal ou morfológica,
observando a integração espacial das unidades.
Ao analisar a distribuição das unidades observa-se o conjunto de propriedades
que incluem as características geométricas não se referindo ao conteúdo espaçogeográfico (Solntsev, 1948 apud RODRIGUEZ, 2004), assim a composição da
estrutura

desta

paisagem

apresenta-se

com

padrão

diferenciado

por

peculiaridades topológicas.
Em relação aos contornos, determinados a partir do conteúdo fisionômico,
analisados as formas dos contornos individuais, de grupos de contornos ou da
configuração de toda a imagem paisagística. Avalia-se também a extensão,
comprimento, sinuosidade, etc. (RODRIGUEZ, op.cit.).
Diferenciam-se as estruturas como difusas, indeterminadas, em faixas, em
mosaico, concêntrica ou alternada. Neste caso especifico da paisagem de
Ubatuba, observa-se uma estrutura disposta em formato de mosaico (Figura 19).

Figura 19 – Tipos de estruturas morfológicas. Fonte: Milkina, 1970, apud Rodriguez, 2004.
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5.3

Unidades paisagísticas das sub-bacias hidrográficas

Visando a correlação dos aspectos identificados nas unidades paisagísticas do
município de Ubatuba, com abordagem mais abrangente das variáveis físicas e
bióticas e também da ocupação urbana, obteve-se a compartimentação da área
em 12 Unidades, já descritas e que fornecerão subsidio a continuidade da análise
pretendida nesta dissertação.
Parte-se agora para a correlação entre estas unidades paisagísticas definidas e
espacializadas cartograficamente e os aspectos de ocupação e uso do solo,
indicadores sociais e o zoneamento ecológico-econômico existentes nas subbacias já apresentadas. O Mapa 14 apresenta as UPs inseridas dentro da divisão
por sub-bacias do município de Ubatuba.
A sub-bacia Fazenda-Bicas, localizada na divisa com o estado do Rio de
Janeiro, contém em seus limites as UPs 4, 6, 7 e 8, onde predominam áreas de
transição, variando aitutidunalmente entre 0 a 1200m, assim como varia em
termos geomorfológicos da província costeira até setores planálticos com morros
paralelos e morrotes baixos. Geologicamente ocorrem granitos, com presença de
faixa de ocorrência de charnockitos.
Esta sub-bacia ainda preserva grande parte de sua cobertura vegetal, transitando
entre as formações de terras baixas até a formação florestal Alto Montana,
ressaltando que acima dos 100m há os limites do PESM, que contribui para a
manutenção da biodiversidade.
Em relação a ocupação humana, não são observadas grandes concentrações ou
adensamento de áreas edificadas, entretanto, a ocupação turística vem
avançando sobre áreas desta sub-bacia, com destaque para a Vila de Picinguaba.
Há ainda nesta área a presença de comunidades de pescadores e quilombolas,
que resistem aos avanços da especulação imobiliária.
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Mapa 14 – Sub-bacias e UPs
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O mapa de vulnerabilidade social para esta sub-bacia apresenta índices de 4 a 5,
o que indica vulnerabilidade média a alta, respectivamente, com rendimento
nominal médio entre R$ 429,00 a R$ 643,00, média de anos de estudo dos chefes
de família entre 4,6 e 6.
Em relação ao ZEE, esta sub-bacia está na Z1 com pequeno trecho na Z2. A
primeira trata de áreas com ecossistemas que ainda não foram alterados, com
equilíbrio ambiental presente e com vegetação apresentando menos de 5% de
alteração, indica áreas com ausência de ocupação e ausência de culturas com
mais de 1 ha. A segunda trata de áreas que já tenham sido alteradas, mas que
apresentem capacidade de recuperação de seu equilíbrio, com cobertura vegetal
alterada entre 5 e 20%.
A sub-bacia Puruba-Quiririm contém em seus limites as UPs 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
apresentando, assim, grande variedade de formas de relevo e cobertura vegetal.
A altitude nesta sub-bacia varia de 0 a 1000m condicionando a existência de
formações florestais de terras baixas até Alto Montana.
Há variação de materiais como gnaisses e granitos, com pequenas porções de
rocha ornamental (charnockito), não sendo uma área atraente para exploração
minerária.
A ocupação é dispersa, com presença de comunidades tradicionais de
pescadores. Entretanto, observa-se um avanço do setor turístico, com instalação
de estacionamentos, pequenos comércios e áreas de acampamento, mesmo que
esta atividade seja proibida. Da mesma forma que a sub-bacia Fazenda-Bicas
apresenta grande parte de sua cobertura vegetal preservada e inserida nos limites
do PESM.
O índice de vulnerabilidade social apresenta-se em 5, indicando alta
vulnerabilidade social, com renda nominal média de R$ 429,00 e com o chefe de
família possuindo escolaridade de até 4,6 anos e tendo em média 44 anos de
idade. Dentro deste grupo, as mulheres que chefiam a família somam 21,1% do
total e as crianças são 10,3% do total dos habitantes.
