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Este trabalho foi elaborado durante os anos de 2010 e 2011, e submetido em junho de 2011 a banca de conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 

Artes Plásticas da Fundação Armando Alvares Penteado. 

Trata-se de um projeto de intervenção urbanística na cidade de Ubatuba - SP, elaborado com base numa vasta análise de dados sobre o município, coletados nas mais 

diversas fontes e considerados úteis para o entendimento da situação e demandas  locais. Esta pesquisa possibilitou a elaboração de uma análise que gerou a definição de 

um objetivo principal e uma estratégia. Consequentemente, foi elaborado um Plano de Intervenção composto por 3 (três) grupos de ação  distintos, porém complementares, as 

denominamos: NÚCLEO MOBILIDADE, NÚCLEO CONFORTO e NÚCLEO NEGÓCIOS. 

As ações apresentadas tratam de aspectos urbanos considerados adequados ao atendimento dos objetivos pretendidos  e importantes para a melhoria da qualidade de vida 

de moradores e visitantes do município e. As apresentações de cada intervenção pretendem a esclarecer suficientemente as respectivas  premissas e propiciar o 

entendimento de sua contribuição com relação ao conjunto proposto, para isto, buscou-se a representação artística sobre fotos reais locais, demarcação sobre mapeamentos  

fornecidos pela Prefeitura Municipal e também desenhos técnicos  desenvolvidos pela autora, além de maquetes físicas e eletrônicas. Uma ação, parte do NÚCLEO 

CONFORTO, foi escolhida para maior detalhamento arquitetônico. 
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ANEXOS 
 

 

1. Distribuição dos eleitores; 

2. Zoneamento Lei 711/84 – Plano Diretor Físico; 

3. Zoneamento  CONDEPHAAT; 

4. Mobilidade terrestre e marítima; 

5. Áreas de intervenção.  

 

ARQUIVOS DWG: 

• Folhas 1, 2, 3 e 4 – PROJETO CAIS DO PORTO 
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...” Uma é a descrição do mundo à qual você empresta a sua bondosa atenção, outra é a que correrá os campanários 

de descarregadores e gondoleiros às margens do canal diante da minha casa no dia do meu retorno, outra ainda a que 

poderia ditar em idade avançada se fosse aprisionado por piratas genoveses  e colocado aos ferros na mesma cela de 

um escriba de romances de aventuras. Quem comanda a narração não é a voz: é o ouvido”.1 

                                                           
1 CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. Companhia das Letras, 1990. 1ª. Edição (Le cittá invisibili, 1972) Tradução Diogo Mainardi. 
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1. PARTICULARIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 

A cidade de Ubatuba é forte. Seja de forma transitória ou permanente, sua personalidade se manifesta ao longo de tumultuada história, mas acima de tudo, destaca-se por indiscutível 

beleza natural, e tal como toda beleza, ao ser percebida passa também a existir não somente em si mesma mas também de forma diferente por cada observador. Bela e grande em 

extensão, a cidade se distingue também por pequenas peculiaridades que se manifestam contínua e mansamente na memória de habitantes e visitantes – indivíduos únicos, que 

viveram, se divertiram, namoraram, mergulharam, tomaram sol e se banharam nas suas praias ou 

cachoeiras.  

 

Além dos adoráveis insetos nativos, os pernilongos e borrachudos, praticamente carnívoros, que a cada 

período de férias, contribuíam para moradores e turistas desenvolverem uma inigualável destreza no 

selvagem esporte noturno da “caça ao pernilongo”, em Ubatuba sobrava goiaba, banana e araçá (conhece 

araçá?). Galinha tinha nome carinhoso e cobra era presença constante nos quintais – mas se a cobra 

picasse alguém pagava com a vida (dela), tal como a galinha, tão querida, que  “dançava” num certo 

domingo. Sapos e rãs eram moradores locais... quem não se lembra daquela rãzinha bem pequenininha, 

verdinha, que nas férias de verão te observava do cantinho do chuveiro da casa da praia?                                Figura 1 – acima -  Praia do Itaguá - anos 50 - fonte: HTTP://img.mundi.com.br em 12 nov 2010  

Figura 2 – abaixo -  Praia do Itaguá - anos 90 - fonte: http://vejabr.com.br/ubatuba em 8 out 2010 

O final da tarde, aquele momento gostoso de água morna e maré baixa, era a hora certa para “catar” 

marisco. Já pela manhãzinha ia-se buscar sardinha no cais, oferecida “de graça”, pois era  tão farta que os 

pescadores não cobravam por pequenas quantidades para uso doméstico. Especificamente no bairro do 

Itaguá, havia em algumas ruas o característico cheiro de “salga”, locais onde a sardinha era preparada 

para poder “subir a serra” e ser então enlatada nas industrias no Vale do Paraíba. Hoje não é mais assim. 

Ninguém mais “cata”  marisco e a sardinha já não é tão farta, nem chega ao mesmo porto. E onde está 

hoje a “salga”? Ainda existe, em outros bairros mais afastados da praia, e agora a sardinha já “sobe a 

serra” devidamente enlatada. A chuva? Esta continua frequente e farta, mas não traz consigo o assustador 

e quente vento noroeste... não é a mais mesma. Você já experimentou banho de mar com chuva? E à 

noite? 

 

Em Ubatuba, a contagem das praias era “mutante”, atualizada conforme se expandia o sistema viário ou resultando da curiosidade dos pescadores pela exploração da terra firme. No 

“meu tempo” eram  somente 73 e hoje se contabiliza 20% mais! Praia é bom, mas nada é igual a um mergulho no cais do Itaguá. Até hoje, no portinho, há sempre um agitado e 

imprudente  grupo de moleques e jovens adultos usufruindo da mesma impagável experiência que há anos é ali praticada. E odisco voador? Tinha? Óbviamente sim, sim, sim! E descia 

durante a madrugada, bem ali ao lado, no alto do morro! É impossível descrever tudo. De Ubatuba cada um guarda uma lembrança, uma saudade, um segredo, uma vontade... um 

arrependimento até. É isto que faz de Ubatuba um lugar de todos e de ninguém, de sol e de chuva. Ok, ok... talvez seja melhor dizer “um pouco mais de chuva do que de sol”! 
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2. UBATUBA – PESQUISA  

2.1. HISTÓRIA QUE VEM DE LONGE 
 

Houve um tempo quando Ubatuba2 foi apenas uma calma enseada onde os índios se reuniam com muitas canoas para iniciar expedições de 

guerra. Seus primeiros habitantes, os índios Tupinambás, construíam enormes embarcações para até 30 pessoas. Ubatuba, a vila, foi 

fundada em 28 de Outubro de 1638, mas somente no século XIX (15 de março de 1855), a província se elevou à categoria de cidade. 

 

Na época da chegada dos exploradores europeus, já era habitada por Tupinambás e Tupiniquins, que passaram a guerrear entre si, até 

reconhecerem a força dos colonizadores, quando então formaram a "Confederação dos Tamoios3", liderada pelo chefe indígena 

Cunhambebe. Em meados do século XVI,  o alemão Hans Staden se tornou prisioneiro dos índios, conseguiu fugir, e de volta à Europa 

relatou a experiência no livro DUAS VIAGENS AO BRASIL. 

 

Pouco depois, em 1563, os jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta chegaram a Ubatuba com a missão de fazer um tratado de paz, 

mas os tamoios tomaram Anchieta como refém durante cinco meses. Acredita-se que foi nessa época que Anchieta escreveu na praia de 

Iperoig muitos de seus 4.172 versos do famoso "Poema à Virgem", decorando-os para reescrevê-los em papel quando libertado. Com a paz 

instalada, os portugueses fundaram a Vila Nova da Exaltação à Santa Cruz do Salvador de Ubatuba e ali instalaram engenhos de cana, 

serrarias, fornos de olaria, fazendas e pequenas indústrias.  
Figura 3 - Praia de Iperoig - anos 60 - acervo pessoal 

Figura 4 - Sobradão do Porto - anos 70 - acervo pessoal 
Para escoamento da produção, foi então construído o primeiro porto e a cidade começou a prosperar. No ainda existente sobradão do porto 

(fig. 4), no extremo norte da baia principal, funcionava a alfândega. Em 1787, as embarcações passaram a se chegar no porto de Santos e 

Ubatuba entrou em decadência até 1808, quando ocorreu a reabertura dos portos ao comércio estrangeiro. O porto local, reabilitado, passou 

a ser o mais movimentado de todo o estado de São Paulo. 

 

A cidade entra em nova crise com a construção da estrada de ferro D. Pedro II (Rio de Janeiro - São Paulo) e a recuperação econômica só 

ocorreu a partir de 1952, com a construção da rodovia Ubatuba – Taubaté (SP 125). Em 1950 iniciou-se a construção de casas de veraneio, 

e desde 1948 é um dos quinze municípios paulistas reconhecidos como estância balneária. Desde então Ubatuba sofre com a especulação 

imobiliária, perdendo grande parte de seu patrimônio arquitetônico da época colonial, demolido para construção de apartamentos, casas de veraneio e  pontos comerciais.  

                                                           
2 Ubatuba, nome de origem tupi que significa "abundância de cana silvestre", "bosque de cana silvestre" ou, ainda, preferencial e historicamente aceito, "muitas canoas". 
 
3 O termo tamoios significa “os mais antigos da terra”. 
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2.2. NÚMEROS PRINCIPAIS 
 

• Latitude  : 23° 26' 13" Sul    -    Longitude : 45° 04' 08" W. Gr; 

• Densidade demográfica (habitantes por km²): 114; 

• População: fixa 81.246 ( estimativa IBGE 2009) e  flutuante 300 mil, com picos de 800 mil na alta estação; 

• Área (km2):  total 748,02  - Distrito Sede: 516,84  e  Distrito Picinguaba : 231,18 - litoral mais extenso do estado de São Paulo, cortado 

pelo Trópico de Capricórnio (paralelo 23´26´21´´,45). O Parque Estadual da Serra do Mar ocupa 83% de área do município (na única 

parte do parque que alcança a costa brasileira com sua diversidade preservada); 

• Linha da Costa (Oceano Atlântico):   177,90 km (continental   125,40 km  -  insular   52,50 km); 

• Localização: litoral norte de São Paulo (na região Sudeste do Brasil), distante 250 km da capital; 

• Limites: ao Norte com Paraty (RJ), ao Sul com Caraguatatuba (SP), a Oeste com Cunha, São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra 

(todas de SP) e a Leste com o Oceano Atlântico e pela Serra do Mar a Norte e Nordeste;  

Figura 5 - acessos - fonte: http://paraibuna.sp.gov.br - acesso em 14 fev 2011 

• Acessos: SP 095 - Rodovia dos Tamoios; SP 125 - Rodovia Oswaldo Cruz e BR 101 / SP 055 - Rodovia Rio-Santos; 

• Principais distâncias (em km): Angra dos Reis(158), Aparecida do Norte(150), Campinas (276), Campos do Jordão (160), Caraguatatuba (50), Ilhabela (78), Paraty (71), Rio de 

Janeiro (310), Santos (205), São José dos Campos (137), São Luiz do Paraitinga (51), São Paulo (248), São Sebastião (75) e Taubaté (100);

• Altitude da área urbana (em metros): 3 m  -  o pico mais alto, Corcovado, tem 1.760m; 

• Clima: temperatura média anual de 24ºC, denominado tropical subquente superúmido (ou tropical atlântico), com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, sem estação 

seca, com precipitação média anual de 2.519 mm. e ventos dominantes  de sul e de sudeste; 

• Vegetação    Mata Atlântica4; 

• Relevo5    planície litorânea; 

• Hidrografia    Rio Grande, Rio Tavares, Rio Acaraú e Rio Indaiá; 

• Praias    81 (91 contando com as praias das ilhas); 

• Cachoeiras    10. 

