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A dualidade do espaço litorâneo 

A faixa litorânea é um espaço de interface. Além das particularidades ecológicas, 

esse espaço concentra também múltiplos usos. A própria característica locacional 

proporciona a exclusividade para algumas atividades, como por exemplo às atividades de 

exploração dos recursos naturais, de circulação e de turismo e lazer. O turismo de veraneio 

destaca-se como uma manifestação importante na faixa litorânea brasileira. Moraes (1999) 

releva que o fenômeno da residência secundária vem transformando muitas localidades 

litorâneas, expandindo a urbanização e descaracterizando núcleos de comunidades 

tradicionais. A ocupação humana no litoral brasileiro é histórica, mas, não se apresenta de 

forma homogênea. Encontramos áreas de concentração de povoamento e outras de 

ocupação rarefeita. Moraes (1999) também afirma que no litoral sudeste brasileiro, 

principalmente entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a faixa litorânea apresenta 

áreas em processo de conurbação. Entretanto, mesmo nestas áreas, intensa e 

extensamente ocupadas, persistem territórios onde a ocupação humana não é permitida, ou 

quando é segue normas restritivas impostas pelas legislações ambientais. Esses territórios 

são as unidades de conservação e demais áreas de preservação ambiental. Nelas a 

ocupação humana é proibida ou, em alguns casos, apenas tolerada. A exploração dos 

recursos naturais também não é permitida. 

O Litoral Norte Paulista, especificamente o município de Ubatuba, é focalizado neste 

estudo, por se tratar de uma região onde a função turística e de preservação do meio natural 

coexistem. Estas funções distintas representam objetivos opostos. A função turística visa 

uma ocupação por residências secundárias, priorizando a proximidade da beira-mar e a 

facilidade de acesso. A função de conservação do meio natural tem como principal objetivo 

à salvaguarda da floresta tropical úmida e sua biodiversidade. Dessa oposição se originam 

situações conflituosas. Ubatuba se destaca por reunir em território municipal a dualidade 
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das funções turística e de preservação do meio natural. Os demais municípios do Litoral 

Norte, salvo Ilhabela, possuem além destas, outras funções de destaque. Caraguatatuba é o 

centro urbano da região e São Sebastião o centro econômico (SILVA, 1975). A situação 

insular de Ilhabela demanda uma análise que considere essa particularidade. Dentre os 

municípios “continentais” do Litoral Norte Paulista, Ubatuba se destaca por priorizar as 

funções turística e de preservação em seu território (figura 1). 

Segundo Moraes [1999, p. 38-39], as residências secundárias “podem ser apontadas 

como o fator numericamente mais expressivo da urbanização litorânea”. Elas representam a 

desorganização da “sociabilidade dos locais onde se instala”, pois introduzem nessas 

localidades um “mercado de terras” dinâmico e voraz que acaba por gerar “uma situação 

fundiária tensa e conflitiva”. Corroborando com essas afirmações os dados estatísticos do 

IBGE retratam a evolução do número de residências secundárias4 nos municípios do Litoral 

Norte Paulista. A tabela 1 mostra a porcentagem de residências secundárias segundo o 

número total de domicílios para cada município. Observamos que as porcentagens mais 

elevadas foram registradas em 1991, ocorrendo uma ligeira queda em 2000. Salvo em 

Ubatuba que, durante todo o período, apresentou aumento de residências secundárias em 

relação ao total dos domicílios, sendo que em 2000 apresentava mais da metade dos seus 

domicílios dentro dessa categoria, isto é, 51,9%. Esse fato vai incrementar a situação 

singular de Ubatuba em relação aos demais municípios do Litoral Norte paulista. 

