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“Análise do Crescimento Urbano de Ilhabela: seus reflexos e as perspectivas de 

planejamento para o município” 

RESUMO 

O objetivo desta dissertação de mestrado é analisar a trajetória do crescimento urbano do 
município de Ilhabela a partir da década de 1960 até os dias atuais, interpretar os reflexos 
deste crescimento e apresentar os principais instrumentos de planejamento existentes para o 
município. 
Ilhabela, embora seja um município insular, insere-se na dinâmica econômica-regional 
vivida pelos demais municípios do Litoral Norte. As atividades econômicas e a dinâmica do 
capital nacional e internacional têm influenciado direta e indiretamente na produção  do 
espaço. Ilhabela tem se destacado nas últimas décadas pelo seu expressivo crescimento 
urbano e populacional. Até a década de 1960, o município ainda apresentava características 
rurais , resquícios das atividades  lá desenvolvidas: cultivo de subsistência, cana -de-açucar, 
e café. A partir principalmente da década de 1970, o município começa a urbanizar-se e 
expandir as áreas de ocupação outrora vigentes somente  ao longo de sua via principal a 
rodovia SP-131. Este crescimento está diretamente relacionado ao desenvolvimento do 
turismo que é a mola propulsora do desenvolvimento econômico da região. A atividade 
turística trouxe consigo necessidades específicas e criou espaços tipicamente urbanos. As 
políticas públicas relativas ao desenvolvimento econômico regional, tais como, construção 
de rodovias, facilitou o acesso a esta região. A partir desta facilidade, a atração cada vez 
maior de visitantes fez com que o município passasse a ser mais efetivamente ocupado. A 
população residente em Ilhabela também apresentou um crescimento expressivo. Entre 
1960 e 1970 a população cresceu 16,23%, 32,2% entre 1970 e 1980, 73,53% entre 1980 e 
1991, 54,37% entre 1991 e 2000 e 22,02% entre 2000 e 2005. Todo este crescimento acaba 
preocupando, pois muitos conflitos entre as formas de ocupação e à dinâmica ambiental 
surgem e podem tranformar-se em degradação. Há porém, diversas possibilidades ou 
vertentes de planejamento que se devidamente implementadas poderiam minimizar tais 
problemas. Algumas políticas de regulamentação urbana, tais como a lei de zoneamento e o 
plano diretor são instrumentos importantes e deveriam contribuir efetivamente para uma 
melhor utilização do espaço.  
 
Palavras-chave: Ilhabela, espaço urbano, crescimento urbano, turismo, planejamento, 

políticas, degradação ambiental. 

 

 

 

 

 



 

 

“Analysis  of Ilhabela Urban Growth : its reflextions and the perspectives of planning 

to the municipality” 

 

 

Abstract 

The purpose of this master search is to analyze the urban growth of Ilhabela city since 
1960’s until at the present moment, to understand the reflections of this growth and to 
present the main types of planning to the city.  
Ilhabela is an island city, but it is in the same economic dynamic of other cities of North 
Coast of São Paulo. The economic activities and national and international capital dynamic 
influenced directly the social production of space. Ilhabela city has been knowledge in the 
last decades for its expressive urban and people growth. Until 1960’ the city presented 
“rural” characteristic, influenced by practices of rural activities like sugar-cane and coffee. 
On 1970’s, the city begins to be urbanized and expanded the occupation of areas that was 
only occupied around of highway SP-131. This growth is directly associated to tourism that 
is responsible for the economic development. The tourism activity brought with itself 
specific needs and created urban spaces. The public politics of the entire economic 
development, like highways construction, become more easy the access to the Island. This 
facility attracted more visits and make the city be more occupied. The number of people 
that live in Ilhabela city has grown. During 1960 and 1970, the population grew 16.23%, 
32.2% during 1970 and 1980, 73.53% during 1980 and 1991, 54.37% during 1991 and 
2000, and 22.02%, during 2000 e 2005. This growth is inattentive because the conflicts 
between the occupation types and environmental dynamic appear and can cause 
degradation. There are many possibilities or planning that can be implemented. If it 
happened the problems could be minimized. Some urban politics regulamentation, like 
zoning law, director plan,  and so on, are important tools and can contribute effectively to a 
better use of the space.  
 
 
Key-words: Ilhabela city, urban space, urban growth, tourism, planning. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O município de Ilhabela, localizado no Litoral Norte do estado de São Paulo, vem 

apresentando um acelerado crescimento urbano principalmente a partir da década de 1960, 

com a propagação do turismo como importante atividade econômica. As atividades 

turísticas introduzidas no município, bem como em toda a região do Litoral Norte, geraram 

demandas de comércio e serviços; tais demandas trouxeram consigo a necessidade de mão-

de-obra e isto se traduziu no aumento da população residente. 

 Por tratar-se de um município insular, que possui cerca de 85% de sua área 

protegida pelo Parque Estadual de Ilhabela , criado em 1977 ,  tal crescimento torna-se 

preocupante na medida que o espaço urbanizável é bastante limitado. Assim, o crescimento 

urbano do município pode trazer consigo impactos tanto em relação aos aspectos 

ambientais quanto aos sociais, o que muitas vezes implica em degradação. 

 Algumas políticas de regulamentação urbana em nível local e regional têm sido 

adotadas a fim de regular o espaço urbano e controlar sua ocupação.  Por tratar-se de um 

município com mais de 20.000 habitantes, conta com um Plano Diretor,  em fase de 

implantação, que demonstra preocupações de nível sócio-ambiental. Algumas propostas de 

zoneamento para o município têm sido elaboradas e merecem ser analisadas e comentadas. 

 Considerando estes aspectos, a presente pesquisa objetiva: analisar as 

transformações sócio -econômicas vividas pelo município  e como estas transformações têm 

influenciado a produção do espaço e induzido o seu crescimento. Como objetivos 

específicos, estabeleceram-se: 
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 a) analisar, do ponto de vista físico-ambiental o município; 

 b) discutir as políticas de regulamentação do espaço existentes; 

 c) comentar o crescimento urbano apresentado pelo município entre 1962 e 2006; 

 d) apontar as áreas de conflito entre ocupação do espaço e preservação da dinâmica 

ambiental. 

 O presente estudo torna-se importante pois,  uma visão “holística” do espaço, que 

contemple as diversas variáveis físico-ambientais bem como as econômico-sociais, podem 

propiciar uma melhor compreensão da dinâmica de crescimento do município.   

 A correlação entre estas variáveis viabilizam a identificação de conflitos, ou seja, 

disparidades entre a condições naturais favoráveis ou não à ocupação e as efetivas 

ocupações  do espaço urbano municipal.   

 Com relação à análise  das políticas públicas de regulamentação do espaço para o 

município, é possível afirmar que a mesma pode ser útil para a avaliação de suas 

aplicabilidades por meio de um levantamento das fragilidades ou das dificuldades nas suas 

respectivas efetivações. 

Metodologia 

 

 A fim de analisar o crescimento urbano do município e os reflexos deste 

crescimento na faixa urbana mais plenamente ocupada, inicialmente foram levantados os 

produtos de Sensoriamento Remoto e o material cartográfico disponíveis para a área de 

estudo.  
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 Segundo Rossini (2001, p.46), os métodos convencionais de coleta de dados, 

envolvendo levantamentos estatísticos, mapas, cartas e trabalhos de campo,  já não mais 

constituem as únicas fontes disponíveis para o planejamento do ambiente urbano. Os 

produtos de sensoriamento remoto, tanto as fotografias aéreas como as imagens orbitais, 

aparecem como instrumentos auxiliares para o monitoramento e gerenciamento do espaço 

urbano.  Para a autora,  estes produtos podem ser aplicados nos estudos inter-urbanos 

visando o conhecimento do espaço urbano geral e, ainda, nos estudos intra-urbanos, 

permitindo a análise dos padrões de ocupação e estrutura interna das cidades.  

 Assim, os materiais cartográficos levantados foram: Carta topográfica do município 

elaborada pelo Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) na escala de 1:50.000 e Carta 

topográfica digital elaborada (programa Autocad- Windows) pela Secretaria de Obras da 

Prefeitura Municipal de Ilhabela.  

 A área delimitada na carta topográfica digital  foi a escolhida como área de estudo, 

justamente por tratar-se da área mais urbanizada da cidade onde vem ocorrendo nas últimas 

décadas grande expansão urbana. Esta escolha também se just ifica pelo fato de ser esta 

área, cuja face está voltada para o continente,  a que apresenta o maior número de 

domicílios ocupados pela população residente,. 

 Também foram coletadas as seguintes fotografias aéreas: ano 1962 e 1972, na escala 

aproximada de 1:25.000 (Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo), junto ao 

Instituto de Geografia da USP; fotografias aéreas nesta mesma escala, obtidas no ano de 

1976, (Vasp Aerofogrametria S/A) e em 1982 (Empresa Terrafoto S.A, Secretaria do 

Estado do Meio Ambiente e CESP), cedidas pela  sede do Parque Estadual de Ilhabela. As 
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fotografias do ano de 1982 estão na escala aproximada de 1:8.000;  as fotografias aéreas do 

ano 2000 na escala aproximada de 1:25.000 (Funcate), foram obtidas junto á Secretaria de 

Obras da Prefeitura Municipal de Ilhabela. 

 Segundo, Rossini (2001, p.53), as fotografias aéreas, devido às suas características 

de resolução espacial apresentam melhores possibilidades para a interpretação do uso do 

solo. A seleção da escala a ser utilizada no levantamento do uso do solo depende 

basicamente dos objetivos do trabalho e dos recursos disponíveis e  para os estudos de uso 

local ou municipal são recomendadas foto grafias aéreas na escala 1:25.000 devido à 

possibilidade de detalhamento da zona rural e a separação de classes intra-urbanas. As 

escalas 1:10.000 ou maiores são indicadas para o detalhamento de classes de uso do solo 

urbano. 