 

                                                           
4 A Mata Atlântica é uma formação vegetal que está presente em grande parte da região litorânea brasileira. Ocupa, atualmente, uma extensão de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. É uma das mais importantes florestas tropicais do mundo, 
apresentando uma rica biodiversidade.  
5Uma das primeiras classificações do relevo brasileiro, em oito unidades, foi elaborada na década de 1940 pelo geógrafo Aroldo de Azevedo. Em  1958,  essa classificação foi substituída pela tipologia do geógrafo Aziz Ab´Sáber, com duas novas unidades de relevo. 
Uma das classificações mais atuais é do ano de 1995, de autoria do geógrafo e pesquisador Jurandyr Ross. 
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2.3. ECONOMIA UBATUBENSE 
 

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,795 (PNUD - 2000)6; 

•  Principais atividades econômicas  turismo, pesca e comércio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – quadro - fonte:  http://www.seade.gov.br/produtos/perfil - acesso em 18 de novembro de 2010 

Na área de investimento portuário, destaca-se na imprensa uma notícia7 sobre estudo da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), realizado para a Secretaria 

Especial de Portos, que trata da localização de portos ou terminais que deverão ser construídos para comportar o aumento na movimentação de carga prevista até 2023. 

Especificamente no litoral de São Paulo há três pontos considerados viáveis para a instalação de terminais de exportação de produtos agrícolas (principalmente soja) e 

de carga geral (contêineres): dois em Ubatuba e um em Peruíbe. Nessa área de influência do porto de Santos, a previsão é que em 2023 possam transitar 47 milhões de toneladas 

de soja, volume bem superior aos 10,1 milhões de toneladas de 2008. Em relação ao movimento de contêineres, espera-se que passe dos atuais 2,7 milhões de unidades para 8,8 

milhões. Essas áreas foram classificadas por sua "vocação logística natural" (condições físicas da região, como a profundidade e as condições da costa), associada à demanda por 

carga e a possibilidade de interação com outros tipos de transporte (rodovias e ferrovias). 

 

No litoral de Ubatuba, este estudo indica que há dois trechos, não divulgados nominalmente, cada um com 1 (hum) km, onde poderiam ser instalados terminais para movimentar o 

mesmo tipo de carga previsto para Peruíbe.  

                                                           
6 O índice varia de zero até 1, sendo considerado baixo, entre 0 e 0,499; médio, de 0,500 a 0,799; elevado, de 0,800 a 0,899; muito elevado, quando maior ou igual a 0,900. FONTE: http://pt.wikipedia.org – acesso em 18 de novembro de 2010. 
7 Fonte : http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u547805.shtml - acesso em 01 de novembro de 2010  

 

REFERENTE Ano Ubatuba Região Estado SP 

Participação nas Exportações do Estado (em %) 2009 0,000166 1,002430 100, 

Participação da Agropecuária no Total do Valor Adicionado (em %) 2007 2,10 0,80 1,97 

Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado (em %) 2007 12,99 9,39 29,62 

Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado (em %) 2007 84,91 89,81 68,41 

PIB (em milhões de reais correntes) 2007 695,58 6.076,22 902.784,27 

PIB per Capita (em reais correntes) 2007 9.273,37 23.823,00 22.667,25 

Participação no PIB do Estado (em %) 2007 0,077048 0,673054  
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Infra-estrutura turística de apoio 

 

• Aeroporto Estadual Gastão Madeira (DAESP): pista de asfalto com 940 m de extensão, utilizado por 

aeronaves de pequeno porte (fig. 7);  

 

• Marina do Saco da Ribeira, - maior marina fluvial do litoral norte, movimenta cerca de 2.000 embarcações 

e aproximadamente 15 a 20 garagens náuticas (fig 8). 

 

 

 

 
 
 

              
Figura 7  -  fonte: http://www.ubatuba.com.br - acesso 28 mai 11 

                 Figura 8 - fonte: http://upload.wikimedia.org  - acesso 28 mai 11 

Rede hoteleira 

 
 

• 300 meios oficiais de hospedagem, com aproximadamente 15.000 leitos (hotéis, pensões e campings); 

 

 

• O município conta com um hospital e vinte e cinco unidades ambulatoriais (IBGE-2002), claramente 

insuficientes para atendimento local e turístico. 
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2.4. PROCESSO DE URBANIZAÇÃO8  
 

A saturação das cidades industriais fez com que o modelo urbano moderno fosse reproduzido além de seus limites originais. Por consequência, regiões costeiras como o litoral norte 

paulista se configuraram rapidamente como áreas de atração populacional, devido à grande disponibilidade de recursos naturais e potencial para atividades oportunistas, geradoras de 

emprego sazonal, paralelas ao turismo organizado e profissional.  

 

Nos dados dos quadros ao lado (fig 9 e 10), demonstra-se tal crescimento a cada década, que gerou 

problemas ambientais de contaminação hídrica, ilhas de calor, ocupações irregulares em áreas de 

preservação e degradação de paisagem natural. No litoral norte, este movimento, fortemente 

influenciado pelo turismo de verão, causou  desordenamento nas estruturas urbanas. Em uma cidade 

como Ubatuba, com 47.500 ha da sua área  no Parque Estadual da Serra do Mar, este impacto  exige 

fiscalização e cuidadoso planejamento de ocupação e gestão. 
                                                    Figura 9 e  Figura 10  - http://sid.inpe.br - acesso em 10 jun 10                                          

As imagens da mancha urbana de Ubatuba do ano de 1990 ao ano 2000 (fig. 11), demonstram um crescimento de 13.714 

Km², por motivo da especulação imobiliária ocorrida durante a década de 80.  Já de 2000 a 2007 (fig. 12), houve o menor 

crescimento, de apenas 0,9853 Km². Na fig. 13 , vê-se um consolidado de 1960 a 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 11 , Figura 12  e  Figura 13 (da esquerda para a direita) - fonte: Prefeitura Municipal de Ubatuba – Secretaria de Planejamento   

                                                           
8 Fonte: Análise do crescimento urbano no município de Ubatuba-SP e suas consequências para a balneabilidade das Praias. Relatório final de projeto de iniciação científica (PIBIC/CNPq/INDE), Gabriel Noronha Campos Caridade e Cláudio Solano 
Pereira, jul 2009, CNPQ. 
 

AUMENTO da área urbana do município 

Anos Km2 

1960 - 1970 2,9478 

1970 - 1980 7,8116 

1990 -2000 13,7146 

2000 - 2007 0,9853 

ÁREA urbana do município 

Anos Km2 

1960 0,812 

1970 3,7598 

1990 11,5714 

2000 25,286 

2007 26,2713 
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2.5. CRESCIMENTO POPULACIONAL  
 

O crescimento demográfico acelerado tem forte impacto sobre o processo de desenvolvimento de uma região e impõe aos 

governantes a necessidade de planejar o investimento em infra-estrutura de forma a atender às demandas da população e 

promover o desenvolvimento sustentável9.  

 

A atividade turística promove a transferência de divisas de um local (centro emissor) para outro (centro receptor), mas 

convém lembrar que o desenvolvimento turístico demanda investimentos em equipamentos diversos  e atrativos naturais, 

implicando também em equipamentos criados pelo homem. Isso inclui atividades de transporte, organização de viagens, 

hospedagem (alojamentos, hotéis, pousadas, etc.), alimentação (restaurantes, bares, quiosques, etc.) e redes de 

abastecimento (supermercados, mercearias, etc.).  A partir da década de 1950, o litoral norte paulista assumiu um papel de 

destaque na economia estadual com o desenvolvimento do turismo. A urbanização advinda deste incremento possibilitou 

aos municípios rápido crescimento de bens e número de pessoas10.  
              Figura 14 (acima) e Figura 15 (abaixo)  - http://www.filo.uba.ar - acesso em 13 set 10  

Desta forma, os municípios do Litoral Norte Paulista apresentaram, entre 1990 e 2005 (figuras 14 e 15), um crescimento 

populacional significativo, com nítido destaque dos índices da cidade de Ubatuba. Desta forma, a transformação de “lugar 

caiçara” em um lugar atrativo para o turismo de segunda residência, estabeleceu territorialidades, novos paradigmas sociais 

e respectivas formas de uso, gerando necessidades específicas, que por sua vez exigem a criação de espaços construídos 

inseridos harmoniosamente na paisagem natural, e que atendam convenientemente as demandas urbanas. 

 

 

Uma análise mais aprofundada da distribuição da população no município fica prejudicada pela indisponibilidade de dados 

específicos por bairro. Também não há dados confiáveis sobre a população flutuante geral, e nenhuma informação da 

população flutuante por bairros. Para uma análise comparativa, utilizamos os dados de distribuição de eleitores por seção 

eleitoral (figuras 16 e 17), fornecidos pelo  Cartório Eleitoral de Ubatuba11. 

                                                           
9 A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não 
esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a 
conservação ambiental. FONTE: http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/ - acesso em 20 de novembro de 2010 
10PLANEJAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE PAULISTA: impactos do crescimento populacional acelerado de 1990 a 2005, Carlos Roberto Marton da Silva, Paulo César Ribeiro Quintairos, Edson Aparecida de 
Araújo Querido Oliveira, Vilma da Silva Santos, Nelson Wellausen Dias; Universidade de Taubaté – UNITAU, Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional, SP- Brasil.  
11 Fórum de Ubatuba. Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571 - Estufa II -  (12) 3832-8684 - Cartório Eleitoral - Pça. 13 de maio, 238 -  Centro -  (12) 3833-6770.  
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Por meio de um simples exercício de proporcionalidade, 

podemos afirmar que a população é irregularmente distribuída, 

como demonstram a figura 16 e o respectivo gráfico na figura 

17, ao lado. Transpostos a um mapa do município (anexo 1), 

onde a título de recurso gráfico, elaboramos uma divisão da área  

em 10 segmentos transversais à costa12,  tal desequilíbrio na 

população fixa tornou-se evidente.  

 

            

 

 

 

 

 

 
        Figura 16 e  Figura 17 - acima  -  fonte: Cartório Eleitoral de Ubatuba 

     Figura 18 – abaixo - http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ Raquel Cunha/AE - acesso em 1ago10 

 

 

O paradoxo se confirma durante os períodos de pico da alta estação, quando a população chega a ser 10 vezes ampliada, distribuindo-se por 

todo o território.  É previsível e comum a falta de luz, água, congestionamento rodoviário e desabastecimento de produtos em geral, além da 

perigosa fragilidade do atendimento de saúde e segurança. Nestes períodos, a área sul (Ubatuba/Caraguatatuba), torna-se praticamente  um 

longo e ininterrupto “strip” litorâneo de alto fluxo (fig. 13 – ao lado),  de dimensões metropolitanas, com ocupação máxima de residências, rede 

hoteleira e campings, praias e qualquer outro meio de hospedagem disponível. À noite, um verdadeiro  êxodo praiano se concentra num único 

pólo de atração – tudo acontece na baia principal do centro da cidade, especificamente entre a praça central e a rotatória do Itaguá.  

                                                           
12 Vide Anexo 1, planta DWG com demarcação da distribuição das zonas eleitorais  e % de eleitores do município. 
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2.6. CONDIÇÕES DE SANEAMENTO 13 
  

Nos âmbito dos serviços de infra-estrutura urbana, segundo dados da Fundação SEADE,  no item coleta de lixo, os municípios do litoral norte apresentam índice próximo daquele 

registrado para SP (98,90%), com  exceção de São Sebastião que registrou apenas 96,01%. Outra situação que merece ser mencionada é o abastecimento de água da região visto que 

todos os municípios apresentam índices inferiores à taxa de 97,38% do Estado de São Paulo. 

 

Quanto ao esgoto sanitário14, os municípios apresentam uma situação muito 

precária. Enquanto que o Estado de São Paulo apresentava no ano de 2008 o  

índice de 85,72%, Caraguatatuba tinha 23,86%, Ilhabela 36,48%, Ubatuba 

22,79% e São Sebastião apenas 2,31%.  Ubatuba possui atualmente 8.367 

ligações, cuja coleta é feita através de 131,6 km de rede coletora e 3,8 km de 

emissário, com capacidade de atender 30% da população urbana. Desta 

coleta, 100% dos esgotos são encaminhados às Estações de Tratamento de 

Esgotos (ETEs Central, Ipiranguinha e Toninhas). 
                 

Figura 19  e  Figura 20  (acima) fonte: http://sabesp.com.br/site/interna/municipio.aspx - acesso em  10nov10  

 

 

Comparativamente, o índice de atendimento de esgoto nas cidades litorâneas mais visitadas por turistas internacionais, é de no máximo 82,01% (Rio de Janeiro). Bombinhas (SC) ocupa 

o último lugar, com 17,49%. Ubatuba se localiza na 16ª posição, dentre 19 municípios, dos quais 5 não dispõem de dados de saneamento (fig 20).  