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Em relação ao ZEE esta sub-bacia está na Z1 e com pequeno trecho na Z3. A
primeira é semelhante a descrita na sub-bacia Fazenda-Bicas. A segunda trata de
áreas com ecossistema modificado e com dificuldade de regeneração, com
cobertura vegetal alterada entre 20 e 40%, apresentando pouco infraestrutura e
valor de solo baixo.
A sub-bacia do rio Grande contém as UPs 1, 3, 4, 5 e 6, sendo uma área com
variações altitudinais de 0 a 1000m, com faixas de transição entre morros
paralelos e morrotes baixos e setores da província costeira, com presença de
depósitos quaternários inconsolidados. Entre as sub-bacias analisadas esta é a
que apresenta a maior densidade de ocupação urbana, com alta concentração
dos equipamentos voltados ao turismo existentes no município de Ubatuba.
Nesta sub-bacia também há uma extensa faixa da rocha ornamental –
charnockitos – explorada por vários anos, sem nenhuma preocupação de
recuperação das áreas mineradas, o que torna este setor, já fragilizado com a
densa ocupação e por suas características naturais, propenso a escorregamentos
e queda de blocos.
O mapa de vulnerabilidade social indica para esta sub-bacia a presença de todos
os índices de vulnerabilidade definidos pela Fundação SEADE, do 1 ao 6.
Observa-se uma predominância dos índices 4 e 6, indicando vulnerabilidade
média a muito alta, respectivamente. Esta sub-bacia abriga o centro histórico do
município e foi centro irradiador da ocupação existente, por suas características
de planície.
O índice de vulnerabilidade 4 apresenta características descritas para as duas
sub-bacias do setor norte. O índice 6, por sua vez, altamente concentrado na subbacia do rio Grande, traz como renda média dos chefes de família o valor de R$
393,00, assim como indica que o número médio de anos de estudo destes chefes
de família fica em torno de 4,2, e 22,3% das mulheres são chefes de domicílios e
a concentração de crianças (0 a 4 anos) também é alta, 13,5%.
Em relação ao ZEE, observa-se nesta sub-bacia o predomínio das zonas 1, 4 e 5.
A Zona 1 trata de áreas que devem manter seu ecossistema em equilíbrio, com
restrições a atividade agrícola e na ocupação. A zona 4 trata de áreas com seu
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ecossistema já alterado, com presença de atividades urbanas, obras de
drenagem e vias pavimentadas, por fim a zona 5 trata de áreas com ecossistema
original já suprimido ou bastante alterado, áreas de expansão urbana, serviços
desenvolvidos e pólos industriais.
A sub-bacia Maranduba-Arariba contém as UPs 4, 5, 6, 9 e 12. Observa-se
assim um cenário diversificado, mas que de maneira semelhante a sub-bacia do
rio Grande apresenta predominância de setores da província costeira, com uma
planície costeira concentrando uma densa ocupação urbana e a estrutura a ela
relacionada. Esta área abriga um meio físico frágil pela interação da planície com
setores de planalto com transições abruptas nas variações altitudinais, assim
como a presença do charnockito é marcada por extensa faixa alongada.
Em relação aos índices de vulnerabilidade, observa-se nesta sub-bacia uma
variação entre 2, 3, 4, 5 e 6, transitando da vulnerabilidade muito baixa a muito
alta. Este fato demonstra a densidade da ocupação da área, congregando desde
residências de alto padrão, equipamentos de turismo voltados ao público de alto
poder aquisitivo até moradias precárias instaladas em áreas próximas aos morros,
dentro da área de preservação ambiental, assim como nos setores de várzea, nas
baixadas dos cursos d’água, com falta de infraestrutura básica, como sistema de
água e esgoto.
O índice que trata da vulnerabilidade baixa apresenta uma renda média de R$
1.486,00, diferente da vulnerabilidade muito alta, com média de R$ 393,00. Da
mesma forma, os anos de estudo médio do índice 2 é de 11,2, enquanto o índice
6 é de 4,2, mesmo que a idade média dos chefes de família seja a mesma, 40
anos. Em relação as mulheres que chefiam as famílias, no índice 2 esta média é
de 10,5% e no índice 6, esta média muda para 22,3%.
Em relação ao ZEE, nesta sub-bacia, assim como na anterior, há uma mescla de
várias zonas, 1, 2, 3 e 4, ocorrendo similarmente as zonas 1 e 4. A diferença
ocorre nas zonas 2 e 3, sendo que a primeira trata de áreas já com alterações nos
ecossistemas naturais, mas que ainda apresentam restrições de ocupação, a
segunda, por sua vez, trata de áreas com alguma infraestrutura instalada, com
setores alagadiços e baixo valor do solo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades econômicas do Litoral Norte estão fundamentalmente ligadas aos
recursos naturais existentes, a cobertura vegetal das áreas montanhosas, o
substrato geológico na extração mineral, qualidade visual da área litorânea, entre
outros fatores que delegam à região o papel de centro turístico, valorizando a
especulação