 A utilização das  fotografias do ano de 1982 foi de grande valia, pois, devido à   

escala maior que apresentam, as mesmas possibilitaram uma melhor visualização da área, 

com riqueza de detalhes das áreas urbanizadas e dos loteamentos. Assim elas foram de 

suma importância no trabalho de fotointerpretação. 

 As imagens orbitais obtidas no programa Google Earth (2006) foram comparadas às 

fotografias aéreas do ano 2000 e utilizadas para a averiguação de possíveis mudanças 

apresentadas neste intervalo de tempo e também foram utilizadas para fins de ilustração da 

área estudada. 

 A carta topográfica digital foi exportada para o programa Arc-map do Arcview 9, 

com a finalidade de obter-se uma versão da mesma na escala de 1:25.000. Esta carta foi 

utilizada como base para a elaboração do trabalho de fotointerpretação.  
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 As fotografias correspondentes à área escolhida, em cada um dos períodos (1962, 

1972-1976, 1982 e 2000), foram digitalizadas, utilizando-se o scanner HP-Scanjet 4400c. 

 Subsequencialmente, foi realizado o trabalho de georeferenciamento das mesmas, 

sendo utilizado o software ARCGIS 9.1,  o qual é  um sistema de   informações  

geográficas ¹  desenvolvido pela ESRI (Enviromental Systems Research Institute), dos 

Estados Unidos. Em seguida as áreas urbanas foram delimitadas em tela, gerando um  plano 

de informação para cada ano, tendo sido utilizada a escala de trabalho 1:10.000. Em 

seguida as áreas urbanas foram classificadas; optou-se pela classificação das áreas urbanas 

em 4 níveis: 1) loteamentos em implantação, 2) área urbana não consolidada com baixa 

taxa de ocupação, 3) área urbana não consolidada com média taxa de ocupação e 

finalmente 4) área urbana consolidada.   

 Estas classes foram definidas a partir de critérios muito semelhantes aos descritos 

por Valério Filho et al (2003), que classificou a área estudada (São José dos Campos)  em 5 

classes, de acordo com a densidade de ocupação das mesmas. Assim sendo, as áreas (1) 

correspondem ás áreas ainda não ocupadas, porém já delimitadas, as áreas (2) são aquelas 

que apresentam algumas construções esparsas , as áreas (3) já apresentam um maior 

adensamento de construções, porém ainda dispõe de espaços vazios e as áreas (4) são 

aquelas praticamente já saturadas que apresentam considerável adensamento de construções 

não contando com espaços vazios significativos a serem ocupados. 

 Foram então, compostos os Planos de Informação (PI’s), ou seja, a base de dados 

cartográficos geoprocessados  e acrescentou-se também nos PI’s, a drenagem da área que 



 
 
 
 
 
 

6 

apresenta 3 córregos ou ribeirões principais, que compõem a microbacia hidrográfica do 

município. 

 Nesta base também foram delimitadas a principal via que percorre o município, a 

rodovia SP-131, que também recebe o nome de Av. Brasil (na costa sul), Av. Princesa 

Isabel em um  trecho e Av. Força Expedicionária em outro trecho. Também foram 

delimitados os arruamentos e a costa (orla marítima). 

 Foi realizada, posteriormente,  a etapa de geração do Buffer (distância em relação a 

um ponto ou linha)  das Nascentes com 50 metros de raio  (figura 1.1). Segundo o Art. 2º do 

Código Florestal  Brasileiro (Lei n° 4.771 de 15 de setembro de 1965 – D.O.U. de 16/09), 

são consideradas áreas de preservação permanente (APP’s) as formas de vegetação natural 

situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima seja de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 

10 (dez) metros de largura e de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 

10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura. E ainda nas nascentes, mesmo que 

intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, 

num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura. 
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Figura 1.1 – Exemplo de um buffer em torno de nascente. 

 

 Em seguida teve início a geração do Buffer das Margens, utilizando-se o mesmo 

procedimento, sendo que neste caso a distância é de 30 metros (figura 1.2)  conforme já 

citando anteriormente nos ditames do Código Florestal. Esta etapa foi realizada utilizando o 

software Arc-Gis, que permite calcular esta distância utilizando a função “buffer”. 

 

 

 

________________________________ 
¹ - Os SIG são sistemas computacionais constituídos por uma série de programas projetados para a coleta, 
armazenamento, análise, tratamento e apresentação de dados georeferenciados. São aplicados em vários 
campos do conhecimento que manipulam e analisam dados distribuídos espacialmente, como estudos do uso 
da terra, topografia, geologia, clima, solos, análise ambiental e planejamento urbano (ROSSINI, 2001, p.59).
  

  Buffer da nascente 
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Figura 1.2 – Buffer das margens 

 Para cruzar as áreas de proteção permanente considerando as margens, utilizou-se a 

função “intersect” do ARC-Gis, que permite visualizar e calcular a intersecção entre dados. 

Assim, foram obtidos dois novos mapas, um mostrando as APP’s das nascentes que estão 

indevidamente ocupadas e um outro mostrando as APP’s das margens que também estão 

indevidamente ocupadas. 

 Foi gerado um mapa de declividade com a carta topográfica 1:50.000. Foram 

digitalizadas as curvas de nível, com intervalos de 100 metros. Para esta finalidade a escala 

ideal seria a de 1:10.000, que proporcionaria uma maior em melhor detalhamento da 

topografia e conseqüentemente da declividade. Portanto, apesar da escala não proporcionar 
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um detalhamento tão adequado, era a informação que estava disponível para avaliar se a 

ocupação estava avançando em áreas de declividade acentuada. A carta na escala de 

1:50.000 foi  utilizada tanto para a definição da declividade a partir das curvas de nível 

quanto para a definição da rede de drenagem. Foram gerados a partir destes dados 

cartográficos, os respectivos relatórios contendo os valores relativos às áreas ocupadas 

pelas devidas classes urbanas definidas. A partir dos dados destes relatórios foi possível 

calcular as porcentagens de cada área urbana ocupada em cada um dos períodos. 

 Algumas informações estatísticas relativas à demografia levantadas pela Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade e outras publicadas pelo Relatório n° 57.540 

do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), referentes ao Comitê das Bacias 

Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN foram utilizadas e demonstradas graficamente  

com o objetivo demonstrar o crescimento populacional apresentado pelo município bem 

como suas implicações.  

 Embora não tenham sido obtidos produtos de sensoriamento remoto para o período 

referente à década de 1990, uma análise deste período também foi contemplada através de 

observações, dados estatísticos e dados obtidos empiricamente. 

 Segundo Rossini (2001), os dados utilizados em um SIG são provenientes de 

diversas fontes, as quais podem ser classificadas como primárias, onde se incluem 

levantamentos em campo e produtos de Sensoriamento Remoto, e como secundárias, 

representadas pelos mapas e estatísticas. Portanto, de acordo com estes conceitos a presente 

pesquisa utilizou tanto fontes primárias como secundárias.  
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 Diversas visitas ao campo foram realizadas para  a tomada de fotografias, bem 

como para a constatação dos conflitos existentes. Tais visitas em muito apoiaram o 

reconhecimento da área de estudo, bem como ajudaram no processo de identificação e 

caracterização das áreas que apresentaram problemas ambientais decorrentes da ocupação 

urbana. 
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CAPÍTULO 1 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

1.1  Crescimento urbano e produção social do espaço 

 

Oliveira (1982, p. 38) afirma que as cidades brasileiras se tornaram unidades 

burocráticas não burguesas e que a urbanização é anterior à industrialização que redefine o 

urbano. Segundo ele, no Brasil a cidade é a sede do aparelho produtivo não havendo 

formação de pequenas cidades e aldeias. 

Este processo gera o que ele chama de “inchação”. Ou seja, no Brasil, as cidades já 

nasceram grandes e Fernandes (1987, p. 87) e Déak (1999, p. 27) reforçam a idéia da 

produção nacional voltada para o mercado externo. 

 Oliveira (1982, p. 39) aclara ainda o importante papel desempenhado por nossas 

cidades na ligação com a circulação internacional de mercadorias. Estas considerações 

corroboram para o que o autor chama de rede urbana pobre decorrente do caráter autárquico 

da produção para a exportação. 

Diferentemente do ocorrido na Inglaterra, no Brasil não houve divisão de atividades 

entre o campo e a cidade. A indústria teve que ser totalmente urbana, assim as taxas de 

urbanização foram muito superiores às do crescimento da força de trabalho. Assim tivemos 

o exército industrial de reserva vindo de uma só vez para as cidades no Brasil, o que com 

certeza não foi um fator de equilíbrio . 
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A frase de Flávio Villaça (1998, p. 12): “A estrutura territorial é socialmente produzida 

e ao mesmo tempo reage sobre o social” demonstra a dialética existente na estruturação de 

um território. Segundo este autor o simples registro de transformações espaciais não é 

suficiente para caracterizar a estruturação ou reestruturação, sendo preciso mostrar como 

mudanças em um elemento da estrutura provocam mudanças em outros elementos. 

Villaça (1998) nos adverte aqui sobre o perigo de qualquer pretensão de estudos da 

estruturação do espaço mostrar-se superficial caso não se estabeleçam as relações entre os 

diversos elementos que compõem a estrutura espacial. O autor dá muita ênfase em seu 

trabalho às condições de acessibilidade como fator decisivo na estruturação do espaço 

urbano. E afirma ainda que os transportes e as comunicações configuram a distinção mais 

importante entre espaço intra-urbano e espaço regional. Segundo ele, o espaço intra-urbano 

é estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento do ser humano, sendo 

este espaço altamente heterogêneo no tocante ao transporte. Afirma ainda que o transporte 

de pessoas sempre estará presente em todos os casos de análises do espaço urbano e que  o 

deslocamento do ser humano dominará a estruturação do espaço intra-urbano sendo a 

acessibilidade mais vital na produção de localizações do que a disponibilidade de infra-

estrutura. Portanto, a localização é um produto do trabalho e é ela que especifica o espaço 

intra-urbano. 