                                                           
13Análise do crescimento urbano no município de Ubatuba-SP e suas consequências para a balneabilidade das Praias. Relatório final de projeto de iniciação científica (PIBIC/CNPq/INDE), Gabriel Noronha Campos Caridade e Cláudio Solano 
Pereira, jul 2009, CNPQ. 
14 fonte: http://sabesp.com.br/site/interna/municipio.aspx - acesso em 14 nov10 

 

Coleta e tratamento de esgoto 1997 2009 

Ligações (un.) 4.343 8.367 

Redes (m) 31.822 131.642 

Emissários / Interceptor (m) 905 3.849 

Estações elevatórias (un.) 4 14 

Estações de tratamento de Esgoto 0 5 

Capacidade de tratamento (l/s) 0 304,5 l/s 

Índice de coleta 9% 30% 

Índice de tratamento 100% 100% 

População atendida  5.136 25.732 
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Em termos mais abrangentes, as condições de saneamento deste grupo de municípios são as demonstradas nos quadros abaixo ( figuras 21 e 22): 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21  e  Figura 22 - fonte: Perfil Municipal - Meio Ambiente – IBGE  

 

Os problemas se agravam nos períodos de grande movimentação turística. No verão 2010 / 2011, alta estação no litoral norte do Estado de São Paulo, Ubatuba previu-se receber no 

período de pico (ano novo e carnaval), cerca 1.300 mil pessoas15, número assustador se comparado à sua população fixa de aproximadamente 80 mil pessoas. 

                                                           
15 FONTE: Secretaria Municipal de Turismo – Ubatuba – contato em setembro 2010. 
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2.6.1. A QUALIDADE DAS  ÁGUAS 
 

Ubatuba conta com 28.206 ligações atendidas pelo Sistema de Abastecimento da SABESP, totalizando 80% da 

população urbana (fig. 23). O sistema é composto por 5 captações (Rios Comprido/Cachoeira dos Macacos; Rio Grande e 

Rio dos Piabas), 4 Estações de Tratamento de Água, 14 Estações Elevatórias de Água, 11 Reservatórios, 28 km de 

adutoras e 342,7 km de redes de distribuição. No total, a vazão média das ETAS Carolina, Itamambuca, Praia Vermelha 

do Sul e Maranduba é de 437 litros por segundo. A capacidade de reservação com os 11 reservatórios disponíveis é de 

11.646 m3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - fonte: SABESP 

 Com relação à balneabilidade das praias, 26 pontos são  monitorados pela CETESB16, sendo 23 em praias e 1 no Rio Itamambuca. As praias Itaguá e Lagoinha têm 2 pontos de 

amostragem. Além destes pontos, também são monitoradas 7 praias na Ilha Anchieta. Em 2009, 62% das praias permaneceram qualificadas como “Próprias” durante todo o ano, 

apresentando uma pequena melhora em relação ao ano de 2008, quando 58% das praias permaneceram Próprias o ano todo. Nos últimos 10 anos, as praias do município ficaram, em 

média, 91% do tempo na condição “Própria”.  As praias que receberam a qualificação anual “Ótima” foram Prumirim, Félix, Vermelha do Norte, Vermelha, Grande e Pulso. As praias que 

receberam qualificação anual “Péssima” foram Itaguá, no ponto situado em frente ao no 1.724 da Av. Leovegildo e também na praia do Perequê-Mirim. 

 

A cidade participa também do programa  Onda Limpa17, o maior projeto de recuperação ambiental do litoral brasileiro. No total serão investidos R$ 1,9 bilhão, sendo R$ 500 milhões no 

Litoral Norte para garantir o afastamento e tratamento de esgotos. O programa prevê beneficiar 600 mil pessoas nos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba e 

até 2015, elevando o índice de coleta de esgoto da região de 35% para 85%, tratando 100% deste total. 

                                                           
16 CETESB (São Paulo) - Relatório de Qualidade das praias litorâneas no estado de São Paulo 2008 [recurso eletrônico] / CETESB. -  São Paulo : CETESB, 2009. 168 p. (Série Relatórios / CETESB, ISSN 0103-4103) Publicado anteriormente como: 
Balneabilidade das praias paulistas. Publicado também em CD e impresso. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/praias/publicacoes.asp> 
17Fonte:  http://www.ondalimpa.com.br/cidadesParticipantes.aspx - em 14 de novembro de 2010 
 

Descrição 1997 2009 

Ligações (un.) 21.837 28.206 

Redes (m) 296.040 342.740 

Adutoras (m) 0 28.136 

Estações de Tratamento de Água 0 4 

Captações 5 5 

Estações elevatórias (un.) 8 14 

Reservatórios (un.) 8 11 

Capac. reservação (m³) 8.469 11.646 

Índice de abastecimento 72% 80% 

População com abastecimento de água 42.629 68.886 
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Obras atuais 

• Sistema de Esgotamento Sanitário Principal - Perequê-Açu (bacia 2) e Tenório – finalizada; 

• Sistema de Esgotamento Sanitário Principal - Perequê-Açu (bacia 1 e 2A) -  em andamento. 

 

As próximas obras de esgoto serão nos  bairros Estufa I e II, Jardim Carolina e Itaguá, que reduzirão a poluição das praias Perequê-Açu e Cruzeiro, totalizando ao final das obras, um 

salto dos atuais 46% para 59% de esgoto em Ubatuba. O principal benefício da implantação da rede de esgoto será a redução da poluição no Rio Acarahu e das praias Iperoig e  

Itaguá, áreas de intensa população tanto fixa quanto flutuante e principal local aglutinador  dos serviços e vida noturna durante os períodos de pico.  Tais obras propiciarão, além da 

valorização imobiliária, a melhoria da qualidade vida dos moradores: são 2.188 metros de rede de esgotos, que proporcionam quase duas mil ligações para atender cerca de 25 mil 

habitantes, entre população fixa e flutuante dos dois bairros. Dois bairros de Ubatuba já estão com a instalação da rede de esgoto pronta para ser ligada as residências -Tenório e parte 

do Perequê-Açu.  

 

Obras previstas de esgotamento sanitário: 

• Sistema principal - Vila Guarani;  

• Sistema principal - Ilha dos Pescadores; 

• Sistema principal - Estufa I e II, Jd. Carolina e Itaguá; 

• Sistema Itamambuca; 

• Sistema Maranduba, Sapê, Lagoinha e Sertões; 

• Sistema Picinguaba; 

• Sistema Praia Dura, Folha Seca, Corcovado e Rio Escuro 

• Integração do sistema sanitário do Lázaro, Domingas Dias, Saco da Ribeira, Santa Rita, Perequê-Mirim e Enseada; 

 

Principais demandas futuras: 

• Sistema de Abastecimento de Água Maranduba, Sapé, Lagoinha e Sertões 2ª etapa – captação, Estação de Tratamento de Água, adução e reservação; 

• Sistema de Abastecimento de Água  Praia Dura, Corcovado, Folha Seca e Rio Escuro; 

• Sistema de Abastecimento de Água  Picinguaba; 

• Sistema de Abastecimento de Água  Carolina – Melhoria e ampliação do sistema – Estação de Tratamento de Água e adução para Toninhas e adução para Itamambuca; 

• Sistema de Abastecimento de Água Félix, Prumirim, Puruba, Ubatumirim, Camburi e Almada; 
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2.7. CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE 

 
Cidade conta com um órgão gestor exclusivo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente18 ,que tem 8 funcionários,  mas não há um Conselho Municipal. Foram recebidos, durante 

o ano de 2009, exclusivamente recursos provenientes de ICMS Ecológico e roylaties, sem que tenha havido qualquer apoio proveniente de entidade governamental ou não 

governamental, nacional ou internacional. A articulação intermunicipal atual se restringe à participação no comitê de bacia hidrográfica, que no último relatório anual (2009), 

abordou exclusivamente como tema a disposição de resíduos sólidos.  

 

São relatados ainda, no Relatório de Gestão Pública 2009 do IBGE, que os principais impactos ambientais relatados no município foram a poluição de recurso d’água, degradação 

de áreas legalmente protegidas e desmatamento. No entanto, ainda não foram relatadas alterações ambientais representativas, a ponto de serem efetivamente prejudiciais à 

população, fauna ou paisagem local. 

 

Dentre as dificuldades apontadas pelo município para a gestão ambiental local, a fiscalização de uma área extensa associada a pouca quantidade de funcionários é a principal 

causa de impossibilidade de controle ao descumprimento da ampla e rígida legislação vigente. 

 

 

                                                           
18 Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 
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2.7.1. OS  MANGUEZAIS 
 

Na extensa costa litorânea brasileira, a formação geográfica favorece a formação de baias e enseadas, as águas 

calmas, associadas à desembocadura dos rios que permeiam as planícies litorâneas. Ali se formam manguezais, 

ecossistemas que abrigam uma infinidade de organismos que ali habitam, se alimentam e se reproduzem, criando 

um verdadeiro berçário da vida marinha, extremamente importante na manutenção da qualidade ambiental e dos 

estoques pesqueiros. Em Ubatuba, existem condições favoráveis à ocorrência de manguezais19, distribuídos por 

toda a costa litorânea do município (fig.24). 

 
      

Figura 24 - acima - fonte: http://www.conhecer.org.br 

O mangue do Rio Acarahu (item 4 na fig. 24)  fica na zona central do município e recebe os efluentes tratados da Estação de Tratamento de Esgotos da SABESP. Tem um total de 

18.098,93 m², sendo o agrupamento 01 com 15.853,10 m² e o agrupamento 02 com 2.245,83 m²  - fig. 25, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - recorte de imagem spot 2006 – Rio Acarahu                                  Figura 26 - Vista do manguezal  – da autora 

                                                           
19 Praias com a ocorrência de manguezais no município de Ubatuba: 1-Maranduba; 2-Lagoinha; 3-Escuro; 4-Acarau; 5-Tavares; 6-Grande; 7-Indaiá; 8-Itamambuca; 9-Promirim; 10- Puruba;11-Ubatumirim . 
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2.8. CONDIÇÕES HABITACIONAIS20 
 

A moradia caiçara tradicional era construída com a técnica de  “pau-a- pique”, a qual vemos na figura 27 na fase construtiva de 

barreamento. Esta tipologia é hoje parte da história, com raríssimos e mal conservados exemplares remanescentes. 

 

No âmbito municipal não há um plano de habitação, apesar de haver sido anunciado em 2009 o início de trabalhos neste sentido. Há um 

Conselho Municipal de Habitação, que atua também como Conselho Gestor, de caráter unicamente deliberativo ( que não atua de forma 

consultiva, normativa ou fiscalizadora) e um Fundo Municipal de Habitação que ainda não realizou nenhuma atividade de financiamento, 

apesar de haver um cadastro de famílias interessadas. Há no momento, 5 projetos da Prefeitura em andamento, na área urbana, cujos 

dados não foi divulgado nos relatórios do IBGE ou imprensa local. 

       Figura 27 - fonte: http://ubatubense.blogspot.com - acesso em 22 set 10 

São apontados pelo IBGE, espaços residenciais categorizados como favelas, mocambos, palafitas, cortiços, casa de cômodos e assemelhados, em número de 12 núcleos, em áreas 

não declaradas. São moradias uni e multifamiliares, em áreas sem título de propriedade ou irregulares (mas não se trata de ocupação de propriedade alheia), em vias de circulação 

estreita ou irregular, de formatos desiguais, com grande densidade de ocupação e vitimizadas pela precariedade dos serviços públicos essenciais e outras características próprias do 

descumprimento de normas legais e/ou ambientais. 

 

Dados do SEADE, sobre a qualidade das moradias21 (fig. 28) indicam que  o município se encontra abaixo dos índices estaduais, mas em situação equivalente à região. Infelizmente, 

o dado não é recente, datando de 2000. Claro que, se a maioria da população flutuante ocupa imóveis alugados (fato detectado na pesquisa de turismo no item específico a seguir) e  

se as condições destes imóveis não estão a contento para a moradia fixa, o mesmo pode ser considerado no caso de uso pela população flutuante. Sob outra ótica, podemos inferir 

que, provavelmente, as melhores moradias se destinam à ocupação sazonal durante o pico da alta estação, feriados e fins de semana , restando à população fixa a ocupação das 

moradias em piores condições.  