Figura 1: Localização do Litoral Norte Paulista e Município de Ubatuba 

(PANIZZA et al, 2003) 

                                                 
4 O IBGE utiliza a denominação “domicílios particulares não ocupados de uso ocasional”. Porém, 
optamos por seguir a denominação residência secundária proposta por Tulik [1995]. Segundo essa 
referência o domicílio de uso ocasional identifica-se com a residência secundária, pois é considerado 
como "o domicílio particular que servia de moradia (casa ou apartamento), isto é, os domicílios 
usados para descanso de fim-de-semana, férias ou outro fim" [IBGE, 1991, p. 13 apud TULIK, 1995]. 
De acordo com essa autora, o conceito operacional “domicílio de uso ocasional” não estaria ligado à 
condição de propriedade (particular, própria, alugada ou emprestada), primeiramente, pelo fato que 
"não existem, pelo menos no Brasil, residências secundárias públicas" e também por considerar essa 
variável como um imóvel caracterizado, simplesmente, como uma modalidade de alojamento turístico 
[op. cit., p. 18].  
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Tabela 1: Porcentagem de Residências Secundárias, segundo o número total de domicílios. 

Municípios do Litoral Norte, Estado de São Paulo. 

 Caraguatatuba Ubatuba São 
Sebastião Ilhabela 

1980 42,4 % 41,6 % 33,5 % 29,2 % 
1991 50,6 % 49,5 % 45,7 % 36,7 % 
2000 47,6 % 51,9 % 41,5 % 32,1 % 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, anos 1980, 1991, 2000. 

 A dualidade desse espaço litorâneo reflete uma situação em que as paisagens 

preservadas pelas unidades de conservação são atrativas para a atividade turística. As 

pressões exercidas pela demanda turística e as restrições de uso e ocupação impostas pela 

legislação ambiental seriam, atualmente, geradoras de conflitos, pois a conservação das 

paisagens naturais valoriza áreas adjacentes e incentiva o turismo, esse, por sua vez, 

estimula a construção de novas residências secundárias, ameaçando a integridade da área 

protegida (PANIZZA et al, 2003). 

Os instrumentos legais que incidem sob Ubatuba reduzem sobremaneira o 

território passível de uso e ocupação. A isso se soma também a própria natureza 

geomorfológica do sítio, com as escarpas da Serra do Mar impedindo sua ampla ocupação. 

Considerando que os instrumentos legais “congelam” os espaços em relação ao seu uso, 

ocupação, e, conseqüentemente, tributação, Ab’Saber (1986) examinou essa questão sob a 

“ótica municipal”. Analisando o processo de tombamento da Serra do Mar, esse autor 

destacou que seria necessário desenvolver “uma avaliação das conseqüências da proposta 

de preservação integral de uma parcela significativa do espaço municipal” e propõe que 
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medidas compensatórias sejam viabilizadas para tais municípios. Um estado crítico se 

estabeleceria com o “congelamento” da ordem de 70 a 75% do espaço total do município, 

sendo necessário nesses casos “uma série de compensações estudadas – a nível estadual 

e mesmo federal – para fortalecimento administrativo dos municípios prejudicados”. O 

prejuízo anunciado seria, sobretudo, econômico devido à queda de arrecadação tributária 

decorrente das restrições definidas pelas legislações ambientais que recaem sobre o 

município5. 

Em Ubatuba, ao examinarmos a extensão do PESM, verificamos que o 

município se encontra próximo ao estado crítico levantado por Ab’Saber (1986). 

Considerando-se os dados do IBGE, o município possui 711 km2. Desses, 475 km2, isto é, 

67,9% da área do município, abrigam o PESM; restando, somente, 225 km2 (32,1%) fora 

dos limites do parque (tabela 2). Entretanto, sobre esses 225 km2 incidem outros 

instrumentos legais. O Código Florestal, por exemplo, estabelece áreas de preservação 

permanente nas margens dos rios, nas encostas com declividade superior a 45°, nas 

restingas, nos manguezais, etc. Trata-se, portanto, de um município que possui sérias 

restrições ao uso e ocupação, seja pelas legislações ambientais, seja pelas próprias 

características naturais do sítio. Mas trata-se também de um espaço atrativo para o turismo, 

pela cidade litorânea, pelas praias, ou ainda, pelas paisagens naturais preservadas graças à 

atuação do núcleo Picinguaba do PESM. 

Tabela 2: Área do PESM, em km2. Ubatuba, Estado de São Paulo.  

 km2 % 
Município de Ubatuba 711 100 
Ilhas (sendo 8 km2 do Parque 
Estadual da Ilha Anchieta) 11 1,6 

   
Ubatuba continental 700 100 
PESM em Ubatuba 475 67,9 
Ubatuba fora do PESM 225 32,1 

Fonte: São Paulo, 1998, p.7; IBGE, www.ibge.br; 

Instituto Florestal, www.iflorest.sp.br. 