Segundo Villaça (1998, p. 24) , para explicar as formas urbanas é preciso explicar as 

localizações intra-urbanas, os processos sócio -espaciais mais importantes e os principais 

elementos da estrutura espacial intra-urbana. Ou seja, é indispensável considerar as relações 
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de determinado ponto ou conjunto de pontos com todos os demais pontos do espaço 

urbano. 

O autor faz ainda uma afirmação valiosa: “A segregação é o processo central definidor 

da estrutura espacial urbana”. Segundo Villaça (1998), a segregação está diretamente ligada 

aos traços nacionais definidores da estrutura e dos conflitos de classe e pela dominação 

política e econômica.  

O autor demonstra que a atividade imobiliár ia no Brasil urbano  é um assunto muito 

próximo ao espaço intra-urbano, e cita Queiroz Ribeiro e Corrêa do Lago (apud VILLAÇA, 

1998)  para embasar esta discussão, pois segundo eles a moderna incorporação imobiliária 

seria causadora da segregação espacial, pois elitiza e segrega as áreas de grandes e médias 

cidades, especialmente das capitais. 

Aprofundando um pouco a afirmação acima, poderíamos ser levados a crer que esta 

atividade da moderna incorporação imobiliária também atinge o espaço de cidades 

menores. Ilhabela por exemplo, por ser uma cidade turística atrai o capital imobiliário 

através da construção de condomínios de alto padrão que tão bem demonstram a 

segregação espacial presente no município, em seu diferentes bairros. Cale lembrar que tais 

empreendimentos não estão localizados próximos à rodovia SP-131 que atravessa a cidade. 

Tais condomínios ou residências de alto padrão estão localizados em áreas com 

declividades acentuadas, em sua maioria. O motivo de tal localização está muito 

relacionado ao desejo de maior tranqüilidade e ao monopólio das  melhores paisagens e de 

certa forma da necessidade de isolamento. E também ao fato de que para estas classes de 

mais alta renda a locomoção não consiste em um problema. 
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Ao afirmar isto podemos crer que estamo s de certa maneira respondendo ao 

questionamento trazido por Villaça : O que define a localização dessa concentração espacial 

dos investimentos imobiliários? No caso do município de Ilhabela é evidente que o 

principal atrativo para a expansão urbana foi o fato de o lugar ter sido provido de  

excepcional e exótica beleza “natural”, que atualmente já não é tão natural assim, tendo as 

suas paisagens sido alteradas significativamente. 

 

1.2  Produção do espaço urbano   

 

Existem várias maneiras de se pensar as questões urbanas, uma delas é a teoria do 

espaço de Lefebvre onde as relações espaciais são inseparáveis das categorias marxistas da 

análise (GOTTDIENER, 1997, p. 159). 

Porém segundo Gottdiener (1997), o papel do conflito de classes no espaço e a maneira 

pela qual o processo de acumulação de capital produz a forma urbana,  devem ser 

entendidos a partir da Trindade: Capital , Trabalho e Terra. 

Lefebvre citado por Gottdiener (1997, p. 164), afirma que o valor de uso e de troca gera 

conflito de interesses organizados em torno do espaço social (valores sociais de uso) e em 

torno do espaço abstrato (desenvolvimento imobiliário e governamental e articulação 

combinada entre modo político e econômico de dominação). O espaço social estaria mais 

ligado à classe trabalhadora e o espaço abstrato à classe capitalista. 

Assim temos que, os interesses sócio-espaciais dividem em frações não só a classe 

capitalista como também a classe trabalhadora e segundo Gottdiener (1997, p. 67), para 
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entender as divisões sócio-espaciais é preciso analisar a interação entre frações de classe e 

agrupamentos de raça, gênero, etnia e consumo. 

Ainda segundo o autor, a distinção entre interesses de grupo vinculados a considerações 

comunitárias ou de estilo de vida e aqueles baseados em posições de mercado é um 

processo complicado na sociedade moderna e não se pode fazê- lo pela análise marxista. 

Gottdiener e Neiman (1981) e Pickvance (1984), citados por Gottdiener (1997, p. 173) 

,nos explicam que os conflitos inespecíficos de classe, entre associações pró-crescimento e 

de não-crescimento constituem um aspecto cada vez mais comum no cenário político local. 

Esta afirmação é bastante verdadeira e perceptível em nossa sociedade. Em Ilhabela esta 

questão é bem delimitada e está intrinsecamente relacionada aos interesses específicos de 

cada classe social. É comum, por exemplo, ouvir-se afirmações do tipo “é preciso controlar 

a entrada de migrantes na cidade a fim de conter a pobreza”, porém não se ouve “é preciso 

controlar o número de construções na cidade” e sabemos que os migrantes de mais baixa 

renda vêm exatamente destinados a trabalhar em sua maioria na construção civil ou em 

atividades a ela relacionadas. 

O grande desafio segundo Gottdiener (1997, p. 174) para a organização política ao lidar 

com a questão urbana seria enfrentar o dilema de definir os interesses comunitários, que 

poderiam transformar o desenvolvimento espacial, ao mesmo tempo em que também são 

melhoradas as relações sociais liberatórias da produção e reprodução (necessidade de 

design e planejamento radicais). 

O autor ainda afirma que o preço da terra urbana além de ser uma criação social, 

juntamente com a renda tem um forte efeito sobre a forma urbana. E ainda, que o papel da 
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terra é dúbio: produção de bens e serviços e meio de adquirir riqueza (GOTTDIENER, 

1997, p. 178). 

Estes conceitos trazidos à tona pelo autor estão diretamente relacionados a questões de 

zoneamento e planejamento locais, pois para planejar é preciso apresentar uma perspectiva 

com relação ao uso da terra. 

Gottdiener (1997, p. 180) ao expressar que o mercado imobiliário é o elo mediador no 

processo de acumulação de capital, conflui para o pensamento seguinte de que os 

capitalistas trabalham com o Estado para canalizarem recursos e desenvolvimento em 

direções espaciais particulares. Esta preciosa afirmação é plenamente constatável nas 

cidades brasileiras, onde através das articulações entre vereadores e detentores do capital 

são definidos e redefinidos seus investimentos em determinado local, por meio de 

manobras políticas, sem levar em conta a participação da sociedade, a fim de discutir tais 

planos. 

Segundo Lefebvre (apud GOTTDIENER, 1997  p. 185) o mercado imobiliário constitui 

o setor secundário de investimento no processo de acumulação de capital no espaço, 

podendo a especulação imobiliária tornar-se a fonte principal.  

Em relação a este aspecto, fica bastante evidente o papel da especulação imobiliária na 

acumulação de capital em Ilhabela e como forma de investimento na cidade, cabendo 

lembrar que no caso deste município esta questão ganha relevância devido à escassez 

natural de terrenos, pois  trata-se de uma Ilha que conta com 85% de seu território 

constituído em parque estadual (Serra do mar e mata atlântica). Além deste aspecto, cabe 
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ressaltar que a declividade acentuada (maior que 30%) abrange a maior parte da cidade, e 

as áreas urbanizáveis são bastante restritas, o que torna a  luta pelo espaço mais acirrada. 

Também a posse de terras se torna ainda mais competitiva no município  devido a não 

capacidade de produção de novos espaços (de forma horizontal, pois a verticalização é 

proibida) e ainda como nos recorda o autor acima, qualquer pessoa que possua reserva de 

dinheiro pode participar do mercado imobiliário. E esta facilidade de investimento gera um 

processo de rotatividade da propriedade e de reestruturação espacial. 

Estes fenômenos são facilmente observáveis na cidade de Ilhabela, pois é notória a 

alternância com rápida rotatividade de usos aferidos às propriedades de terra no município 

e a rotatividade e reestruturação acima referidas constituindo-se em um fenômeno digno de 

um estudo mais aprofundado que não será contemplado neste momento, mas que seria de 

grande valia para a compreensão do espaço em questão. 

Gottdiener (1997) conclui seu pensamento afirmando que o superinvestimento em bens 

imóveis e a especulação desenfreada levam à deterioração ambiental e subutilização do 

espaço, inflação e elevação da taxa de juros devido ao alto nível de empréstimos e que o 

papel de um Estado intervencionista se faz necessário  como regulador de investimento e 

agente de planejamento. O padrão desordenado de desenvolvimento do circuito secundário 

ajuda a produzir conflitos sócio -espaciais que não podem ser descartados como simples 

deslocamentos da luta de classes. 

Segundo Schnore (1975, p. 320), a ecologia humana tem tratado, tradicionalmente, da 

análise da estrutura espacial urbana. Quinn (apud SCHNORE, 1975, p. 325) vê na teoria 

formulada por Burgess uma espécie particular de base econômica, ou seja, uma combinação 
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de cidade “comercial- industrial”. Diversas outras críticas foram feitas à hipótese de 

Burgess, entre elas aquelas relativas à não universalidade da hipótese. 

Um estudo comparativo de cidades latino-americanas e a teoria geral de Burgess, 

descritos pelo autor o levam a concluir que há forças ativas no crescimento das cidades 

latino-americanas, alterando-lhes a forma na direção geral do modelo de Burgess, pelo 

menos no que se refere à distribuição residencial dos amplos estratos socioeconômicos. 