 
Figura 28 - http://www.seade.gov.br/produtos/perfil – acesso em 19 de novembro de 2010 

 

                                                           
20 Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2008 

21FONTE:  http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php?loc=554 – acesso em 19 de novembro de 2010 

 

REFERENTE ANO MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Domicílios com Espaço Suficiente (Em %) 2000 76,02 74,42 83,16 

Domicílios com Infra-estrutura Interna Urbana Adequada (Em %) 2000 59,58 65,62 89,29 



24 

 

2.9. CONEXÕES VIÁRIAS  
 

O investimento em transporte na cidade de Ubatuba sempre foi um desafio restrito à esperança e promessa não cumprida. No início do século houve até mesmo o projeto de uma 

ferrovia interligando o Porto da cidade ao Vale do Paraíba22, de grande repercussão e nenhuma realização. A adequação do transporte ferroviário para a região litorânea do estado é 

ainda colocada em pauta, mas sem resultados efetivos. A linha de ônibus Ubatuba  - Taubaté, foi implantada após o calçamento da antiga trilha de tropeiros, nos anos de 1932 e 33, 

realizado com a mão de obra dos presidiários da Ilha Anchieta. A obra viabilizou o uso de veículos automotores 

para o escoamento do porto. A linha de ônibus entre Ubatuba e Caraguatatuba só veio a existir na década de 50. 

 

As dificuldades futuras de mobilidade na orla já eram previstas na gestão do Prefeito Francisco Matarazzo 

Sobrinho (1964-1968), que em 1967 aprovou um plano viário, jamais construído, que incluía uma avenida 

marginal, paralela à SP 55 (Ubatuba - Caraguatatuba), conectando a Rua Capitão Felipe às praias do sul, 

evitando desta forma o eminente estrangulamento, já previsto na época,  do trânsito entre as praias Grande e 

Toninhas.   

Figura 29 - acervo particular do Sr. Francisco Velloso Neto 

Mais recentemente (2007), o governo estadual intencionou colocar em operação um trem turístico entre as cidades de Praia Grande e Peruíbe. Numa segunda fase, o trecho seguiria 

até a Barra Funda, em São Paulo. O “Trem de Anchieta”, para 80 passageiros, durante o fim de semana, com trajeto inicial de 62 km em 2 horas, era parte do projeto  "Caminhos de 

Anchieta", uma parceria público-privada para explorar turisticamente os pontos por onde passou o padre. Chegou a ser viabilizado por alguns poucos quilômetros, mas logo foi 

abandonada.    "Teríamos condições de recuperar os trens rapidamente e ao mesmo tempo trabalhar na recuperação dos trilhos. E as estações precisam de melhorias, mas não é 

nada que inviabilize o projeto", afirmou em 2007 o então secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Fernando Longo, para a Folha On Line23. Atualmente o projeto está 

abandonado. 

 

O decreto municipal no. 4681/200724 criou a Comissão de Desenvolvimento do Plano Municipal de Mobilidade de Ubatuba,  prevendo vias estruturais e conectoras para a excelência 

da mobilidade e acessibilidade.  Conforme  relatado pelo IBGE25, há no município um Conselho Municipal de Transporte, de caráter consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, 

com representação majoritária governamental, cuja atuação é voltada à gestão da política de transporte e gestão de trânsito, mas não há um Fundo Municipal ou um Plano Municipal 

de Transporte. O sistema atual é composto exclusivamente por transporte coletivo - ônibus municipal e intermunicipal - estabelecido por concessão, com isenção de pagamento de 

passageiros maiores de 60 anos, estudantes da rede pública, carteiros, portadores de deficiência física, policiais e professores. Um dos assuntos previstos no Plano Municipal de 

Transportes, parte integrante da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, ainda não vigente,  é a construção de um novo  anel viário, sem maiores detalhes divulgados. 

                                                           
22 http://www.litoralvirtual.com.br/ubatuba/caisport.htm -  Publicado quinta-feira, 15 de março de 2007 – Pesquisado em 13 de novembro de 10 

23 http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u117754.shtml em 18 de novembro de 10 
24 http://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/view.php?id=2674 – acesso em 10 de novembro de 10 
25  Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2008 
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2.10. TURISMO 

Além de quase uma centena de praias paradisíacas, movimentadas, vazias, bravas ou mansas, próximas ou 

distantes, há dezenas de rios, cachoeiras e trilhas distribuídas pela mata atlântica preservada. A cidade 

ainda oferece também o artesanato em taquara, palha e vime, desenvolvido pelos índios e caiçaras há 

tempos e hoje realizado somente nas comunidades mais afastadas da área urbana. Esta habilidade 

mesclou-se com o barro e a madeira, trazidos pelos franceses que aqui se instalaram durante a o período 

colonial. Os poucos artesões restantes no município, produzem cestaria, trançado, entalhe e escultura em 

madeira. O comércio de artesanato local concentra-se basicamente nas lojas do centro, ao longo da Av. 

Iperoig, no centro, e Av. Leovegildo Dias Vieira, na praia do Itaguá, corredor turístico comercial único e 

obrigatório na cidade. Com raríssimas e honrosas exceções, este comércio se apresenta repleto de 

“artesanato made in china”... 

              Figura 30 - fonte: http://www.ocaicaranews.jex.com.br - acesso em 12 out 10 

Pouco resta da atividade caiçara tradicional de pesca de arrasto (fig. 30), em função da atual 

legislação ambiental. Hoje, realizada de forma legal e moderna, a fartura pesqueira provê a 

arte culinária e alimenta a busca dos turistas por restaurantes especializados na cozinha 

praiana. Além da pesca profissional e amadora, a região tem águas calmas, claras e de 

temperatura agradável, adequadas ao  mergulho livre ou com cilindro. 

 
 

                 Figura 31 (esquerda) - fonte: http://ubatuba.sp.gov.br - acesso em 10ago10 

      Figura 32 (direita) -  fonte:http://www.ubatuba.com.br/ecoturismo - acesso em 10ago10 

Outras atrações importantes são o Projeto TAMAR (fig. 31) e o Aquário (fig. 32), que  além dos turistas, recebem estudantes locais de outras localidades, ao longo do ano letivo. 

Com relação à  vida noturna, Ubatuba é muito agitada nas férias de verão, oferecendo shows, boates, festas, restaurantes e bares para todos os gostos. O ponto central do agito são 

as mesmas Avenidas Iperoig e Leovegildo Dias Vieira, onde  bares, restaurantes e sorveterias concentram o fluxo pós praia da cidade. 
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O turismo de cruzeiros também chegou às costas de Ubatuba. Durante 2011, a cidade receberá por volta de 50 escalas de quatro 

navios da MSC Cruzeiros, com  embarcações que comportam até três mil passageiros e aproximadamente mil tripulantes. Os navios 

atracam na baia da praia do Itaguá, aproximadamente a 2 km do terminal  Comodoro Magalhães, particular, o único disponível na orla 

com acesso fácil à área de ancoragem autorizada pela marinha e adequada ao calado no navio (fig. 33). 

 

 

           

     Figura 33 (acima) -  fonte: http://www.jpturismo.com.br – Ana Gabriela Fernandes  - acesso em 10ago10 

 

A presença dos turistas nas praias durante a alta estação é espetacular, sobretudo nas praias da área sul, onde se destaca a alta freqüência na praia Grande. Abaixo, compare uma 

imagem desta praia na década de 50 ( fig. 35), e a mesma região atualmente, repleta de edificações e banhistas (fig.34).  

 

 

 

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - fonte: http://oubatubano.blogspot.com - acesso em 10 ago10               Figura 35 – fonte: cartão postal de acervo pessoal, também publicada em http://www.flickr.com 
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Uma pesquisa26 da Secretaria de Turismo do Município, indica que 79,6% dos visitantes são oriundos do Estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais (15,6%). O restante se distribui 

pelos estados do RJ, PR, MS, MT, RS, DF, além dos turistas internacionais, destacando-se neste caso os portugueses e alemães. Distribuídos de forma quase idêntica, homens de 35 a 

44 anos e mulheres de 16 a 24 anos se destacam. O nível de escolaridade é elevado, sendo 59% de nível superior e 35% de nível secundário, assim como também o nível econômico. 

De todos os itens pesquisados, chama a atenção a distância média de 384 km percorrida pelo turista que vem a Ubatuba, equivalentes à média de 4,6 horas de viagem, transcorridas 

exclusivamente por via rodoviária, prioritariamente em automóvel particular (92%), mas também, minoritariamente, em ônibus de linha intermunicipal regular (3.2%). Por estes dados, 

parecem naturais os percentuais de permanência, que acusam que 52% dos turistas ficam na cidade por 4 a 7 dias, seguidos por 23% que se instalam por 8 a 15 dias e outros 19% que 

se limitam a até 3 dias. Destes visitantes, 52% já visitaram Ubatuba de 6 a 10 vezes, e 64% repetem a visita anualmente. Nota especial se faz necessária ao período de 99% da vinda à 

cidade: janeiro. Claro que a estrutura hoteleira não é capaz de atender tal concentração de demanda: 43,8% ocupam imóveis alugados e 25,6% são proprietários de uma residência de 

verão. Os demais se alojam em hotéis, campings e outras opções como casa de amigos etc. Dentre os aspectos que desagradam, destacam-se as condições das vias rodoviárias 

municipais (25,1%) e o trânsito lento (11,7%), sendo que a limpeza das praias fica atrás destes aspectos. A complementaridade dos resultados é óbvia, já que a maioria chega de carro, 

o trânsito elevado é totalmente previsível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 e Figura 37 - fonte: Secretaria de Turismo de Ubatuba 

 

Quando questionados sobre quais os maiores problemas da cidade, as respostam se distribuíram como demonstra o quadro acima, que mais uma vez traz implícita a questão da 

utilização do veículo individual motorizado (fig 36). Já o quadro ao lado (fig. 37),  demonstra a controversa opinião a respeito da administração e urbanismo de Ubatuba em relação ao 

uso do carro, pois o tráfego divide opiniões, mas estacionamento é um problema quase unânime. Curiosamente, energia é “dos males o menor”... apesar de sabidamente fragilizada. 

Faltaria aqui uma avaliação da rede de água. 

 

 

 
                                                           
26 COMTUR Companhia Municipal  de Turismo  – Pesquisa Medimix do Brasil – O Turismo em Ubatuba 
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2.11. GESTÃO URBANA  
 

Ubatuba tem como instrumento de gestão o Plano Diretor27, datado de 1984, portanto anterior à Constituição Federal e ao Estatuto da Cidade (e que não reflete as suas  

necessidades e realidade), a Lei de Parcelamento do Solo e a Lei de Zoneamento.  

 

Consideramos adequada a avaliação do Plano Diretor por Castro e Bruna28, quanto a haver nítido foco no desenvolvimento econômico. Ele prevê a divisão territorial e o zoneamento 

de forma a viabilizar melhoramentos públicos necessários à vida e ao progresso do município, garantindo à população áreas verdes de recreação e lazer, o desenvolvimento do 

turismo e preservação das condições essenciais à habitação, ao trabalho, à educação, à circulação e à recreação. Há mais enfoque nas questões de saúde pública do que à proteção 

ambiental propriamente dita, além de que as normas de uso e ocupação do solo da época não levam em conta sua parte de contribuição para a minimização das questões 

econômicas e sociais do município. Tal questão só veio a surgir com o advento do Estatuto da Cidade e o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), definidos posteriormente no 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, vigente desde 1990.  

 

Por outro lado, não há um Código de Obras, uma Lei Específica de Solo Criado, de Contribuição de Melhoria, Operação Urbana ou de Estudo de Impacto de Vizinhança29. 

 

Estando na sua totalidade espremida entre a Serra do Mar e o oceano, Ubatuba é bastante fragilizada em relação aos impactos ambientais ao seu frágil ecossistema, do qual é 

dependente econômica direta. Fica portanto sujeita à especulação imobiliária, que associada às dificuldades de fiscalização e uma sazonalidade turística que implica na necessidade 

de altos investimentos de infra estrutura, torna altamente desafiadora para a gestão municipal a definição de uma política de desenvolvimento urbano da cidade. 