                                                 
5 A lei estadual 8.510, de 29/12/1993, institui o ICMS “ecológico” e determina que, dentro da 
porcentagem da arrecadação de ICMS destinada aos municípios (25%), 0,5% desses recursos devem 
ser destinados aos municípios que possuem em seus territórios unidades de conservação ou 
reservatórios de água para geração de energia. A lei determina também o coeficiente de ponderação, 
segundo o qual devem ser calculados os repasses. Esse coeficiente leva em conta o nível de restrição 
de uso imposto pela legislação ambiental. Uma unidade de conservação de categoria parque possui 
peso 0,8 e as áreas tombadas possuem peso 0,1. Ubatuba encontra-se entre os dez municípios que 
obtiveram os maiores repasses em 2003, no valor de R$ 1.560.186,53. Essa lista é encabeçada por 
municípios do vale do Ribeira, além de outros do Litoral Norte paulista [www.ambiente.sp.br, acesso 
julho/2004]. 
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As transformações espaço-temporais 

Ainda explorando os dados estatísticos podemos constatar o aumento do total de 

domicílios e das residências secundárias. Vemos que os aumentos mais expressivos 

ocorreram no período de 1980 e 1991 para todos os municípios do Litoral Norte Paulista, 

quando esses atingiram um aumento de mais de 50%. Nesse período, observamos em São 

Sebastião aumento de 60,9% de domicílios; em Ubatuba, 57,1%; em Ilhabela, 53,4%; e, 

finalmente, em Caraguatatuba 54,2%. Contudo, no período seguinte, de 1991 e 2000, os 

números relativos apresentam índices menores de aumento. Para a categoria domicílios 

registravam-se os valores de: 40,6% em São Sebastião; 34,3% em Ilhabela; 33,9% em 

Caraguatatuba; e, por último, 33,8% em Ubatuba (tabela 3). 

A mesma tendência é percebida nos dados relativos às residências secundárias. O 

primeiro período, de 1980 e 1991, apresentou os maiores índices de crescimento de 

residências secundárias em todos os municípios. Verificou-se, então, que, nesse período, 

São Sebastião registrou 71,4% de aumento de residências secundárias; Ubatuba, 63,9%; 

Ilhabela, 62,8 %; e, finalmente, Caraguatatuba com 61,6% de aumento de residências 

secundárias. O segundo período, de 1991 e 2000, marcou índices menores de aumento. 

Registraram-se, então, as seguintes porcentagens: Ubatuba com 36,9% de aumento de 

residências secundárias; São Sebastião com 34,6%; Caraguatatuba com 29,7%; e, enfim, 

Ilhabela com 24,9% de aumento de residências secundárias (tabela 4). 

Observa-se que na década de 1980 houve um aumento expressivo no número de 

domicílios e residências secundárias. Esses números confirmam a intensificação da 

atividade turística, facilitada com a conclusão das obras da rodovia BR 101 que inseriu o 

Litoral Norte Paulista na rede viária regional. Comprova, igualmente, a expansão da 

urbanização, pois embora com variações no ritmo do crescimento, um efetivo aumento do 

número de residências vem ocorrendo nos municípios do Litoral Norte Paulista. 

Tabela 3: Aumento do Total de Domicílios, em número de domicílios e porcentagem. 

Municípios do Litoral Norte, Estado de São Paulo. 

 Caragua
-tatuba 

% Ubatu-
ba 

% São Se-
bastião 

% Ilhabela % 

1980-1991 18.655 54,2 17.479 57,1 11.965 60,9 3.438 53,4 
1991-2000 17.681 33,9 15.637 33,8 13.425 40,6 3.366 34,3 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, anos 1980, 1991, 2000. 

Tabela 4: Aumento das Residências Secundárias, em número de domicílios e porcentagem. 

Municípios do Litoral Norte, Estado de São Paulo. 