O autor coloca algumas questões metodológicas como: os estudos daquelas cidades 

latino-americanas não examinaram uma amostra das cidades e sim eram estudos de caso de 

cidades individuais. Os relatórios eram na verdade “estudos de subprodutos” e não havia 

estatísticas detalhadas nos artigos. 

Caplow (apud SCHNORE, 1975, p. 336) alerta: “A literatura da geografia urbana e da 

sociologia urbana tende a projetar como universais certas características do urbanismo 

muito familiares dos estudiosos europeus e norte-americanos”. Portanto até que ponto é 

possível formular “leis” de urbanização válidas para mais de uma única cultura? 

O autor, ao descrever e analisar seus estudos, indica que o padrão tradicional latino -

americano identificado como sendo particular a uma cultura é muito comum às cidades pré-

industriais. As cidades de colonização espanhola eram estabelecidas de acordo com as Leis 

das Índias que preceituavam o padrão em xadrez com uma praça dominando o centro. 

Porém este padrão foi detectado por Gibson (apud, SCHNORE, 1975, p. 341) ao afirmar 

que nas civilizações pré-colombianas: Asteca e Maia a elite também vivia no centro das 

grandes cidades e Vaillant deixou claro que as cidades Astecas tinham uma praça como 

centro. 
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Schnore (1975, p. 343), semelhantemente às idéias expostas inicialmente neste trabalho 

por Villaça (1998, p. 20), destaca a importância do transporte local e aventa a idéia de que 

as cidades em diferentes épocas tecnológicas apresentarão estruturas espaciais 

dessemelhantes. Para a elite abandonar o centro (fenômeno perceptível em nossa sociedade) 

seria preciso que as condições técnicas lhes permitissem manter acesso relativamente fácil 

ao centro e suas instituições vitais. E vimos que em nossa sociedade atual, como já citado 

anteriormente a questão do deslocamento e comunicação já não são problemáticas ou 

dificultosas para as classes de mais alta renda. 

O autor também adverte sobre alguns perigos advindos de estudos comparativos de 

urbanização. Segundo ele, parece haver uma tendência do estudioso de um caso único em 

dar relevo ao singular e perder de vista o geral.  

Ao estudar a cidade de Ilhabela deve-se assim ter cautela para que o estudo não se torne 

extremamente local ou individualizado e sim se mostre mais abrangente levando-se em 

conta as questões regionais e globais. 

O autor enfatiza também o importante papel que deve ter a cultura nos estudos de 

urbanização, pois a configuração de cada cidade exibirá certas facetas únicas, diretamente 

atribuíveis ao caráter dos seus sítios físicos ocupados.  

Daí a importância de não se esquecer dos aspectos peculiares do espaço estudado, neste 

caso, as peculiariaridades físicas, culturais, econômicas e sociais do município de Ilhabela. 

Em acordo com as idéias de Villaça (1998), Schnore (1975) afirma que o transporte 

interno será um dos determinantes principais da distribuição da população e dos usos do 

solo. O impacto da mudança tecnológica na localização espacial da população e das 
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atividades humanas é o fator de mais pronta observação e mais ampla apreciação. Fatores 

demográficos também influem na configuração espacial e o crescimento é um dos 

determinantes chaves na mudança do padrão físico. E o crescimento por meio da migração 

é o componente do crescimento populacional que mais induz à mudança (SCHNORE, 

1975, p. 350-352).  

Mais uma vez indo ao encontro a Villaça (1998) e Gottdiener (1997), o autor afirma que 

a segregação “ocupacional” é expressa não raras vezes em termos espaciais, como 

segregação residencial e que ela não pode existir sem um considerável grau de 

especialização e divisão de trabalho (SCHNORE, 175, p. 353-354). 

Para Gottdiener (1997, p. 196), a organização sócio -espacial é uma conseqüência direta 

das relações entre processos econômicos, políticos e culturais na medida  que se vinculam à 

geografia regional de áreas metropolitanas. E o desenvolvimento espacial deve ser 

entendido como se ocorresse dentro de algum contexto social específico, pois os fenômenos 

geográficos e demográficos são representativos de forças sociais inter-relacionadas e 

mutuamente vinculadas. E as relações que permeiam tal organização são conjuntas, 

contíguas e hierárquicas. Apresenta uma teoria emergente de organização social 

classificada como estruturalista, que estuda a ação de um lado e a estrutura de outro na 

produção de fenômenos e formas espaciais. 

Em conformidade às afirmações de Villaça (1998), Schnore (1975) crê que forças 

políticas e ideológicas são igualmente importantes na produção de espaço (SCHNORE, 

1975, p. 200). 
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Gottdiener (1997, p. 201) acredita que o ambiente construído deve ser encarado como 

se estivesse embutido dentro de uma matriz completa de organização sócio-econômica, 

envolvendo uma estrutura burocrática e corporação para a acumulação de capital numa 

escala mundial. Segundo ele seria então proveitoso analisar as maneiras pelas quais frações 

de capital atuando globalmente afetam todo lugar, especialmente através das ações do 

capital financeiro e da atividade combinada do setor da propriedade. Para ele as forças que 

moldam o espaço de assentamento são até certo ponto políticas e produzidas pela 

intervenção do Estado. 

Gottdiener (1997) esclarece que nos Estados Unidos o Estado não tem a mesma 

presença direta que na Europa e atua através de uma ampla variedade de programas, 

políticas e práticas que servem para subsidiar as ações de certos interesses espaciais à custa 

de outros. 

Ao explicar a teoria anteriormente proposta, o autor afirma que as formas espaciais são 

produzidas pela articulação entre ação e estrutura num processo relativamente isento de 

terminação econômica e aberto a uma contínua renegociação à medida que os processos 

intersecionais econômicos, políticos e culturais lutam por ela no espaço. 

Gottdiener (1997, p. 210) adverte que qualquer análise social deve entender a natureza 

complexa social advinda das forças sócio-econômicas fragmentadas, tanto capitalistas 

quanto trabalhadoras. Segundo ele, o crescimento econômico numa sociedade classista traz 

além da estratificação social desigual manifesta sobre o espaço, custos externos como a 

poluição, tráfego e congestionamento. Então o público é onerado pelos custos do 

crescimento que são os efeitos colaterais do desenvolvimento capitalista. 
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Com certeza estes aspectos trazidos à tona por Gottdiener não são recentes, eles nascem 

juntamente com o surgimento do capitalismo principalmente em sua fase industrial. Assim 

sendo,  a teoria do desequilíbrio será o melhor modo de apreender os efeitos sócio -espaciais 

do processo de crescimento do capitalismo tardio, e o desenvolvimento desigual é um 

padrão global. 

O Estado será então freqüentemente obrigado a intervir através de subsídios para 

renovação ou reurbanização, do lado dos interesses pró-crescimento que são obviamente os 

interesses das empresas capitalistas. Isto também pode ser verificado  no espaço urbano de 

Ilhabela ao observar-se uma quantidade considerável de obras de infra-estrutura urbana 

recentes nos bairros menos favorecidos, tais como construção de pontes, calçamentos entre 

outras, em áreas habitadas bastante precárias E em um contexto local, Gottdiener coloca 

que a desigualdade de desenvolvimento e suas contratendências acontecem devido à forma 

qualitativamente diferente pela qual as frações de capital desapropriam o espaço criando 

conflitos entre, de um lado, interesses monopolistas multinacionais e, de outro, interesses 

comerciais de base local.  

Gottdiener (1997) resume toda sua abordagem afirmando que para entender a produção 

de espaço é necessário que se estendam além dos dois pólos da estrutura e ação para unir a 

ambos numa explicação da articulação entre sociedade e espaço. Sendo os interesses 

específicos da sociedade (econômicos,  políticos e sociais):  o setor imobiliário, os 

elementos do capital financeiro e corporativo, políticos corruptos, grupos locais ativistas, 

partidos políticos necessitados de suporte financeiro, ambientalistas, proprietários de casa 

própria e etc. Esses interesses e os conflitos entre eles configuram as mudanças espaciais. 
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Dessa forma, são claramente apontados por Gottdiener (1997) os principais agentes 

diversos que atuarão ativamente no setor da propriedade e assim na constituição do espaço. 

Segundo ele (1997, p. 221), toda a transformação do espaço sempre se efetua através da 

ideologia do crescimento e os interesses que permeiam a posse de propriedades usam os 

conceitos de desenvolvimentismo e o mito do crescimento em suas atividades. Em oposição 

a estes interesses surge a ideologia do não-crescimento, que engendrará uma luta 

desordenada pela produção de espaço. 

Assim, o governo local necessita de legitimação política e desse modo, as redes de 

crescimento são compelidas pelo processo político. E por isto, as redes de crescimento 

possuem dimensões políticas, ideológicas e econômicas. 

Assim essas duas visões no “local”, pró e contra o crescimento exporão suas razões de 

forma a serem o mais coerentes e persuasivas possíveis. O setor da propriedade (grandes 

corporações imobiliárias) trabalha sem oposição e constitui a linha de frente da produção de 

espaço típica do capitalismo tardio, afirma Gottdiener (1997, p. 226). 

Como se afirmava anteriormente, em Ilhabela, assim como em outras cidades 

litorâneas, não parece haver um questionamento ou preocupações com respeito à 

implementação de empreendimentos imobiliários, eles raramente são postos em xeque. 

Claro que cabe à população também parte desta responsabilidade através de maior 

participação e envolvimento nos processos de produção do espaço urbano. Uma das causas 

deste não envolvimento pode ser a falta capacidade de organização e mobilização política, 

desinteresse ou desinformação por parte dos moradores residentes. 
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O processo social de estruturação do espaço é guiado pelo ganho pessoal insensível e 

não para o bem geral, sugere Gottdiener (1997, p. 227). Infelizmente se vê bastante difícil 

para alguém com certo bom senso discordar desta afirmação tão realista. 