 

Citando mais uma vez Castro e Bruna30, salientamos o papel exercido pela legislação de organização e gestão do solo: 
 

“...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 será suficiente se não forem considerados os aspectos 

socioeconômico e ambiental e suas inter-relações. Além disso, em inúmeras vezes, a demora e o monitoramento na aplicação de tais instrumentos não corresponde à rapidez 

da ocupação, comprometendo a possibilidade de um desenvolvimento sustentável.”... 

 

                                                           
27 Vide anexo 2, planta DWG da Lei 711/84 – Plano Diretor Físico. 
28  Daniella Mac-Dowell Leite de Castro e Gilda Collet Bruna, in POLÍTICAS PÚBLICAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: O CASO DO MUNICÍPIO DE UBATUBA, apresentado do XXVIII Congresso Interamericano de 
Engenharia Sanitária e Ambiental – Cancún – 2002. 
29 Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2008 
30 Daniella Mac-Dowell Leite de Castro e Gilda Collet Bruna, in POLÍTICAS PÚBLICAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: O CASO DO MUNICÍPIO DE UBATUBA, apresentado do XXVIII Congresso Interamericano de 
Engenharia Sanitária e Ambiental – Cancún – 2002. 
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A cidade está em área de proteção especial do CONDEPHAAT31 e sujeita ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que tem vistas aos mecanismos de utilização racional dos 

recursos costeiros para a elevação da qualidade de vida da população e proteção ao patrimônio natural, histórico e cultural. Tal plano, apesar de repleto de órgãos controladores não 

garantiu até hoje a ocupação desordenada, restando ao município buscar suas próprias soluções, ou então conviver com as questões que vem se apresentando.  

 

Segundo as mesmas autoras, 

 
 “... Dentre os municípios constantes do macro zoneamento do Litoral Norte, Ubatuba apresenta o maior número de parcelamentos do solo, bem como o mais elevado índice de 

ocupação. A maioria dos parcelamentos encontram-se na área central, ficando a Costa Norte e a Região da Lagoinha com a maior parte de seus lotes vagos, indicando uma tendência 

de crescimento urbano nesses dois sentidos, principalmente por população flutuante de médio ou alto padrão, considerando o tamanho dos lotes”... 
 

Apesar do impacto desordenante da ocupação imobiliária durante a década de 70, quando da construção da BR 101 no norte do município, esta área ainda se mantém ambientalmente 

sustentável. No entanto, há especial preocupação com a região sul, principal área de circulação e de população fixa e flutuante, o que faz desta parcela da orla potencial fonte e principal 

vetor de expansão da indústria do turismo local.  

                                                           
31 Vide anexo 3 – Zoneamento do CONDEPHAAT. 
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2.12. O “EFEITO PRÉ-SAL” 

 

Analisando o cenário atual, também é necessário  considerar a ocorrência eminente da exploração do Pré-Sal32,  à frente do litoral norte e sul do estado de São Paulo, já que Ubatuba se 

encontra ao lado da Bacia de Santos, exatamente à frente da área de Tupi. 

 

Segundo a Cespeg33 (Comissão Especial de Petróleo e Gás Natural), entre o litoral de Santos e o de Ubatuba existem dez áreas com vocação para receber estruturas de apoio a 

plataformas de petróleo, das quais quatro poderiam ser destinadas à instalação de estaleiros, que exigem um espaço maior, com no mínimo 300 mil metros quadrados de área. O 

governo federal, no entanto, ainda não divulgou os locais, obviamente por conta do alto risco de especulação imobiliária desordenada.  

 

A mesma comissão34 divulga o somatório de 1,44 milhão de futuras vagas de emprego relativas ao Pré-sal em todo o Brasil, e estima que especificamente no litoral paulista ocorra a 

geração de aproximadamente 60 mil postos de trabalho somente até 2020.  

 

A Cespeg também aponta outra demanda oriunda da exploração do Pré-Sal  - a água - importante elemento na atividade de exploração de petróleo. A estimativa é que o consumo de 

água dobre em dez anos nas localidades em localização estratégica à logística de   atendimento às necessidades de suprimentos das plataformas. 

 

Tudo isto vai precisar de mão de obra gabaritada e para atender a tal demanda de profissionais habilitados, o governo estadual já noticiou através da Secretaria de Desenvolvimento, a 

futura implantação de um curso técnico na Baixada Santista, voltado para a capacitação dos novos profissionais para as vagas oferecidas, que deverão atender também as regiões de 

regiões de Bertioga, Ubatuba e Caraguatatuba (cidade a 50 km de Ubatuba), onde será instalada uma unidade de tratamento de gás. 

 

Além da questão da capacitação há ainda a circulação de pessoas e produtos, e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento já declarou na mídia sua preocupação com os gargalos 

rodoviários  de acesso ao litoral e que será necessário ampliar os três principais acessos à Serra do Mar: as rodovias Oswaldo Cruz (Taubaté-Ubatuba), Tamoios (José dos Campos -

Caraguatatuba) e a Mogi-Bertioga, além da Rio - Santos no trecho Bertioga-Ubatuba. 

                                                           
32 Porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve (de melhor 
qualidade e que produz petróleo mais fino). De acordo com os resultados obtidos através de perfurações de poços, as rochas do pré-sal se estendem por 800 quilômetros do litoral brasileiro, desde Santa Catarina até o Espírito Santo, e chegam a 
atingir até 200 quilômetros de largura. FONTE: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/pre-sal/index.shtml#1 – acesso em 20 de novembro de 2010 
33FONTE:  http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/noticias/?ID=1054 - acesso em 20 de novembro de 2010 
34 FONTE: http://www.agora.uol.com.br/brasil/ult10102u618250.shtml - acesso em 20 de novembro de 2010 
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3. CONCLUSÃO 
 

O crescimento populacional é a principal, constante e  mais preocupante característica da cidade de Ubatuba.  A grande procura pelas praias do litoral norte paulista, provocou e usufruiu 

da construção e a melhoria das estradas de acesso à região, provocando a explosão imobiliária sem precedentes, causando uma urbanização acelerada e desordenada do município, 

em detrimento da qualidade de vida dos habitantes e preservação da qualidade ambiental. Além da vocação turística, é inevitável que ocorra um desenvolvimento econômico da região 

por conta do desenvolvimento do turismo e também da exploração do Pré-sal, que naturalmente também trará ainda maior incremento na população fixa. Parece improvável que o 

município, incrustado entre dois estados e portos de importância (RJ e São Sebastião), passe incólume por todo o impacto a que serão sujeitadas as demais cidades do  litoral paulista e 

carioca. 

 

Portanto, seja considerando a população constante ou sazonal, há necessidade urgente de intensificar os investimentos em serviços públicos e infra-estrutura, obras demoradas e 

onerosas, visando prover a cidade das condições necessárias ao processo de desenvolvimento sustentável, de forma a integrar e compatibilizar o seu  crescimento social, econômico e 

demográfico. Estas obras vem sendo realizadas conforme permite o orçamento local e participação do governo Estadual. Pelos dados obtidos, tais investimentos estão em andamento e 

tendem a ser fortalecidos, considerando a localização estratégica da cidade no cenário  da  futura exploração de gás e petróleo na região.No entanto, se é possível criar condições de 

bom atendimento da população fixa, é potencialmente inviável atingir patamares capazes de atender a contento os números perversos de população flutuante, oriundos da natural 

sazonalidade do turismo, fonte principal de renda local 

  

No entanto, no que tange especificamente ao turismo, parece previsível a impossibilidade de manutenção de pretendida qualidade ideal, constante e ininterrupta dos serviços básicos, 

diante de tal discrepância entre os números de população fixa e flutuante, que tendem somente a aumentar. Além deste aspecto de sazonalidade, o montante dos investimentos sempre 

inviabilizará obras de vulto suficiente para o período de pico, pois a  ociosidade desta estrutura será muito grande. Não é preciso ser um especialista em negócios de turismo para 

perceber que Ubatuba é um “cluster” turístico35 adormecido, de altíssimo potencial econômico. 

 

Quanto à mobilidade, um aspecto importante é que historicamente a definição do traçado urbano do município tem sido baseada na localização dos loteamentos, condomínios e 

desmembramentos, instalados em cada praia sem planejamento, na maioria das vezes resultantes de ocupação não legalizada (posses centenárias). Estes conglomerados provocaram 

barreiras físicas ao transito do morador e visitante, criando dificuldades para a articulação de um sistema de transporte e implantação de infra-estrutura viária, atualmente restrita às 

rodovias. Sendo o município incrustado em uma região de alta fragilidade ecológica, qualquer ação também sofrerá, além das inerentes limitações de custo,  fortes imposições 

controladoras e punitivas da legislação ambiental vigente, pois ainda que haja extrema fragilidade na fiscalização “in loco”, esta fica cada vez mais minimizada pela crescente 

acessibilidade à tecnologia da imagem por satélite em tempo real. Com relação ao fluxo  turístico, realizado principalmente nos veículos particulares,  lembramos que se não vierem de 

carro, como os turistas chegariam a Ubatuba?  Ubatuba fica distante das capitais e do interior do seu estado e não oferece boa e nem suficiente estrutura de transporte público. Mas os 

visitantes ficam muito tempo na cidade,  vêm repetidas vezes e gostam! 

                                                           
35 “O conceito de cluster no turismo, ... “se relaciona com a alta integração vertical, horizontal, intersetorial e interdisciplinar que ocorre na atividade turística...mediante o valor agregado em um território específico”....FONTE: 
http://www.eumed.net/tesis/jass/39.htm - acesso em 20 de novembro de 2010. 
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Outro aspecto importante e que agrava a perspectiva da mobilidade local é que a estrutura rodoviária da região, já insuficiente para o fluxo turístico, que sofrerá ainda mais com o 

impacto do trânsito de cargas oriundas da circulação de produtos e serviços decorrentes da exploração do pré-sal no litoral, além de que  Ubatuba se encontra entre os principais portos 

(Santos e Rio de Janeiro).  

 

Neste cenário, distantes de serviços básicos de saúde, segurança e financeiros, visitantes e habitantes fixos tornam-se reféns de seus próprios interesses – seja a geração de renda pelo 

turismo ou o usufruto dos benefícios do merecido ócio da temporada de verão. Considerando as perspectivas internacionais e nacionais de aumento do negócio do turismo, podemos 

sem dúvida afirmar que a cidade de Ubatuba tende a, mesmo com suas grandes e nítidas fragilidades, crescer em população fixa e incrementar  a cada ano o fluxo de visitantes 

sazonais, até o limite da exaustão, seja por parte do turista, desatendido em suas necessidades e expectativas, seja com relação às condições municipais de suprir as carências 

decorrentes do fluxo populacional. Invariavelmente, caso não haja iniciativas de impacto, a cidade se defrontará com limites inexoráveis e uma vez que não é possível exercer controle 

pela imposição de limites numéricos de visitantes, tal como ocorre em paraísos ecológicos, como por exemplo a ilha de Fernando de Noronha, resta a possibilidade de criar uma 

estratégia de ação local que seja capaz de conduzir a inevitável ocupação, por meio de ações urbanísticas que mantenham a qualidade ambiental e a qualidade de vida, de forma a 

permitir o crescimento econômico. 

 

A agenda futura para o município de Ubatuba, claramente anunciada, associada ao perfil do município descrito nos itens anteriores, torna nítida e premente a necessidade de 

investimento em infra-estrutura, mas também aponta para ações de gestão urbana pela municipalidade que priorizem uma ocupação menos sazonal, ao mesmo tempo em que crie 

melhores condições para mobilidade interna e menor impacto da sazonalidade na área central. Acreditamos ser indispensável que qualquer iniciativa provoque a geração de empregos e 

consequentemente o acumulo riquezas e condições de incremento nos investimentos, tanto para a esfera pública quanto iniciativa privada, em detrimento e de forma independente 

(porém complementar) à previsível  e inevitável (porém bem vinda) influência do fator “pré-sal” e da futura “sociedade do ócio”36 a que o município está claramente predestinado.  