imobiliária

e

setores

sociais

privilegiados

economicamente,

entretanto, este cenário impõe a contínua expropriação da população local,
principalmente aquela reconhecida como tradicional e o desarranjo dos seus
atributos geoecológicos, conforme pôde ser observado no desenvolvimento deste
trabalho de pesquisa.
Com a necessidade de compreender a estrutura e dinâmica no meio físico, assim
como as relações socioeconômicas a ele interligadas, pode-se admitir que um
estudo da paisagem, como o que foi realizado sobre o município de Ubatuba,
representa avanço no sentido de subsidiar novas pesquisas e futuros
planejamentos, os quais requerem o mínimo conhecimento sobre a área e seu
arranjo paisagístico.
As Unidades da Paisagem identificadas e classificadas em Ubatuba permitem
refletir sobre a situação do município, que não pode ser ocupado e explorado de
forma homogênea, ignorando-se as particularidades do seu meio físico e as
interações socioeconômicas de cada setor. Cada setor do território ubatubano
possui uma estrutura, funcionamento, comportamento e consequentemente
potencialidades e vulnerabilidades distintas.
A paisagem de Ubatuba apresenta um mosaico, onde se pode perceber uma
singularidade própria, refletindo condições socioeconômicas e geoecológicas
atuais, no entanto, que conservam ainda características de tempos pretéritos por
meio dos agentes construtores daquela paisagem, como os caiçaras e
quilombolas, por exemplo, e também o poder público com a construção de
acessos rodoviários, o setor imobiliário e as segundas residências de veranistas.
O breve diagnóstico da paisagem construído nesta pesquisa e a avaliação
possível sobre a real capacidade de uso desse mosaico paisagístico permitiu a
distinção