Para Barrios (1979, p. 7), o Estado, responsável pela tomada de decisões em nível de 

uma formação social com base e domínio sobre um dado território não está à margem nem 

por cima das classes sociais, mas estas é que inserem-se nele, dando-lhe sempre um caráter 

classista. Para a autora, a viabilidade das ações políticas do Estado funda-se na ocorrência 

dos princípios de legitimidade de autoridade e do domínio. Na maioria das nações latino-

americanas, a atividade político-econômica estatal passa a expressar-se por meio dos 

processos de planejamento. Seria isto uma vantagem ou desvantagem para a produção 

social do espaço? Essa é uma questão delicada, pois quem  são os agentes que estão por trás 

destas ações de planejamento? A quem interessa tais ações? Estas são questões pertinentes 

que devem ser consideradas na análise da produção do espaço e ação do governo local no 

estudo espacial do município de Ilhabela ou de qualquer outra cidade. 

A partir de todas estas considerações feitas a partir do estudo e investigação dos autores 

anteriormente citados, fica claro a complexidade e dialética tão presentes na questão da 

produção social do espaço urbano. 

Certamente todos os conceitos relativos à formação econômica capitalista em muito 

contribuem para uma visão mais global e abrangente com relação à economia mundial e aos 

problemas contemporâneos relativos à urbanização. Somente a partir de uma análise 

centrada nos aspectos ideológicos, econômicos e sociais do espaço será possível uma 

melhor compreensão da dinâmica espacial. 
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O poder político das classes dominantes também deve ser considerado em uma análise 

preocupada em desvendar os processos de construção do espaço. 

Sem dúvida, os investimentos ligados ao setor imobiliário definem e moldam as formas 

de ocupação do solo em nossa sociedade capitalista. 

Conceitos como especulação imobiliária, segregação sócio -espacial e as divisões sociais 

e econômicas (classes) são importantes para explicar as diferenças existentes no espaço 

urbano. 

As ações do Estado são fundamentais na estruturação ou reestruturação do espaço 

urbano e o planejamento se apresenta como um conjunto de ações ligadas ao Estado ou 

governo local que são altamente influenciados por determinadas classes sociais com 

interesses específicos. 

É preciso aceitar que são diversos os agentes que atuam na configuração do espaço e 

assim constroem o espaço social de acordo com seus interesses. 

Somente uma maior conscientização política por parte de toda a sociedade pode mudar 

a visão estrutural de nosso espaço, que infelizmente é marcado por interesses particulares 

ligados ao capital comercial, financeiro e imobiliário de grandes corporações mundiais ou 

individuais. 

A partir deste aprofundamento teórico, tornou-se possível uma maior conscientização 

das origens dos problemas urbanos que por sua vez contribui para uma melhor 

compreensão do crescimento urbano do município de Ilhabela. 
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Para entender o fenômeno do crescimento urbano do município é imprescindível levar 

em conta a influência dos agentes do capitalismo atuantes neste processo que , conforme 

vimos, moldam e configuram a estruturação e/ou reestruturação do espaço urbano local.  

  

 

1.3   Crescimento urbano e meio-ambiente  

 

 Segundo Malta (1993, p. 30), na maioria das cidades latino-americanas a oferta de 

empregos urbanos não se faz ao mesmo ritmo que a chegada dos migrantes, gerando os 

bairros de extrema miséria e as cidades também são incapazes de gerar emprego suficiente. 

A questão do emprego se apresenta desta maneira como crucial para a qualidade de vida da 

população urbana. 

 O autor afirma ainda que a urbanização das cidades não é considerada 

prioritariamente (MALTA, 1993, p. 39). A especulação imobiliária é uma das grandes vilãs 

desta triste realidade e, segundo o autor, ela é uma forma de cooptação das classes médias 

de altos assalariados e pequenos e médios proprietários o que se caracteriza como 

favoritismo. 

 Este favoritismo dificulta o atendimento concreto das condições de vida que devem 

ser asseguradas nas cidades (MALTA, 1993, p. 47). O processo de especulação imobiliária 

se dá na medida do crescimento das cidades que torna seus imóveis cada vez mais centrais 

que geram renda diferencial, ou seja, valorização imobiliária. 
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 Malta (1993, p. 50) esclarece ainda que esta demanda por terrenos provocou um 

supercrescimento das cidades no Brasil. 

 Segundo Rossini (2001, p. 25), o crescimento da cidade é um processo espacial com 

dimensão temporal, onde a compreensão da atualidade integra as mudanças do passado e o 

potencial de variações para o futuro próximo. Conforme as cidades vão crescendo novos 

espaços são requeridos, resultando na expansão urbana. O processo de ampliação da cidade 

pode ser verificado pelo adensamento da ocupação do solo e a reorganização das áreas já 

ocupadas e também pela ocupação de áreas além dos limites urbanizados, o que transforma 

em urbano o solo rural.  

 No caso de Ilhabela, a identificação de áreas de expansão não se mostra tão 

dificultosa na medida que o espaço geográfico municipal está bastante delimitado por 

elementos da natureza, como a serra e o mar. 

 Segundo Rossini (2001), o termo ambiente deve ser entendido como sendo uma 

estrutura espacial definível que sintetiza a atuação de um conjunto de fatores ambientais, 

naturais e socioeconômicos. Para a autora, a ocupação do meio físico estimuladas pelo 

crescimento urbano desordenado e não planejado, pode acarretar a ruptura do equilíbrio 

ambiental e a questão ambiental emerge no palco das preocupações passando pela 

consideração da relação dinâmica que se estabelece entre sociedade e natureza. A análise 

ambiental urbana é um estudo bastante complexo uma vez que requer a consideração de um 

grande número de variáveis relacionadas tanto aos atributos físicos da área (geomorfologia, 

pedologia, geologia, hidrografia, etc) como àquelas relacionadas aos atributos humanos 

(renda, moradia, infra-estrutura). Esta complexidade foi plenamente comprovada durante as 
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visitas de campo das áreas que apresentaram maior crescimento urbano no município no 

período definido. 

 A densificação do uso do solo, incorporação de novas áreas ao espaço urbano e 

degradação ambiental são algumas conseqüências do processo de crescimento das cidades 

(ROSSINI, 2001, p. 28). Estes elementos citados pela autora também foram percebidos 

durante  o trabalho de campo e comprovam mais uma vez a complexidade do assunto em 

questão. 

 Segundo Rossini (2001), diversos autores procuraram abordar a relação 

sociedade/natureza como a principal causa do comprometimento das condições ambientais, 

entendendo a questão ambiental, antes de tudo, como questão social. Rodrigues (apud, 

ROSSINI, 2001) associa a questão ambiental às problemáticas decorrentes da ação social e 

não apenas aos problemas relacionados à natureza. Segundo ela, os problemas ambientais 

são entendidos como resultantes dos processos de produção da própria cidade. 

 Magalhães (1994, p. 245) afirma que a cidade foi historicamente considerada como 

sede privilegiada, fundadora de uma civilização, de uma arte de viver. Porém ela se tornou 

um símbolo de vida difícil, desconforto e mal estar e a primeira causa reside no seu 

alucinante crescimento. 

 Silva (apud COELHO 2001,  p. 200), destaca que um trabalho geográfico associado 

à preservação, quando considera a legislação ambiental,  permite a análise de situações 

onde os interesses econômicos e ambientais se confrontam, deteriorando, 

conseqüentemente, a qualidade de vida e o bem-estar social. 
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 Bucci et al (apud COELHO, 2001), ao analisarem a expansão urbana e a qualidade 

ambiental em municípios no oeste do estado de São Paulo, destacam que o crescimento 

desordenado do espaço urbano, sem controle do Poder Público local, tem sido um dos 

principais responsáveis pelo surgimento e acirramento dos graves problemas ambientais 

que comprometem a qualidade de vida da população. Além disso, propõem como única 

saída para a ação do poder público a aplicação e uso de instrumentos legais, como Leis de 

Uso e Parcelamento e o Plano Diretor, permitindo um maior controle sobre a especulação 

imobiliária e sobre os vazios urbanos. 

 A densidade populacional em áreas urbanizadas faz com que a topografia surja 

como um dos principais elementos a orientar o processo de ocupação e o processo de 

urbanização não ficou restrito às grandes metrópoles brasileiras. Ele também teve 

condições de se reproduzir, com menor intensidade em cidades pequenas e médias, que 

passaram a apresentar problemas decorrentes de um processo anômalo de urbanização 

resultando no empobrecimento da população residente nas áreas urbanas e, 

conseqüentemente, de sua qualidade de vida. 

 De acordo com Magalhães (1994, p. 12), a crise ambiental em escala mundial se 

deve às estratégias desenvolvimentistas que privilegiam o crescimento econômico a curto 

prazo às custas dos recursos naturais. Segundo ele, os novos padrões de produção e 

consumo, dos países industrializados são os principais responsáveis pela gravidade dos 

problemas globais do meio ambiente. O autor chama o meio ambiente natural, cultural e 

artificial de espaço urbano construído ou meio ambiente de trabalho. Conforme afirma este 
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autor, a conscientização das frágeis relações homem versus meio nascem dos excessos da 

industrialização, da urbanização e do desenvolvimento da sociedade de consumo. 

 Segundo Magalhães (1994, p. 249), o ecossistema urbano e suas relações com o 

meio ambiente entram no campo dos estudos ambientais e a avaliação de impactos 

ambientais é um instrumento com finalidade de verificar se o plano ou o projeto são 

aceitáveis em termos de garantir a proteção ao meio ambiente.  