 

                                                           
36 TEORIA DO ÓCIO CRIATIVO: desenvolvida e publicada em livro por Domenico de Masi,  é um pensamento sobre o trabalho, o tempo livre e a evolução da nossa sociedade...o  autor elabora de forma acessível os temas da sociedade pós-
industrial, do desenvolvimento sem emprego, da globalização, da feminilização, do declínio das ideologias tradicionais, dos sujeitos sociais emergentes, da criatividade e do tempo livre. De Masi compara, ao mesmo tempo em que sugere uma 
semelhança na ética do trabalho com a ética do ócio. Longe de ser anacrônica, a teoria do autor já encontra adeptos em todo mundo. Inclusive nas grandes empresas há casos de empregados que desenvolvem suas atividades em casa ou 
mesmo possuem horários de trabalho totalmente flexíveis”...   
FONTE: http://www.netsaber.com.br/resumos/ver_resumo_c_899.html - acesso em 20 de novembro de 2010 
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4. PLANO URBANÍSTICO-ARQUITETÔNICO 

4.1. OBJETIVO  

Agregar valor à cidade de Ubatuba como espaço coletivo e privado para a moradia e turismo, propiciando bem-estar, conforto e qualidade de vida a  moradores e visitantes, 

potencializando riquezas econômicas locais atuais e maximizando a ocorrência de oportunidades adicionais, sem limitar o seu crescimento turístico nem prejudicar seu diferencial de 

reconhecida qualidade ambiental. 

4.2. ESTRATÉGIA 

Desenvolver  intervenções urbanístico-arquitetônicas que contribuam para  uso confortável das opções “naturais” de lazer, assim como esforços paisagísticos que valorizem a paisagem 

natural, além da criação de  novos espaços construídos para apoio ao turista, de forma que tal conjunto de intervenções contribua para minimizar a sazonalidade do fluxo de visitantes, 

com mobilidade interna acessível e de qualidade, para usufruto contínuo dos atrativos tanto pela população fixa quanto da população flutuante. 
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4.3. INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

 

4.3.1. NÚCLEO MOBILIDADE 37 
 

 

 Aumentar as opções de acesso ao centro da cidade e ao mesmo tempo conectar de forma efetiva as praias do sul com as praias do norte, sem prejuízo do transito na área 

principal central, minimizando os congestionamentos nas imediações do núcleo urbano central.  

 

4.3.1.1. Arco viário sul 

Melhoria técnica e divulgação da estrada do Rio Escuro / Monte Valério (11 km), já existente (fig. 38), 

conectando efetivamente a Rod. dos Tamoios, que liga Caraguatatuba a Ubatuba (SP 095) com a Rod. 

Oswaldo Cruz, que conecta Ubatuba às cidades do Vale do Paraíba (SP 125). Este recurso minimizará o 

fluxo da região sul com o centro da cidade durante a alta estação configurando outra opção ao percurso 

pela BR 101, que se alonga por 18,5 km de costa.  Atualmente a via é divulgada como “rota turística”, sem 

alerta sobre a possibilidade de seu uso para atingir o centro da cidade (fig. 38 – imagem do local). Além 

disto, seu acesso pela Rodovia SP 095, sem visibilidade e demarcação adequada, é consequentemente 

perigoso. A propria sinalização da pista (linha dupla contínua e sem acostamento) impede o acesso para 

os veículos que vão no sentido Ubatuba. 
 

          

                           

          

                         Figura 38 – da autora - acesso a estrada do Rio Escuro / Monte Valério 

 

 

 

 

 

          Figura 39 - Fonte Google Earth - Estrada do Rio Escuro / Monte Valério 
                                                           
37 Vide Anexo 4, planta DWG com demarcação dos fluxos atuais e propostos  

 Estrada do Rio Escuro / Monte Valério 

SP 095 
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ARCO SUL 

ARCO NORTE 

 

4.3.1.2. Arco viário norte  
 

Recuperação e divulgação da estrada do Itamambuca, com 7 km, muito utilizada na década de 60, mas abandonada após a inauguração, na década de 70, do trecho 

da BR 101 que conectou o centro da cidade ao litoral norte / Parati, A estrada encontra-se atualmente intransitável, mas ainda existe formalmente e seu traçado  

conecta o bairro do Perequê – Açu, no centro de Ubatuba  à praia do Itamambuca, ao norte. Sua recuperação aliviaria o fluxo da BR 101 (Ubatuba/Parati) por 8 km, 

os quais ficam congestionados durante a alta estação (fig. 40). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Fonte Google Earth - Estrada do Itamambuca                                                                                                                                                                          Figura 41 - Google Earth - arcos viários norte e sul. 

 

 

A  implantação dos arcos viários (norte e sul), não alivia o fluxo de veículos na parcela da BR 101 que atravessa a área central. Para atender a esta demanda, 

propomos a implantação de um VLT, descrito no item específico a seguir.  

 

 
                            

 

Estrada do Itamambuca 

Perequê-açu 

Itamambuca 

BR 101 
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4.3.1.3. Transporte ferroviário  (VLT)38  
 

Instalado na orla marítima (norte a sul), este VLT margeia a costa, com forte apelo cênico e consequentemente turístico. Além destes aspectos, atende à 

necessidade de melhoria do sistema de transporte rodoviário, atualmente insuficiente. se estendido além dos limites do município, potencializaria o incremento do 

trânsito de passageiros durante todo o ano, em razão das facilidades que oferece – rapidez, segurança e conforto - conectando a cidade de Ubatuba  a  São Paulo 

(via São Sebastião – Mogi das Cruzes), Vale do Paraíba (via Taubaté – São José dos Campos) e Rio de Janeiro (por ambas as anteriores e também por meio da 

continuidade do sistema além de Parati e Angra dos Reis).  

 

A princípio, necessitando de estudos mais detalhados, o VLT ocuparia as 

laterais das atuais pistas rodoviárias. Ao atingir a parcela mais 

congestionada da orla (Praia Grande até Perequê-Açu), o sistema teria 2 

linhas – uma passando pelo bairro do Itaguá, e outra acompanhando o 

traçado da BR 101, atendendo à conexão das praias norte e sul com o 

Centro de Eventos (descrito em item específico) e centro da cidade. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 42  - fonte: da autora - SP 095  situação atual.                                                                       Figura 43 -  simulação sobre original – VLT no bairro do Itaguá. 

                                                           
38 Vide Anexo 5, planta DWG com demarcação das rotas VLT. 
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   Figura 44 -  Av. Leovegildo Dias Vieira - Praia do Itaguá - situação atual - da autora            Figura 45 – simulação sobre o original, com VLT e deck alargado na Av. Leovegildo Dias Vieira.



38 

 

 

4.3.1.4. Transporte aquaviário costeiro 

Criação um sistema de transporte aquaviário pela costa marítima do município, de uso e apelo turístico, atendendo aos núcleos sul, central e norte, criando um mega 

atrativo turístico, economicamente auto sustentado por receita própria, sem interferir no uso e freqüência tradicional das praias, além de contribuir para a redução do tráfego 

rodoviário, em paralelo ao sistema VLT. Projeto semelhante existe entre Joinville e São Francisco do Sul, num trajeto um pouco mais de 20 quilômetros pelas águas da Baia 

da Babitonga, assim como também no rio Tigre, em Buenos Aires, e em Londres, no rio Thamisa. No caso de Ubatuba, propomos o sistema hop-on / hop-off (sobe-desce) 

bastante disseminado no transporte turístico urbano de passageiros em vários países, o qual prevê a aquisição de um único bilhete para uso no circuito por determinado 

período, com direito de descer / subir ao transporte sem limites. Veja abaixo o percurso proposto. 

  
 

Figura 46 - mapa esquemático do sistema de mobilidade terrestre e marítima -  versão reduzida do anexo 4  – sem escala 
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4.3.2. NÚCLEO CONFORTO 
 

Composição de intervenções que viabilizam  serviços de apoio ao turista nas praias mais congestionadas, minimizando o impacto negativo do numero de visitantes durante 

a alta temporada, na forma de mirantes, decks de passeio nas principais avenidas, caminhos nas linhas costeiras, parque e outros atrativos. Os projetos se localizam dentro 

e fora do eixo principal de freqüência turística, de forma a contribuírem para a melhor distribuição do fluxo  nos períodos de pico. 

 
 

ZONEAMENTOS DAS  INTERVENÇÕES39   
 

 

 

 
 

 

Fig. 60 – Lei no. 711/84 – Plano Diretor Físico do Município de Ubatuba  
    

 

Z 1 – Zona da orla marítima: faixa de 33 metros de larg., neste caso contida no alinhamento da via local; 

Z11 – Zona de usos especiais: vide zoneamento ecológico econômico (imagem 63); 

Z5 – Zona da sede municipal: recreio (camping), comércio e serviço leve e médio;   

Z5b – Zona da sede municipal b: : recreio (camping), comércio e serviço leve e médio. 

• taxa de ocupação: 0.5 

• coeficiente de aproveitamento; 1 

• impermeabillização máxima: 0,7 

• recuo mínimo frente: 4m 

• recuo mínimo fundos: 2m 

• altura máxima do edifício: 9m

                                                           
39  Vide  anexos 2 e 3  – Plantas em DWG com zoneamentos do município – Lei 711 e CONDEPHAAT 
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        Fig. 61 –  Zoneamento Ecológico-Econômico (Terrestre e Marinho)  
 

 Z 2 – pesquisa e educação ambiental, aquinocultura, beneficiamento de manejo sustentado empreendimentos de ecoturismo, ocupação humana de baixo impacto,        

utilização de até 20% da área disponível para instalações e acessos. Deverá ser preservada, no mínimo, 80%  da área verde existente 

Z 4 – idem Z 2 , acrescido de uso para agropecuária, silvicultura, habitação social, equipamentos públicos e de infra-estrutura necessários ao desenvolvimento 

urbano, ocupação para fins urbanos, atividades comercial e de serviços de baixo impacto, com ocupação de até 60% da área total disponível para construção de 

acessos e instalações. Deverá ser preservada, no mínimo, 40%  da área verde existente e haver coleta seletiva de resíduos sólidos em 100% da área. 

Z 4M – atividades de educação ambiental, ecoturismo, recreação de contato primário, ecoturismo, estruturas náuticas classe 1 e 2, pesca artesanal e amadora40, 

recifes artificiais, estruturas náuticas até classe V41.  

Z 2M e Z 2ME– Pesca artesanal e amadora, estruturas náuticas classe  I e II42, recifes artificiais. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 62 –  Zoneamento CONDEPHAAT 

 

ÁREA URBANA: compreende as terras limitadas pelo lado do mar, pela linha preamar média nas costeiras e pela linha do jundú nas praias. Engloba as zonas Z1, 2,      

3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 e 13. 

                                                           
40 Pesca para fins de lazer ou desporto, com linha de mão, vara simples, caniço, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais, sem comercialização do produto, praticada no máximo por mergulho em apnéia. 
41 ESTRUTURAS NAUTICAS CLASSE V:  pode ter aterro de cabeceira, dragagem, proteção contra ondas e marés, rampas com largura superior a 10m. e com ate 100 m. sobre as águas  a partir da área seca, e plataforma paralela à parte seca de 
mais de 50m de comp. e mais de 10m de larg. São permitidas edificações de até 5.000 m², conexas à parte seca, com atividades de reparo, manutenção e abastecimento (marinas, garagens náuticas e estaleiros). 
42 ESTRUTURAS NAUTICAS CLASSE I e II: sem aterro ou dragagem, com rampas de até 3m, desmonte de pedras, construção de proteção contra ondas e marés, comp. max. (à partir da parte seca) de 30 m, com 3 m de larg., com plataforma 
paralela à parte seca de até 10m  de comp. e 3 m de larg. Edificações na parte seca de até 50m², sendo vedadas atividades de manutenção, reparos e abastecimento de embarcações. 
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4.3.2.1. MIRANTES43 
 

A implantação prevê aproveitamento dos pontos geográficos já utilizados como mirantes naturais, alinhados à SP 095 e BR 101, os quais não contam com qualquer 

estrutura de apoio ao turista. O projeto tem como premissa  não interferir na paisagem natural, e ao mesmo tempo  oferecer serviços ao turista (sanitários, ATMs, 

alimentação rápida,  informações turísticas e atendimento policial rodoviário), permitindo um passeio com conforto e segurança. O conjunto, distribuído de norte a sul, 

estalece  um nítido circuito cênico por toda a extensão da cidade. Como modêlo preliminar, utilizamos um estudo em maquete elaborado para a disciplica MAQUETES – 

Prof.: Paul Bringold, durante o 2º. semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo (imagem 49) 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 47 - esquerda - da autora - atual mirante (Praia Grande)                   Figura 48 – centro  - montagem sobre imagem original                                            Figura 49 – direita - Estudo em maquete para um mirante

                                                           
43 Vide Anexo 3, planta DWG com demarcação de locais  para implantação de mirantes. 
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LOCALIZAÇÃO DOS MIRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – versão reduzida do anexo 3 - localização dos mirantes - sem escala
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4.3.2.2. PARQUE ACARAHU44  
 

Recuperação da mata nativa e tratamento paisagístico da área do entorno do Rio Acaraú (fig.32), no total de 78 mil m² (18 mil m² de manguezal), atualmente ocupados por 

um  edifício abandonado, um camping e duas garagens para barcos, criando um parque municipal voltado à observação da área protegida de manguezal remanescente, 

com espaços próprios para o atendimento ao público pela Secretaria Municipal de Turismo, estacionamento, banheiros e água potável. O parque servirá também de 

conexão da ponta da praia do Itaguá com a Praia do Tenório, contribuindo para a redução do número de veículos que hoje atravessam os bairros do Itaguá e Tenório para 

atingirem as praias do Tenório e Grande, transformando as ruas residenciais do entorno em uma grande área de estacionamento. O parque também minimizaria o enorme 

congestionamento na Av. Leovegildo Dias Vieira durante os períodos de pico turístico, uma vez que seria uma atração deslocada do ponto de concentração de turistas. 