de

áreas

frágeis

ao

uso

atual,

expressas

física,

social

e
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economicamente, permitindo a identificação de potencialidades e limitações que,
por sua vez, podem ser de ordem ambiental, legal e econômica. Esta fragilidade
reflete particularidades de cada unidade e por isso a identificação das unidades
paisagísticas cria a possibilidade de prática da análise integrada objetivando uma
síntese que pode detectar a vulnerabilidade dos ambientes, para a gestão dos
recursos existentes.
Observando as características gerais do município, observa-se que suas áreas
possuam grande variação altitudinal e transições, por muitas vezes, abruptas
entre encostas e planícies. Há uma expressiva cobertura vegetal florestal em
mosaico e uma planície que ao longo dos tempos foi ocupada por funções
diversificadas, sendo a atual representada por construções voltadas ao turismo e
atividades a ele relacionadas assim como a área de ocupação pela população fixa
local. A situação das praias, mesmo com os altos investimentos imobiliários, ainda
não apresenta condições de infraestrutura adequada para o uso turístico, na
forma de grande número de visitantes em determinados momentos do ano,
refletindo uma situação socioeconômica comum as áreas litorâneas que foram
urbanizadas no país.
O planejamento das diversas formas de uso e ocupação do solo e a sua
racionalização deve basear-se em considerações socioeconômicas e também na
análise das características ambientais. A investigação de tais características é
realizada visando harmonizar a integração entre as atividades humanas e o meio
ambiente.
Observou-se que a ocupação como se dá agora é caracterizada pela supressão
da

biodiversidade,

decorrente

da

degradação

dos

recursos

naturais,

principalmente os recursos hídricos, impacto relacionado diretamente com as
ocupações irregulares e a falta de saneamento básico, além disso, continuando a
ocupação da forma atual, haverá um deslocamento ocupacional para setores
cada vez menos apropriados, revertendo-se em prejuízo social, econômico e
ecológico.
È preciso revisar todo o zoneamento do município, seu Plano Diretor, a legislação
sobre o uso da terra, o sistema viário, a falta de infraestrutura e o crescimento das
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invasões a áreas legalmente protegidas. Da mesma forma, é preciso disciplinar o
uso turístico e limitar a expansão imobiliária, como forma de preservar o que é o
principal atrativo do município, sua paisagem litorânea diferenciada e ainda, em
diversos setores, preservada.
Ignorando-se as limitações de uso e ocupação impostas pela estrutura da
paisagem local e mesmo com a cobertura vegetal das encostas da Serra do Mar
em bom estado de conservação, observar-se-á um aumento expressivo dos
eventos de riscos, como movimentação de massa, deslizamentos e enchentes em
vários setores do município, assim como a destruição progressiva de sua
cobertura vegetal e conseqüente destruição da biodiversidade local. Somado a
isso, os índices sociais que expõem a vulnerabilidade da população precisam ser
considerados e políticas públicas devem ser voltadas para alteração dos mesmos,
é preciso compatibilizar o uso adequado dos recursos naturais com a existência
de oportunidades para melhoria das condições de vida da população menos
favorecida.
Ressalta-se que a escala de trabalho adotada, 1: 250.000, estabelece uma
análise baseada em aspectos que privilegiaram mais uma visão regional da
situação paisagística municipal, abordando detalhes existentes na paisagem de
algumas sub-bacias, considerando principalmente os aspectos sociais envolvidos,
de forma a agregar os aspectos físicos (o sitio que se ocupa) com aspectos
sociais (da forma que se ocupa).
A pesquisa desenvolvida dá continuidade a discussão sobre as relações
socioambientais em Ubatuba, já tratada por diversos autores, contudo, conclui-se
que pelas limitações impostas ao desenvolvimento da dissertação a abordagem
na escala escolhida permitiu a compreensão das principais características
existentes e as relações estabelecidas entre elas e abre caminho para estudos
futuros e principalmente para a adoção de políticas públicas que tenham como
objetivo o planejamento e ordenamento do território.
Assim, espera-se que o estudo aqui apresentado possa contribuir para a
elaboração de trabalhos integrados, com perspectivas de aprofundar o conceito
de paisagem ajustado a abordagem geográfica, assim como destacar a
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importância da preservação dos atributos paisagísticos de Ubatuba, e por
conseqüência de todo o Litoral Norte paulista, detentor de rara beleza cênica,
relações sociais e manifestações da cultura material e imaterial impares ao
território paulista.
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