 Caragua-
tatuba % Ubatu- 

ba % São Se-
bastião % Ilhabela % 
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1980-1991 10.724 61,6 9.677 63,9 6.404 71,4 1.484 62,8
1991-2000 7.374 29,7 8.856 36,9 4.741 34,6 784 24,9

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, anos 1980, 1991, 2000. 

 As transformações espaço-temporais podem ser detectadas com o auxílio das 

imagens orbitais e de seu processamento digital. As formas e estruturas de uma 

determinada organização espacial não estão congeladas no tempo. Um estudo evolutivo 

deve conter um recuo no tempo. Por isso, a análise das transformações espaço-temporais 

utilizou imagens orbitais em duas datas, 1988 e 1999. Para Pinchemel e Pinchemel (1997) o 

estudo evolutivo das formas e estruturas da organização espacial pode trazer subsídios para 

o planejamento e gestão do espaço, além de revelar alguns traços da sociedade. A 

sociedade por meio de sua atuação transforma o meio natural e deixa marcas na superfície 

terrestre. Segundo Pinchemel e Pinchemel (1997, p. 63), o estudo da organização espacial 

pode revelar também traços do funcionamento do espaço, pois “organizar, é dotar de uma 

estrutura, colocar em estado de funcionamento”. 

Das imagens às cartas 

As cartas geradas expressam temas de interesse para o estudo da organização 

espacial. As classificações supervisionadas representam a base das figuras 2 e 3. A figura 2 

deriva da álgebra de mapas, disponível no módulo LEGAL (Linguagem Espacial para 

Geoprocessamento Algébrico) do programa Spring. A álgebra de mapas permite o uso de 

operações aritméticas que são descritas por expressões semelhantes às utilizadas na 

matemática, “exceto pelo fato de envolverem representações de dados espaciais ao invés 

de números” (INPE, 2000a). A programação em LEGAL apresenta uma seqüência de 

operações descrita por sentenças que seguem regras gramaticais, envolvendo operadores e 

dados espaciais. Os operadores de comparação (== “igual”) e lógicos (&& “interseção”; || 

“união”) permitiram a união e interseção de classes temáticas. Os dados espaciais 

empregados são classificações supervisionadas da imagem Landsat TM 5 de 1988 e da 

imagem Landsat ETM+ 7 de 1999. A figura 2, apresenta uma representação sintética que 

representa: a estabilidade da superfície mineral, a transformação da superfície mineral em 

vegetal e, finalmente, a transformação da superfície vegetal em mineral. 

A figura 3 foi gerada a partir da classificação supervisionada do canal 

pancromático da imagem Landsat ETM+ 7 de 1999, cuja resolução espacial é de 15 metros. 

Essa resolução espacial permite maior detalhamento das informações e caracterizam as 

superfícies vegetal e mineral em 12 classes. As classes das superfícies vegetais são: 

“floresta”, “capoeira”, “zona úmida” e “floresta sombreada”. As classes das superfícies 

minerais denunciam as formas de ocupação e a morfologia das áreas construídas. Essas 

classes se dividem em: “sítios/cultura agrícola”, “gramínea/campo antrópico”, “areia/solo 
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exposto”, “habitação esparsa/capoeira”, “habitação horizontal/vertical”, “habitação 

horizontal/jardim”, além dos “vetores de expansão”. Apresenta, ainda, a classe “água”. 

A franja peri-urbana 

 A figura 2 representa a síntese das transformações espaço-temporais entre 1988 e 

1999. Ela foi gerada a partir da associação de classes temáticas presentes em outras cartas 

de transformações, cujas legendas de 36 classes são exaustivas (PANIZZA et al 2004). 

Essa síntese pretende mostrar a localização das transformações. Por superfície mineral 

entende-se o conjunto das superfícies construídas e cobertas por areia/solo exposto, assim 

a classe “estabilidade da superfície mineral” representa estabilidade das superfícies, além 

da transformação das áreas de área ou solo expostos (em 1988) em áreas construídas 

(1999), ou vice-versa. A classe “transformação da superfície vegetal em mineral” resulta da 

união das classes que representam as seguintes transformações: cobertura vegetal florestal 

(1988) em zona construída (1999), cobertura vegetal florestal em areia/solo exposto, zona 

úmida em zona construída, zona úmida em areia/solo exposto, campo antrópico em zona 

construída e finalmente, campo antrópico em areia/solo exposto. Por sua vez, a classe 

“transformação da superfície mineral em vegetal” representa a união das transformações, 

embora pouco prováveis, da zona construída (1988) em cobertura vegetal florestal (1999), 

da zona construída em zona úmida, da zona construída em campo antrópico; além das 

transformações mais evidentes da areia/solo exposto em cobertura vegetal florestal, da 

areia/solo exposto em zona úmida e da areia/solo exposto em campo antrópico. 