Além disso, a cidade não conta com nenhum parque urbanizado, restringindo-se as áreas verdes a algumas praças na área central, as próprias praias e o parque da Serra 

do Mar, de difícil acesso e sem qualquer estrutura para receber visitantes. 

 
PROGRAMA DO PARQUE ACARAÚ (uso diurno) 

 

• Passagem para pedestres entre as praias; 

• Estação VLT 

• Pontos de observação do manguezal; 

• Higiene (sanitários); 

• Conforto (água e zonas de descanso); 

• Lazer (aluguel de áreas de churrasqueira e redes) 

• Informação (atendimento turístico);  

• Estacionamento de veículos de passeio e bicicletas; 

 

 

Figura 51 - fonte Google Earth – demarcação da área do Parque Acarahu, à frente da Praia do Itaguá e Rio Acarahu, 

 avistando-se também as praias Grande e Tenório. 

 

 

 

 

                                                           
44 Vide Anexo 5, planta DWG com demarcação da área do PARQUE ACARAÚ. 

R. Acarahu 

Pq. Acarahu 

Praia Grande Praia do Tenório 

Praia do Itaguá 
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Figura 52 imagem atual do local do Parque Acarahu - da autora                                                           Figura 53 –  montagem sobre original 
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4.3.2.3. RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DO CAIS - UBT 35845  

 

Transformação do caminho para o cais antigo em uma verdadeira via de passeio para uso de pedestres, bicicletas e skate, restrita ao transito de veículos motorizados para  

serviço local e ambulância). Pode também ser considerado o trânsito de veículos elétricos para atendimento de pessoas com dificuldade de locomoção. O conjunto, 

ocupado por um deck ao longo da costa, ligando o Parque Acarahu ao Cais do Porto, terá áreas para pesca amadora e observação da baia do Itaguá e do skyline natural da 

Serra do Mar na porção norte do município e Morro do Corcovado, o mais alto da cidade. O deck deverá se estender pela Av. Leovegildo Dias Vieira até a foz do Rio Lagoa 

(Rua Guarani), acompanhando o atual muro de arrimo da Praia do Itaguá, criando uma longa, linda e agradável “promenade” à frente do mar.  

PROGRAMA DO CAMINHO DO CAIS (uso diuturno)  

• Ciclovia;  

• Via de pedestre; 

• Pontos de observação; 

• Postos de pesca de vara; 

• Pontos de acesso a água potável;  

 
                            Figura 54 - fonte: Google Maps - UBT358                                                                                                                                                                                                                      Figura 55  -  fonte: google Earth - demarcação da UBT 358 

                                                           
45 Vide Anexo 5  planta DWG com demarcação da Estrada Municipal UBT 358. 
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Figura 56 , Figura 57 e Figura 58 (acima) da autora -  situação atual da  UBT 358 

Figura 59 (abaixo - esquerda) - da autora – vista da costeira da UBT 358    e   Figura 60  (abaixo – direita) montagem sobre o original. 
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                       Figura 61 e Figura 62 (esquerda)  UBT 358 - situação atual  - da autora                                                                                                                                                            Figura 63 (direita) - montagem sobre original 
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                                        Figura 64 e Figura 65 -  esquerda - Av. Leovegildo D. Vieira - situação atual - da autora                                                                                                                                                                  Figura 66 - montagem sobre original
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4.3.2.4. CAIS ANTIGO46 
 

O cais antigo foi durante várias décadas o principal e único porto de Ubatuba. Atualmente não funciona mais como tal, apesar de  não existir um atracadouro ou outro 

porto municipal. Os barcos de pesca remanescentes ficam atracados ao longo da costeira da UBT 358, na enseada da Praia do Itaguá. Outras embarcações contam 

com os espaços dos clubes náuticos particulares do Saco da Ribeira e Itaguá. Até hoje reconhecido como área de uso especial, a área está sob legislação específica 

(zoneamento costeiro), categorizada como área de uso especial (vide item  – 4.4.  - Zoneamentos das áreas de intervenção) 

 

Onde antes havia uma fábrica de gelo que atendia aos barcos de pesca, há hoje um prédio abandonado, ao lado de um galpão sem uso, além de uma edificação que 

servia de residência ao responsável pelo porto, que hoje está cedida para o Instituto da Pesca, vinculado ao governo estadual.  A área não oferece qualquer conforto 

ao visitante, que a utiliza para pesca amadora de vara e mergulho livre, além da excepcional vista da baia principal da cidade com a serra do mar ao fundo. A 

transformação do conjunto hoje abandonado, comporia um atrativo turístico completo e independente das praias, além de uma opção adicional para atracagem  

temporária de embarcações particulares de passeio. Seria também um ponto de parada da barca turística (item 4.3.1.4) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 67 - Google Earth - Cais de Ubatuba – demarcação da área 

                                                           
46 Vide Anexo 5  planta DWG com demarcação da área da intervenção. 
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Figura 68 e Figura 69 (abaixo) – galpões - situação atual - da autora 

 

 
Figura 70 e Figura 71  (abaixo) - ancoradouro - situação atual - da autora 
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PROGRAMA CAIS ANTIGO (USO DIUTURNO)  

• Piscina marítima;  

• Área para pesca de vara;  

• Serviços de alimentação rápida;  

• Sanitários;  

• Estacionamento de bicicletas;  

• Bilheteria e acesso à barca turística;  

• Mirante;  

• Pier de curta permanência para pequenas embarcações;   

• Bicicletário; 

• Estacionamento para veículos de serviço; 

• Parede de escalada;  

 

 

 

 

O projeto buscou atender ao programa com o mínimo de intervenção no terreno natural e máximo aproveitamento da estrutura já existente no local, obedecendo sempre às 

especificações, obrigatoriedades e limites impostos pela legislação vigente. Optou-se por 3 volumes construídos em terra  e 2 outros flutuantes, além da utilização da estrutura de 

do antigo atracadouro, um enorme volume de concreto que outrora serviu de cais para embarcações, para sustentação de um deck em madeira, evitando desta forma a instalação 

de pilares no solo marinho ou aterros. 

 

VOLUMES EM TERRA: São 3 blocos (A, B e C), implantados no sentido longitudinal em relação ao terreno, são de linhas simples e  baixo gabarito, considerando que o morro 

próximo atinge 311 metros de altura.  

 

Figura 72 - foto do local  - situação atual - da autora 
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O bloco A, com 120 m² de área útil e gabarito máximo de 5m, destina-se aos sanitários e armários, além de ser uma das opções de acesso ao elevador e escadas que levam até a 

da torre do mirante (bloco B). É um módulo geometricamente irregular, com um teto verde sobre a laje superior e com 3 grandes clarabóias que iluminam sanitários e circulação. 

Não prevê sistemas de fechamento (portas), exceto para acesso aos sanitários e a cada armário, destinados ao uso dos visitantes. Rampas nas duas laterais de entrada / saída 

tornam o bloco totalmente acessível. Atendendo ao objetivo de ser um espaço para o lazer, a lateral leste, de função estrutural, assume a forma de parede de escalada. A lateral 

oeste, por sua vez,  é um jardim tropical vertical de bromélias (referências da espécie à esquerda do croqui eletrônico) , espécie nativa da serra do mar . O material proposta para 

as edificações é o concreto estrutural branco.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 73 - croqui eletrônico
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O bloco B,um mirante, atende também à necessidade das instalações de elétrica e hidráulica, possibilitando a  elevação da caixa d’agua e acomodando os respectivos shafts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 – croqui eletrônico 

 

 

A estrutura, em torre, tem uma projeção no terreno de 42 m² e 11 patamares, atendido por um elevador panorâmico e uma  escada aberta, em perfil metálico. O bloco B é, na 

verdade,  composto por 2 torres estruturalmente independentes, de concreto estrutural branco, conectadas entre si pela estrutura em aço da escada, cujos patamares servem 

como pontos de observação intermediários da paisagem no decorrer da “escalada”. A permeabilidade visual da escada em aço proporciona uma quase transparência ao volume, 

permitindo tanto um vislumbre da mata atlântica no morro, quanto do oceano. Na cobertura do bloco, um chanfro com 5 metros de desnível entre o h máximo (de 29m) e h mínimo 

(de 24m) das torres, proporciona maior esbelteza ao conjunto,  além de uma sensação visual de menor altura. 
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O bloco C, o maior deles, com 303 m², é composto por 3 elementos estruturais (uma parede, uma laje de cobertura e 8 pilares), com laterais abertas, sem elementos vedantes (caixilhos), 

e com clarabóias distribuídas de forma irregular na laje de cobertura. A cobertura, que é sustentada por uma parede estrutural (face norte), é suportada também por 8 pilares, dispostos 

de forma inclinada. O gabarito máximo do bloco é de 9.20m, e a mínima é de 0,1m. Este desnível provoca uma inclinação na cobertura que vai de 25 a 32%. Esta cobertura pode ser 

utilizada como rampa de escalada ao topo do volume, total ou parcialmente, pelos visitantes mais destemidos, que estarão protegidos por um guarda corpo que também simula uma 

espessura superior a real dimensão da laje, que tem apenas apenas 20 cm. A utilização desta espessura mínima ao longo de um vão de 30m foi possível em função da utilização dos 

pilares distribuídos internamente, os quais são também visualmente muito impactantes. As clarabóias, somando-se à inclinação dos pilares, criam um ambiente extremamente agradável 

e mágico – uma floresta de elementos verticais – da terra sobem pesados pilares metálicos, enquanto desce a etérea leveza dos raios do sol... Praticantes do skate também são bem-

vindos, e a laje de cobertura está à disposição de manobras, tombos e vitórias. Nas laterais norte e oeste encontramos as rampas acessíveis. O material escolhido é também o concreto 

estrutural branco, sem qualquer revestimento interior. Internamente, um sinuoso e longo balcão atende à logística dos serviços de alimentação rápida, informação a visitantes e venda de 

passagens da barca marítima. Equipamentos diversos e materiais de apoio podem ser bem acomodados sob a laje, no espaço de estocagem, na parcela que fica abaixo de 2.1m de 

altura livre, o que acontece ao longo 76 m² longitudinais ao menor gabarito da cobertura (nível 0,10m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 - croqui eletrônico
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Ao lado dos blocos A, B e C, a nordeste, há uma enorme praça ocupa uma área de 320 m², repleta de 

jatos d’agua que se elevam de 0,40m a 3m, e assume a responsabilidade de refrescar os visitantes. A 

implantação respeita a  vegetação nativa, que mantém-se totalmente preservada, sem qualquer 

alteração na sua forma de ocupação do terreno.   