 Para Coelho (2001, p. 19), os processos de impacto ambiental procuram 

problematizar a realidade e construir um objeto de investigação e articular uma 

interpretação coerente dos processos ecológicos (biofísico e químicos) e sociais à 

degradação do  ambiente urbano. Segundo essa autora, as áreas de maior risco ambiental 

são destinadas aos segmentos sociais menos favorecidos e há falta de profundidade teórica 

e reduzido poder explicativo nas análises nos campos dos impactos ambientais que 

desconsideram suas vinculações com a estrutura de classes. 

 Coelho (2001, p. 21) também afirma que os estudos urbanos de impactos ambientais 

relacionam-se a um conhecimento insuficiente dos processos ambientais. E os impactos 

ambientais promovidos pelas aglomerações urbanas são produto e processo de 

transformações dinâmicas e recíprocas da natureza e da sociedade estruturada em classes 

sociais. 

 As formas de vida e as atividades econômicas contemporâneas, segundo Santos 

(1996, p. 43), se dão em um quadro de vida onde as condições ambientais são ultrajadas, 

com agravos à saúde física e mental das populações. Para ele, deixamos de entreter a 

natureza amiga e criamos a natureza hostil. 
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 “O homem se utiliza do saber científico e das invenções tecnológicas sem aquele 

censo de medida que caracterizara as suas primeiras relações com o entorno natural. O 

resultado , estamos vendo, é dramático” (SANTOS, 1996, p. 44). 

 

1.4  Turismo e espaço 

 

 Santos (1988) caracteriza o espaço como um fator da evolução social, uma instância 

da sociedade, da economia e da cultura- ideologia. Como instância, ele contém e é contido 

pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o contém. 

 Santos (apud COSTA, 1984) afirma que produzir é produzir espaço. O espaço é 

uma condição geral da produção. Os modos de produção criam formas espaciais que duram 

mais que os processos que as engendram. 

 Santos (1988) esclarece que os circuitos produtivos se dão no espaço de forma 

desagregada porém não desarticulada , sendo importante que cada um daqueles processos 

em cada momento histórico seja analisado a fim de compreender-se a organização do 

espaço. 

 Costa (1984) ressalta que o trabalho é o mediador universal dessa relação; fonte de 

valor. E as formas espaciais criadas por uma sociedade exprimem o condicionamento da 

estrutura econômica que ali domina. 

 Cada modo de produção terá seu modo particular de valorização. O processo 

capitalista de valorização do espaço, é fundamentalmente um movimento permanente de 
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afirmação-negação. A sociedade capitalista ao destruir o espaço e reconstruí- lo 

sucessivamente, impregna-o plenamente de suas próprias contradições. 

 Para este autor, o movimento ecológico, forma política de organização para a defesa 

da qualidade ambiental,  revela a face política contemporânea dessa contradição. 

 A ação do Estado nesse setor deve ser considerada em sua contraditoriedade 

própria. É preciso não esquecer dos limites nos quais se dá esta ação, limites, que, como 

sabemos, são impostos pelos interesses do capital, de um lado e pela pressão política dos 

habitantes de outro. 

 Segundo Rodrigues (1996,  p.19), o turismo é hoje uma das mais importantes 

formas de reprodução de capital e de captação de divisas no comércio internacional. 

Mesmo em sítios, os mais inacessíveis, o turismo se instala com voracidade e alta 

tecnologia causando total revolução no lugar, que passa a assumir nexos sofisticadamente 

urbanos. 

 Pela própria essência do turismo, que pressupõe mobilidade, o espaço turístico não 

pode ser definido por fronteiras euclidiaanas, pois pelo menos um dos seus elementos 

básicos lhe é exterior – a demanda  (RODRIGUES, 1992  p.74). 

 Rodrigues (1996,   p.9-11), afirma que a expressividade do turismo não se limita ao 

fato econômico, mas principalmente como fator social, que se configura materialmente, 

criando e recriando formas espaciais diversificadas. E o turismo, como realidade da época 

contemporânea, ocorre com grande impacto nas regiões litorâneas, em particular no mundo 

tropical. 
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 Rodrigues (1996, p. 12) afirma que o turismo cria espaços urbanos uma vez que 

necessita para sua realização da demanda da população anfitriã, do comércio, dos serviços, 

das infra-estruturas básicas e de apoio, dos sistemas de produção e de comercialização e das 

instituições que exercem o poder de decisão. Segundo ela, todos estes elementos, 

interagindo numa dada porção do território emprestam- lhe feições e estilos de vida 

reconhecidamente urbanos. 

 Correlacionando-se estas informações com as de Santos (1988), que afirma que as 

estruturas do espaço são constituídas de elementos homólogos e não homólogos, pode-se 

compreender que a realidade social e espaço resultam da interação entre todas estas 

estruturas. E estas caracterizações do espaço e do espaço urbano são bastante perceptíveis 

na análise do desenvolvimento urbano apresentado pelo município de Ilhabela, bem como 

na observação das modificações de suas paisagens. 

 Para Santos (1996, p. 43), a urbanização ao ganhar novo impulso e o espaço do 

homem tanto na cidade como no campo vai tornando-se um espaço cada vez mais 

instrumentalizado, culturalizado, tecnificado e cada vez mais trabalhado segundo os 

ditames da ciência. Segundo ele, o espaço é o resultado de um matrimônio ou um encontro, 

sagrado, enquanto dura, entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade. A 

mesma paisagem, a mesma configuração territorial, nos oferecem, no transcurso histórico, 

espaços diferentes. 

 Esta conceituação também contribui bastante para um maior entendimento de todo o 

processo de “construção” e “desconstrução” espacial vivido por Ilhabela durante as últimas 

décadas. 



 
 
 
 
 
 

34 

 Silva (2004, p. 20), recorda que mudanças culturais e comportamentais ocorridas 

ainda na primeira metade do século XX, como por exemplo a valorização dos banhos de 

mar, incentivaram o desenvolvimento do turismo no  mundo ocidental. Porém os elementos 

que realmente consolidaram-no foram a industrialização, a urbanização, a regulamentação 

da jornada de trabalho e a ampliação e modernização dos meios de transportes. 

 Segundo a autora, no Brasil, o turismo somente adquiriu alguma relevância a partir 

da década de 1960, com a regulamentação de sua prática e a criação de agências e órgãos 

de classe. 

 “Os lugares explorados pelo turismo são, em grande parte, vendidos como cenários 

produzidos sobre uma base paisagística preexistente que, associada a aspectos culturais, 

históricos e geográficos, constitui a matéria-prima para o processo contínuo de produção e 

consumo do espaço” (SILVA, 2004, p. 21). 

 A imagem da praia rústica, segundo Silva (2004, p. 79), está associada à valorização 

da paisagem e de ambientes naturais,  com ênfase na conservação e na preservação de 

ecossistemas. Esses lugares tornaram-se mais apreciados a partir da década de 1970, ainda 

isolados dos roteiros turísticos tradicionais. 

 Muitas vezes a imagem de boa qualidade de vida de cidades turísticas não condiz 

com os índices de desempenho econômico e social, pois cidades como Campos do Jordão e 

Parati, estudadas por Silva (2004), apresentaram números inferiores à média geral das 

cidades da Baía de Ilha Grande e do Vale do Paraíba. 

 Este fato levou a autora a concluir que o turismo não representa, para estas cidades, 

um fator de desenvolvimento. Estas duas cidades conseguem simplesmente manter um grau 
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relativo de autonomia econômica em relação às cidades vizinhas e se destacam do contexto 

regional. 

 Estes aportes acabam por induzir a uma reflexão sobre o turismo e o 

desenvolvimento do município de Ilhabela. Os resultados relativos à cidade de Campos do 

Jordão referentes ao baixo desenvolvimento social e às precárias condições de consumo de 

bens e serviços da maioria da população residente não parecem diferir muito da situação 

social do município em questão. 

 Assim, a autora afirma que o desenvolvimento urbano e, implicitamente 

socioambiental, supostamente devido à atividade turística, é traído pelas características da 

paisagem urbana construída, que evidenc ia os contrastes entre pobreza e riqueza, 

desenvolvimento e subdesenvolvimento, beleza e feiúra. As cidades turísticas brasileiras 

enfrentam o paradoxo de conservarem belas paisagens e verem esse mesmo recurso 

dilapidado pela atividade turística. 

 Assim, segundo Silva (2004, p. 180-184), as políticas públicas relativas ao 

planejamento urbano e ao desenvolvimento social não alcançaram os efeitos desejados, e 

mesmo no setor econômico os avanços não são significativos. Muitos dos problemas que 

podem ser observados nas cidades turísticas brasileiras, são derivados das mesmas causas e 

responsáveis pelo mesmos cenários observados nas grandes cidades. Isto se deve 

principalmente ao fato de os habitantes de baixa renda ser, em sua maioria, trabalhadores 

sem qualificação, atraídos pela oportunidade de emprego em um lugar onde sensivelmente 

circula muito dinheiro, mas que não conseguem romper as barreiras da sua condição social 
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e cultural, o que os impede o acesso aos postos mais bem remunerados. A situação é 

agravada pelo alto custo de vida na cidade, impulsionado pelo consumo dos turistas. 

 Em suma, a paisagem dos lugares turísticos é reveladora de vários aspectos da 

sociedade contemporânea, como o modo de produção capitalista do espaço. 

 Segundo Rodrigues (1996,  p.18-19), o turismo é um fenômeno complexo, 

designado por distintas expressões: uma instituição social, uma prática social, uma frente 

pioneira, um processo civilizatório, um sistema de valores, um estilo de via – um produtor, 

consumidor e organizador de espaços  - uma “indústria”, um comércio, uma rede imbricada 

e aprimorada de serviços. Segundo ela, a natureza do turismo é questionável devendo-se 

inventar outras cateogrias. 

 Conceitualmente, são possíveis algumas definições de turismo em suas diferentes 

abordagens: 

 Técnica: “as atividades de pessoas que viajam para lugares afastados de seu 

ambiente usual, ou que neles permaneçam por menos de um ano consecutivo, a lazer, a 

negócios ou por outros motivos” (OMT, 2003, p. 20). 