A carta de síntese da evolução dos tipos de transformação da cobertura da terra 

entre 1988 e 1999 (figura 2) mostra, então, as áreas estáveis da superfície mineral cobrindo, 

aproximadamente, 3,8% do total da área do município. As áreas de transformação da 

superfície vegetal em mineral encontram-se na retaguarda dessa área estável, próximas as 

vias de transporte, ou ainda em áreas beira-mar. Elas representam, aproximadamente, 3,7% 

da área total do município. As áreas que representam a transformação da superfície mineral 

em vegetal entremeiam as áreas precedentes e cobrem, aproximadamente, 2,2% do 

município (tabela 5 e gráfico 1). 

 11219



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Tabela 5: Áreas das Classes, em km2 e porcentagem. Carta Síntese da Evolução dos Tipos 

de Transformação da Cobertura da Terra. Município de Ubatuba, excluindo as ilhas. 

1988-1999 
Estado 

Km2 % 

Estabilidade superfície vegetal 623,6 89,60 

Estabilidade superfície mineral 25,2 3,75 

Transformação superfície vegetal em mineral 26,1 3,62 

Transformação superfície mineral em vegetal 15,0 2,16 

Água 4,2 0,60 

Outras transformações 1,9 0,27 

Total geral 696,0 100 

 

Gráfico 1: Área das Classes, em km2. Carta de Síntese da Evolução dos Tipos de 

Transformação da Cobertura da Terra. Município de Ubatuba, excluindo as ilhas. 
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Com o objetivo de acrescentar “dados exógenos” (GUEGAN-ROUE, 1994, p. 221) a 

carta detalhada da cobertura da terra foi superposta a cota altimétrica de 100 metros de 

altitude que delimita a início do PESM (figura 3). Trata-se de uma restrição efetiva de 

ocupação, visto que o núcleo Picinguaba, um dos núcleos administrativos do PESM, possui 

uma atuação constante sobre as fronteiras do parque em território municipal. Essa 

superposição possibilitou uma comparação entre as áreas de ocupação no total do 

município e áreas inferiores a 100 metros. 

As classes que representam as superfícies vegetais recobriam no setor inferior a 100 

metros de altitude, as seguintes áreas (tabela 6): 

• “floresta” e “floresta sombreada”, 51,6%; 

• “capoeira”, 16,7%; 

• “gramínea/campo antrópico”, 4,2%; 

• “zona úmida”, 1,1%; 

Para as classes que retratam a ocupação rural e urbana, encontramos as seguintes 

áreas para o setor inferior a cota altimétrica de 100 metros: 

• “habitação horizontal/jardim”, 9,3%; 

• “habitação esparsa/capoeira”, 5,7%; 

• “areia/solo exposto”, 4,4%; 

• “sítios/culturas”, 2,6%; 

• “habitação horizontal/vertical”, 2,5% 

• “vetores de expansão”, 1,0%. 
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Nas áreas inferiores a 100 metros, a classe “habitação esparsa/capoeira” recobre 

11,5 km² (5,7%). Essa classe localiza-se ora na retaguarda de áreas ocupadas por 

loteamentos, ora próximas ao mar, ora em áreas interiores. A característica fundamental 

dessa classe é, justamente, sua ocupação difusa entre a cobertura vegetal onde a forma do 

loteamento, quando esse existe, é pouco perceptível. Por outro lado, a classe “habitação 

horizontal/jardim” se caracteriza pela forma aparente de loteamento, cujo arruamento é 

perceptível. Essa classe se estende pelas planícies costeiras e margens do rio Grande, 

ocupando 18,9 km² (9,3%) das áreas inferiores a 100 metros. A classe “habitação 

horizontal/vertical” representa as áreas de maior adensamento, principalmente, nas áreas do 

centro histórico da cidade. Apresenta sua totalidade, 5 km² (2,5%), nas áreas inferiores a 