 

 
DECK: construído sobre a estrutura de  concreto do antigo atracadouro, ele se estende, sinuosamente 

por 500 m ao longo da costa, a qual por sua vez  recebe como elemento de contenção um gabião com 

1.000 m de extensão. Nesta parcela, junto à costa, é um deck “preguiçoso”, como uma confortável 

rede caiçara...  No sentido transversal a costa, o deck se alonga ao norte por 75m, adentrando pelo 

mar de forma angulosa e irregular, como um gigante “T” que se quebra à esquerda e à direita, 

encrispado, contrastando com as formas ovaladas da serra do mar que o circunda e as tranqüilas 

águas da enseada principal da cidade. O deck, em madeira de reflorestamento47 com tratamento auto-

clavado, é sustentado por uma estrutura metálica que se sobrepõem ao concreto.Esta estrutura é composta por um vigamento transversal e longitudinal, formando uma grelha que se 

estende por até 11 m. além dos limites do atracadouro original. Não são necessários aterramentos nem  utilizados pilares para a sustentação destes “balanços”, os quais  são 

suportados, quando necessário, por pilares instalados sobre flutuadores.  
Figura 76 - acima - maquete eletrônica avistando-se a praça molhada 

Figura 77 - abaixo - maquete eletrônica avistando-se o deck e blocos C, B e A 

 

Estes flutuadores, associados a um sistema metálico  rotular que se articula conforme as variações da maré, suportam o deck em balanço, 

atuando como “flaps” móveis que se adequam às ondulações naturais do mar e às variações da maré. Na extremidade do deck, uma laje 

sutilmente inclinada oferece proteção ao sol e chuva, para servir de  abrigo para observadores e apreciadores da pesca amadora que ali se 

instalem durante o dia ou mesmo à noite. Ao longo de todo o deck, um banco em concreto contínuo com 1m. de largura recebe um duto de 

iluminação por leds sob a área de assento, delimitando o espaço e permitindo a visita noturna com segurança. A inexistência de postes de 

iluminação permite visibilidade total da orla, sem interferência de qualquer elemento vertical. 

                                                           
47 A região do Vale do Paraíba, distante 100 km de Ubatuba, é área farta em fazendas de reflorestamento de eucalipto. 
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VOLUMES FLUTUANTES: fazem parte do conjunto outros dois elementos – uma piscina marítima e 1 atracadouro, conectados ao deck por duas rampas de 20m de extensão cada uma, 

com inclinação de 1 a 6%, conforme a maré. Esta rampa tem o mesmo sistema de articulação rotular do deck em balanço descrito anteriormente. 

 

• Piscina Marítima: para atender ao hábito do turista e moradores de se banharem no cais, saltando livremente de suas bordas, criou-se a piscina (a leste), que tem 430 m². Trata-

se de um conjunto de flutuadores e um deck cujas peças se articulam, sobreposto aos flutuadores. Estes flutuadores são “caixões perdidos” em concreto, cuja bolha de ar interna 

permite naturalmente  a flutuação, mantendo-se por volta de 20 cm acima da linha d’água e 0,50 cm abaixo. Não há limitador de profundidade, exceto numa pequena parcela da 

área acessível, com 32 m², que recebe uma rede de proteção semi-rígida que mantém a profundidade em no máximo 0,60m.  No restante da piscina, dependendo da maré, a 

profundidade pode variar entre 3 e 5m. No extremo oposto, há passarela que atravessa a piscina de uma borda à outra, formando um trampolim. Este trampolim, com 13m de 

extensão, é fixado nas suas duas extremidades a uma estrutura metálica que serve também de escada de acesso,  fixada ao deck (que por sua vez está sobre os flutuadores). 

Entre as duas escadas estruturais, que atuam como pilares do trampolim, duas vigas metálicas paralelas vencem o vão, articuladas às escadas pelo mesmo sistema rotular do 

deck e das rampas, adequando-se portanto às variações da maré e raríssimas ondas do mar. Sobre as vigas metálicas,  vigotas de madeira compõem o deck – trampolim. 

 

• Atracadouro: mantendo a função tradicional desta parcela da costa nesta tranqüila enseada, na lateral oeste do conjunto criou-se um atracadouro temporário de visitantes, com 

capacidade para 20  embarcações. Estruturalmente, o atracadouro tem sistema flutuante idêntico ao da piscina, assim como também é idêntica a rampa que o conecta ao deck. 

Seu acabamento também é o mesmo sistema de deck de madeira sobre flutuadores em concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - maquete eletrônica, avistando-se atracadouro, deck sobre antiga estrutura e piscina oceânica 
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Figura 79 - maquete eletrônica do conjunto 
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4.3.2.5.  PRAIA DE IPEROIG48 
 

A Praia de Iperoig forma, continuação da Praia do Itaguá em direção ao centro da cidade completa a enseada principal da cidade. Portanto, a UBT 358, que se transforma 

em av. Leovegildo Dias Vieira e Av. Guarani são uma única via ao longo desta belíssima costa. Se o passeio iniciar no cais, pelo deck proposto, ao atingir o rio Lagoa o 

motorista ou pedestre será surpreendido por uma série de edificações entre a rua Guarani e a praia, as quais em algum momento da história do município foram ali 

construídas, sobre terreno dentro da área da marinha, totalmente sobre a areia da praia de Iperoig. Este grotesco conjunto se estende do Rio Lagoa até defronte ao 

Aeroporto Gastão Madeira, onde o mar volta a ser visível a esta infeliz liberalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 - Google Earth - Rio Lagoa e Rua Guarani, em frente à Praia de Iperoig 

                                                           
48 Vide Anexo 5, planta DWG com demarcação da área da Rua Guarani e Praia de Iperoig. 
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Estas edificações, originalmente casas de veraneio, hoje estão na sua totalidade abrigando restaurantes, hotéis e comércio em geral. Nosso plano propõem a desapropriação da área, no 
total de  21.363 m²,  além de tratamento paisagístico adequado.  

 

Figura 81 - R. Guarani – fundos das edificações atuais da autora                                                                                                    Figura 82 - R. Guarani  - entre o aeroporto Gastão Madeira e Praia de Iperoig  -  da autora 
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Neste conjunto da Rua Guarani, uma edificação se destaca, em função do uso a que se destinou. Lá se encontra, instalado numa antiga casa de veraneio, o Aquário de Ubatuba, 
propriedade particular, mas o único no litoral paulista além do Aquário de Santos, que fica no litoral sul. A título de simulação, apresentamos um estudo volumétrico para a manutenção 
da presença do Aquário na área. Próximo a ele, incluímos uma estação da Barca Turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 83  - Foto do local - situação atual - da autora                                                                                                                                                                                                                     Figura 84 – montagem sobre o original 
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4.3.2.6. Plataforma de ancoragem oceânica  

Construção de uma plataforma de ancoragem, para uso de navios de turismo que façam escala em Ubatuba, instalada na cota -10m da enseada principal da cidade, 

localizando-se  1.5km a nordeste e 1km a sudoeste do píer antigo. Nesta plataforma, os passageiros terão acesso ao teleférico que os levará até uma estação, no centro da 

cidade, no mesmo ponto onde chegam a Barca Turística e o  VLT. Além do uso como atracadouro, a plataforma pode ser desenvolvida se forma a ser também utilizada como 

restaurante, mirante e área para pesca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 85 - estudo para uma plataforma oceânica - fonte: http://been-seen.com                    Figura 86 - Fonte: imagem Google Earth sobre maquete eletrônica - demarcação do  local da plataforma oceânica, teleférico e VLT   
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4.3.2.7. Teleférico oceânico  

 

 

Instalação de um teleférico oceânico na enseada principal da cidade, composto por pilares a cada 300 m de distância (total de 5 pilares) conectando o centro da cidade e a 

plataforma de ancoragem localizada na baia da cidade. O circuito distanciar-se-á 1.5 km a nordeste e 1 km a sudoeste do píer, conectado ao sistema VLT, compondo um conjunto 

funcional e de enorme apelo turístico, além de suprir a necessidade de local de atracagem dos navios que hoje já tem Ubatuba na sua rota de cruzeiros.  

 

 

 

 

 

                Figura 87 – Teleférico do Rio Thamisa – Londres - fonte: http://i.thisislondon.co.uk                  Figura 88 - montagem sobre original da autora - vista do teleférico a partir da Praia de Iperoig 
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4.3.3. NÚCLEO TURISMO49 

 
 

 

Criação de um centro de eventos, estrategicamente localizado no centro da cidade, à frente da  BR 101 e próximo ao Aeroporto Gastão Madeira, voltado à realização de feiras, 

convenções empresariais, espetáculos culturais e eventos comunitários locais e regionais. A área proposta, na região do novo Fórum do município, é de  fácil acesso pelo público 

e também para os eventuais prestadores de serviços e mão de obra necessários  ao seu funcionamento, além de estar no percurso de um ramal do VLT. 

 

 

 
Figura 89 - fonte: Google Earth - local do Centro de Eventos 

  
                                                           
49 Vide Anexo 5, planta DWG com demarcação da área do Centro de Eventos. 
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Figura 90 - conjunto de intervenções na enseada principal – versão reduzida no anexo 5 – sem escala
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5. REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS 

5.1. BADESCHIFF - AMP ARQUITECTURE 

O Rio Spree percorre 250 milhas, desde a fronteira da Alemanha com a República Tcheca, até chegar ao coração de Berlim, tem águas  próprias para banho, desde que dentro do 

Badeschiff (barco de banho), que foi criado em 2004 pela AMP ARQUITECTURE. Um velho barco de 30 anos de idade foi modificado e ancorado próximo às docas, transformando-

se numa piscina de 32 m. de água tratada e clorada, ao lado de um solarium.  

Durante o inverno, uma membrana tensil temporária, translúcida,  cobre e conecta as 3 áreas (lounge, spa e piscina). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 91 , Figura 92 e  Figura 93 -  Fonte: http://www.wayfaring.info/2009/06/01/floating-swimming-pool em 20 de jun 10 
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5.2. KASTRUP SØBAD – FREDERIK PETTERSSON 

 

 

 

Fredrik Pettersson arquiteto dinamarquês elaborou uma plataforma marinha de banho chamada de Kastrup Søbad,  localizada na praia de Kastrup, Copenhaguem, com o objetivo 

de atrair os visitantes fornecendo segurança e conforto.  Uma plataforma de 870 m² possui bancos, duchas e trampolins, o edifício principal é uma plataforma sobre a água que é o 

edifício principal e o pier se ligam à praia por uma ponte, onde se encontra o edifício secundário que possui os lavatórios e os vestiários. Escolhida pela sua resistência e 

durabilidade na água, foi escolhida para a estrutura a madeira azabé, originária de países da África. O conforto ambiental é propiciado pelo fato da plataforma possuir a parte alta 

voltada para o mar aberto e as arquibancadas voltada a terra, fazendo com que o vento não incomode os banhistas. 

 

Arquitetos: Fredrik Pettersson para White arkitekter AB 

Paisagismo: White arkitekter AB 

Engenharia: NIRAS Rådgivende ingeniører og Planlæggere A/S 

Empresa Construtora: Kobenhavns Dykkerentreprise A/S 

Iluminação: Erco Lighting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94, Figura 95 e  Figura 96 - Fonte: http://www.cphx.dk – acesso em 15 de jun 10 
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5.3. OSLO OPERA HOUSE - SNØHETTA 

 

 

 

 

O edifício fica no centro de Oslo, projeto do escritório da arquitetura dinamarquês  Snøhetta. São 38,500 m² , com duas salas principais, uma delas com  1364 lugares, e outra, 

menor, com  400 lugares. O projeto é “ skateboard-friendly”, ou seja, encoraja o uso por skatistas, que podem circular por ele à vontade, utilizando suas rampas e acessos 

livremente, graças às inclinações adotadas, material de revestimento e ângulos. Da mesma forma, nos espaços onde a atividade esportiva  não é desejada, há tratamento 

acústico, revestimento e materiais que atuam de forma contrária, desestimulando a presença dos adeptos do esporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 - Fonte: http://www.spoon-tamago.com e http://architecture.about.com 
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Este trabalho contou com o apoio de Ari Felipe Miaciro, que pacientemente editou as fotos em photoshop , conforme os croquis e orientações desta, além das maquetes eletrônicas, 

elaboradas com base nos desenhos e maquetes físicas da autora, além do  apoio dos mapeamentos originais em DWG fornecidos pela Prefeitura de Ubatuba. 

 

Os mapeamentos DWG foram fornecidos pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Ubatuba, através do Srs. Francisco e Sr. Marcos, que gentilmente no atenderam. 

 

 

 

 