 Econômica: uma atividade que é acionada com a movimentação de pessoas de um 

ponto de origem a outro de destino, por qualquer que seja o motivo do deslocamento, 

provocando na comunidade anfitriã um aumento na geração de renda pela utilização de 

seus equipamentos (restaurantes, hotéis, táxis, casas de entretenimentos, comércio etc.) e 

por meio da visitação aos seus atrativos culturais ou naturais (PIVOTT, 2003). 

 Geográfica: o turismo apresenta-se como fenômeno geográfico no sentido de 

representar uma relação direta entre o homem e os espaços, ou seja, o homem e o ambiente. 
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É um indutor da organização espacial e da mobilização de fluxos populacionais.Por meio 

do Turismo, a natureza, o litoral, as cidades, os espaços geográficos transformam-se em 

lugares turísticos (CORIOLANO, 1998, p. 21). 

 O Turismo Sustentável seria aquele que atende às necessidades dos turistas de hoje 

e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o 

futuro. É visto como um condutor ao gerenciamento de todos os recursos, de tal forma que 

as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a 

manutenção da integridade cultural, dos processos ecológicos essenciais, da diversidade 

biológica e dos sistemas que garantem a vida (OMT, 2003, p. 24).  

 Os três pilares do Turismo Sustentável seriam:  

 a) sustentabilidade ecológica: a capacidade de sustentação do ecossistema;  

 b) sustentabilidade econômica: a gestão eficaz dos recursos (limitados) utilizados e 

 c) sustentabilidade social e cultural: a preservação das identidades sociais e 

culturais. 

 Para Hall (2001, p. 17), o turismo está intimamente ligado ás questões do 

desenvolvimento sustentável e apesar do excesso de debates sobre a sustentabilidade no 

turismo, parece que não conseguimos nos aproximar de soluções para problemas do 

desenvolvimento turístico. Assim sendo, o desenvolvimento sustentável ressalta que o 

desenvolvimento econômico depende do contínuo bem-estar do ambiente físico e social no 

qual se baseia. 

 Ainda segundo este autor, uma concepção de sustentabilidade cada vez mais 

importante é a que envolve a conservação do “capital ambiental” (PEARCE E TURNÊS, 
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1990; JACOBS, 1991) e, em termos dos conceitos de equidade que são componentes da 

sustentabilidade, a idéia do capital social (HEALEY, 1997).  Redclift e Sage, (1994b, p.  1), 

observam , por exemplo que: 

 “O       desenvolvimento      trata  da    criação  de ‘valor’  econômico  (muitas vezes de 
mercado)    à  medida  que recursos  naturais são transformados em ‘bens’, em 
mercadorias.  O processo do desenvolvimento econômico consiste na substituição dos  
recursos por ‘capital’ feito pelo homem (...) precisamos ampliar esse conceito  de capital 
para nele incluir a natureza, se quisermos preservar a vida no planeta”. 

   
  O turismo,  segundo Hall (2001, p. 26-28), tornou-se parte integrante da máquina de 

muitos governos e  política pública para o turismo é tudo o que os governos decidem fazer 

ou não com relação ao setor. Portanto, a política deve ser uma área importante de interesse 

para o estudioso de turismo. Para o autor, as políticas públicas devem ser analisadas por 

motivos políticos para assegurar que as políticas “certas” sejam adotadas a fim de alcançar 

as metas ‘adequadas’ (DYEM 1992, p.  5). Esse enfoque suscita questões importantes como 

a de definir e identificar o que e quem determina o que é  “certo”. Essas questões refletem o 

jogo de interesses e valores que influenciam e definem o planejamento turístico e os 

processos políticos (HALL E JENKINS, 1995). 

 Gunn  (2001, p. 29) identificou várias abordagens ao planejamento turístico e  

hipóteses referentes ao seu valor: 1) somente o planejamento pode evitar impactos 

negativos, para que ele seja eficiente, todos os “participantes” devem estar envolvidos – 

não apenas os planejadores profissionais; 2) o turismo está associado à conservação e à 

recreação e não ao uso conflitante com efeitos ou objetivos incompatíveis; 3) O 

planejamento, hoje em dia, deve ser pluralista, envolvendo dimensões sociais, econômicas 

e físicas; 4) o planejamento é político e assim existe uma necessidade vital de considerar 
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objetivos sociais e equilibrá- los com outras aspirações (muitas vezes conflitantes); 5) O 

planejamento turístico deve ser estratégico e integrador; 6) O planejamento turístico deve 

ter importância ao planejamento regional – como  muitos problemas surgem nos limites de 

pequenas áreas, é essencial que se disponha de uma esfera de planejamento mais ampla. 

 Segundo Becker (1996, p.  181), a zona costeira tem sido ocupada velozmente, num 

processo acentuado e rápido, onde o turismo é um fator importante neste processo de 

ocupação. A autora afirma que o turismo é híbrido, pois é ao mesmo tempo um enorme 

potencial de desenvolvimento, e ao mesmo tempo, um enorme potencial de degradação do 

meio ambiente e mesmo social, na ausência de uma regulação adequada para o setor. Por 

isto afirma que uma política federal de turismo é extremamente importante neste sentido, 

porque seria necessário administrar conflitos, fomentar atividades, regenerar áreas 

degradadas, desenvolver usos alternativos.  

 Becker (1996, p. 182) afirma que o turismo é a marca do século XX e que o desejo 

de conhecimento de ambientes é talvez inerente à condição humana e as utilidades se 

criam: espaços que possam permitir mudar o ritmo da vida cotidiana. Para ela, a velocidade 

é um elemento muito importante na passagem para um novo modo de produzir, justamente 

porque ganha os territórios em todas as escalas geográficas que tem capacidade de mudar e 

passar rapidamente para esse novo modo de produzir. E para esta passagem são 

extremamente importantes, as redes, que estamos cansados de ouvir falar; destacam-se as 

redes técnicas, que permitem articulações diretas entre o local e o espaço transnacional. 

Como já citado anteriormente, este fenômeno foi fundamental para que Ilhabela vivenciasse 
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todas as mudanças inerentes ao seu crescimento advindo com a expansão da atividade 

turística. 

 Para a autora porém há outro elemento nesta mudança do modo de produzir, ligado 

ao próprio modo de produzir e à crise ambiental, que é a questão da mudança de significado 

da natureza. Ela afirma ainda que os territórios são valorizados em função da sua 

acessibilidade, às vezes em função do marketing, que vende a sua imagem, e em função da 

natureza também que ser for bem vendida, digamos assim, é valorizada. 

 Segundo Bertha Becker (1996) , o turismo de massificação, e um tanto o 

ecoturismo, tem tido como valorização maior seletiva, justamente as zonas costeiras e nos 

países periféricos, tropicais e mediterrâneos , justamente porque, é óbvio ululante, que são 

aquelas praias ensolaradas, que são produtos de venda fácil. Criar um potencial de 

desenvolvimento, pode ter sentido trazer uma multiplicação de serviços, de empregos 

diretos e indiretos, de circulação de dinheiro. Isto também inclui um potencial de impactos 

perversos, no meio ambiente e no sentido social . 

 Assim sendo, segundo a autora a natureza da zona costeira é revalorizada, não só 

pelo turismo e pelo lazer, mas também como fonte de recursos, passíveis de utilização nas 

tecnologias, como é o caso, por exemplo, da plataforma continental, do petróleo e outros 

recursos.  

 O turismo se transformou num dos mais importantes vetores da ocupação litorânea, 

no Brasil o que é possível verificar-se na multiplicação de complexos imobiliários, de 

balneários e marinas.   
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 Luchiari (1997, p. 138), afirma que o setor turístico, definido pela própria população 

local do Litoral Norte como a “vocação econômica regional”, incorporou essa região 

desconsiderando o que ela tem de peculiar como produção cultural e transformando a 

natureza em mercadoria de consumo. A concepção de indústria do turismo, apesar de estar 

associada à idéia de “indústria limpa ou sem chaminés”, aproxima-se também de um 

modelo perverso de desenvolvimento. No litoral norte paulista a atividade turística é 

predominantemente organizada pelas segundas residências, característica do turismo 

sedentário. Para Tulik, (apud Luchiari, 1997), este quadro reflete uma urbanização 

acelerada, a intensificação da especulação imobiliária, a pouca geração de lucros para a 

comunidade receptora, degradação de extensas áreas e ecossistemas naturais para a 

construção civil e a influência política e econômica dos turistas.  

 

 

1.5   Uma discussão sobre planejamento 

 

1.5.1   Breve análise histórica 

 

Topalov (1996, p. 23) expõe a visão estratégica dos reformadores de moradia (primeiros 

urbanistas) na Europa e América do Norte que simultaneamente implantaram as políticas 

urbanas e sociais modernas. 

 Tal exposição elucida de maneira clara como tiveram início as primeiras propostas e 

preocupações com o planejamento urbano. No contexto da realidade das primeiras cidades 

industriais da Europa, o núcleo do problema social residia no número cada vez maior de 

desempregados temporários e os assalariados intermitentes.  

Na França a questão ficou mais ligada à reforma de habitações, pois segundo Henry 

Sellier (apud TOPALOV, 1996., p. 25) era preciso criar um órgão público para a 
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construção de casas populares na área do Sena. Nascia assim, o conceito da cidade 

planificada (cidades-jardim), fundamental na luta contra a moradia insalubre. 

Cabe ressaltar que as preocupações demonstradas pelos reformistas e expostas por 

Topalov (1996, p. 27) não eram preocupações compartilhadas pelas classes trabalhadoras. 