100 metros. A classe “sítios/culturas” representa as pequenas propriedades e parcelas 

dedicadas à atividade agrícola. Localiza-se, principalmente, nas margens do rio Comprido 

(sertão da praia Dura), do alto rio Grande e em menor extensão nas margens do rio Iriri 

(sertão de Ubatumirim) e no sertão da Fazenda. Essas recobrem 5,3 km² (2,6%) das áreas 

inferiores a 100 metros, no entanto, esse tipo de ocupação vem avançando sobre áreas 

acima dessa cota, notadamente, no vale do rio Grande. A classe “vetores de expansão” 

concentra-se em sua totalidade, 2 km² (1%), em áreas inferiores a 100 metros. Esses 

vetores representam frentes de ocupação pioneira, que se interiorizam as margens de uma 

via de transporte pré-existe. Essas vias, de terra, possuem precárias condições de utilização 

e a manutenção é inexistente. A ocupação precede a instalação de infra-estrutura urbana 

(saneamento básico e arruamento). Os vetores se localizam no sertão de Maranduba, as 

margens do ribeirão Comprido (bairro do Horto) e ao longo da estrada da Casanga (que liga 

o sertão do Perequê-Açu ao sertão de Itamumbuca). 
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Tabela 6: Áreas das Classes, em km2 e porcentagem. Carta Detalhada da Cobertura da 

Terra. Município de Ubatuba, excluindo as ilhas. 

Classes temáticas 
Áreas 

inferiores 
100m 

Município 

 Km2 % Km2 %
Floresta 92,7 45,5 395,0 56,8
Floresta sombreada 12,5 6,1 148,7 21,4
Capoeira 33,9 16,7 60,6 8,7
Zona úmida 2,3 1,1 3,3 0,5
Gramínea/campo antrópico 8,6 4,2 14,7 2,1
Areia/solo exposto 9,0 4,4 12,4 1,8
Habitação esparsa/capoeira 11,5 5,7 21,9 3,1
Habitação horizontal/jardim 18,9 9,3 20,6 3,0
Sítios/culturas 5,3 2,6 8,3 1,2
Habitação horizontal/vertical 5,0 2,5 5,1 0,7
Vetores de expansão 2,0 1,0 2,1 0,3
Água 1,8 0,9 2,2 0,3
Total área inferior a 100 metros 203,5 100  
Total município 695,0 100

 

 Observamos que as áreas de transformação espaço-temporal se localizam, 

principalmente, na retaguarda da ocupação precedente à beira-mar, margeiam as vias de 

transporte e se interiorizam pelos fundos de vale. A ocupação concentrada ocupa os 

terrenos planos da planície costeira. A ocupação dispersa ocupa ora áreas interiores, ora 
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vertentes beira-mar. A vegetação secundária recobre áreas adjacentes a ocupação e sua 

extensão atinge os limites do PESM. Os vetores de expansão são definidos pela ocupação 

residencial da população local e localizam-se em áreas afastadas do centro, interiores e ao 

longo de vias de acesso sem asfalto e com condições precárias de circulação. Essas cartas 

mostram que as superfícies minerais avançam sobre as superfícies vegetais. Trata-se , 

portanto, de uma frente pioneira de ocupação em território municipal. Mostram também que 

as áreas de ocupação concentrada e função turística localizam-se, prioritariamente, nas 

planícies costeiras e próximas as vias de acesso. As áreas interiores, de ocupação dispersa, 

representam os bairros residenciais da população local. Assim, diferentemente da costa, a 

franja peri-urbana caracteriza-se pela função de moradia da população local. Porém, o 

espaço da população local possui estruturação viária precária e carências de equipamentos 

urbanos e saneamento básico. 

 O estudo da organização espacial, realizado a partir da materialidade das formas e 

estruturas criadas pela ocupação humana, aporta subsídios sobre o estudo da evolução e 

do funcionamento do espaço geográfico. 
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