Na Inglaterra, por razões ligadas à crise do desemprego advinda com a Revolução 

Industrial lá iniciada, a questão ficou mais atrelada  à colocação de mão-de-obra e seguro 

desemprego. Objetivava-se assim diferenciar os verdadeiros desempregados, dos falsos 

desempregados, assalariados intermitentes e pobres crônicos. 

Os reformadores preocupados com esta questão imaginaram instituições públicas que 

duplicassem, integrassem ou substituíssem os mecanismos sindicais já existentes 

(TOPALOV, 1996). 

A crise social vivida na época nos parece muito familiar, visto que, a violência, crimes, 

epidemias, insurreições não são problemas distantes de nossa realidade contemporânea e 

tais problemas familiares à burguesia e às classes perigosas (operários assim referidos pela 

classe burguesa) geravam preocupação.  

Podemos crer que esta visão dos primeiros reformadores e sua preocupação em 

solucionar problemas tipicamente urbanos pode ser analogamente comparada ao 

nascimento das preocupações relacionadas ao nascimento do planejamento urbano, sendo 

esta questão discutida por Deak (1999). 

Topalov (1996, p. 30) explica que em 1890 as classes perigosas deixaram de ser vistas 

em blocos e são então subdivididas em classe operária respeitável e massas empobrecidas. 

Uma questão intrínseca a esta afirmação seria a questão do emprego, já que o cidadão para 
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ser respeitável teria então que estar ativo. Esta questão também não parece tão distante de 

nossa realidade urbana contemporânea. 

Assim algo muito importante tem início em torno da questão social apresentada: ela se 

fragmenta em uma série de problemas sociais e a cada problema uma especialidade 

profissional deve surgir. 

Podemos considerar este fato como um divisor de águas, afinal a questão poderia ter 

sido encarada de uma outra forma. Até hoje herdamos esta visão fragmentada não só no 

momento de planejar, mas na própria forma de encararmos a crise sócio -urbana que ao 

longo do tempo só foi se aprofundando e crescendo. Um exemplo claro disto é como a 

mídia veicula a questão, se é que a concebe: o que ela nos mostra são os problemas 

desvinculados entre si  e medidas paliativas também desintegradas, como se a causa de toda 

a problemática estivesse dessa forma também fragmentada. 

 É muito raro, em nossa sociedade capitalista, a apresentação de uma visão completa 

e integrada da questão sócio -urbana, que pretenda resolver (ou que pelo menos se proponha 

a isto) as causas geradoras dos problemas e não apenas as aparentes dissonâncias em que 

eles se apresentam. 

Assim, segundo Topalov (1996, p. 34) as intervenções se especializam e os 

reformadores saem de cena. E o modelo que até então era chamado de disciplinante-

repressivo (pois visava coibir as possíveis manifestações) dá lugar a uma nova estratégia de 

alcance reformador: a norma objetivada (reformas sociais auto-reguladas). 

Em 1910, tem início o movimento de planificação urbana. Este movimento conhecido 

como urbanismo funcional propunha a divisão do solo em áreas específicas e Jaussely 
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propugnou a organização econômica das cidades como uma espécie de taylorização, um 

grande escritório. 

Conclui-se assim que muito pouco foi alterado em nossa sociedade com relação à visão 

fragmentada tanto da cidade quanto de seus problemas aparentes. Nos cabe, então, 

reconhecer que a questão urbana está intrinsecamente relacionada à questão econômica e o 

sistema ao qual ela se atrela, afinal é este sistema que dará o tom da resolução dos possíveis 

problemas urbanos. Esta visão se confirma na obra de Déak (1999). 

As teorias ou concepções relativas ao planejamento estão repletas de ideologia que por 

sua vez estão embasadas em alguma concepção urbanística. 

Malta (1996) além de explicitar a conceituação de planejamento urbano em sua obra 

expõe as diversas vertentes urbanísticas às quais embasam as questões relativas ao 

planejamento e às políticas urbanas. Segundo o autor, o urbanismo técnico-setorial seria um 

instrumento técnico de melhoria da racionalidade da organização do espaço urbano. Alguns 

exemplos de ações relacionadas a esta vertente do urbanismo seriam: arruamentos, 

loteamentos, gabarito de altura, distanciamento entre edificações e etc. 

 Malta (1996) afirma que os urbanistas setoriais foram responsáveis por aspectos como 

a monumentalidade, condições sanitárias, desenho viário radiocêntrico e implementação de 

sistemas públicos de transportes. Esta vertente parece estar bastante presente nas 

preocupações demonstradas na gestão municipal atual, que demonstra preocupações 

relativas a estes aspectos. 
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Já o urbanismo estético-viário teria como característica principal a monumentalidade 

(composta de espaços abertos centrais, tais como praças e avenidas), consistindo na 

implementação de cidades contemporâneas,  dos veículos automotores. 

O urbanismo globalizante e político, consistiria em uma utopia que se caracteriza na 

reordenação da sociedade em comunas auto-suficientes. A expressão prática desta vertente 

do urbanismo foi o plano das cidades-jardim para o amanhã, planejadas para 32 mil 

habitantes como um antídoto à industrialização selvagem. Cabe lembrar também que para a 

urbanística moderna o evento mais impactante foi a Revolução Industrial.  

A expressão prática do urbanismo globalizante e político, as cidades-jardim foram 

típicas do urbanismo inglês, cívico-embelezador e sanitarista. A proposta dos urbanistas 

globalizantes era dividir grandes cidades em unidades de vizinhança. 

Este ideário também embasou as “unidades de tamanho conforme”, com 1.400 

habitantes, de Le Corbusier, que influenciou o projeto da construção de Brasília. 

O urbanismo denominado de culturalista caracteriza-se pela mera reconstrução física do 

espaço. Já o urbanismo científico de Marks e Engels consistira em uma análise do processo 

de formação e desenvolvimento do espaço urbano. 

A partir destas concepções de diferentes versões urbanísticas fica claro que qualquer 

concepção de plane jamento urbano estará intrinsecamente relacionada ao tipo de 

pensamento urbanístico que se possua. 

Para Malta (1993, p. 28), o enfoque estrutural do planejamento urbano desenvolveu-se a 

partir do reconhecimento do papel estruturante do sistema viário e o planejamento 
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estratégico possui um enfoque estruturalista que dá ênfase à atuação sistemática das classes 

e grupos sociais no urbano. 

O autor explica ainda que, durante o século XX, a atuação dos urbanistas técnico-

setoriais especialmente, mas também dos políticos-globalizantes, nos EUA e em certa 

medida no Brasil, contrapunha-se à atuação dos políticos. Para ele, os urbanistas políticos 

globalizantes tendem a um urbanismo com grande dose de ingenuidade, seguindo a tradição 

do urbanismo utópico e os urbanistas técnico-setoriais, aliados aos políticos, também 

acabam entrando no jogo político da administração pública. 

A partir da década de 1950 surge um novo urbanismo. Nos países centrais do 

capitalismo ele se caracteriza por uma aguda visão da questão social, e nos países 

capitalistas periféricos por uma percepção de que a questão urbana continua entrelaçada 

com a questão rural. Esta questão abrange outra questão: a das migrações. 

Em suma, Malta (1993) chama todas estas visões urbanísticas de “visões conflitantes do 

que é planejamento urbano”. 

Pode-se afirmar assim que a evolução das concepções de planejamento urbano esteve e 

estará sempre atrelada ao urbanismo e a seu pensamento. 

 

1.5.2  Possibilidades de planejamento 

 

“Já que a contradição é uma presença perma nente sob várias formas e não pode ser 

evitada,  o planejador urbano não pode perder de vista a direção do movimento social, isto 

é, deve permanecer atento ao processo histórico queestá sendo construído, por quais atores, 
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tendo em vista quais interesses. Só assim terá relativa clareza dos limites e do alcance de 

sua capacidade de intervenção” (GONÇALVES, 2003, p. 279). 

Esta afirmação é bastante intrigante e nos remete à complexidade do conceito de 

planejamento urbano, que envolve interesses de diversos personagens que num 

determinado momento estão atuando, podendo ser caracterizada como uma ação imbuída 

de limitações e desafios. 

Malta (1993, p. 5) define o planejamento urbano de forma clara, simples e objetiva ao 

afirmar que ele significa: ordenar as cidades e resolver seus problemas listados e 

implementar a solução, segundo ordem de prioridades com uso de técnicas adequadas, 

dependendo dos recursos disponíveis. Porém este autor é bastante crítico ao afirmar que os 

problemas urbanos se devem à falta de racionalidade e honestidade do governo e dos 

cidadãos.  

O autor afirma que é preciso reforçar os centros de pesquisas e órgãos técnicos 

governamentais e políticas orientadoras de solução. Para ele, o planejamento democrático é 

aquele onde existe a participação popular e o debate público.  

As observações de Pintaúdi (2003) também se fazem oportunas, uma vez que esta 

autora afirma que implementar políticas públicas, aí incluídas as urbanas, requer antes um 

projeto político e a sociedade civil brasileira tem presenc iado a execução de políticas que 

levam em conta mais o econômico que o social. Questionar as políticas públicas significa 

questionar o projeto político e isso é importante e urgente no momento em que estamos 

vivendo.  
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A autora afirma ainda que todo Estado Nacional tem uma concepção de espaço o que 

implica a existência de uma estratégia de construção desse mesmo espaço. 

Para Maricato (2001, p. 48), planejamento é competência do Estado e este é a 

expressão das classes dominantes, daí a impossibilidade do planejamento democrático e 

igualitário. 

Apesar desta afirmação se mostrar bastante pessimista e irremediável, lamentavelmente 

não parece poder ser negada facilmente, pois o Estado realmente, em nosso país, nos 

últimos anos não tem priorizado os interesses das classes populares ou menos favorecidas 

em suas políticas econômicas. 

Para Pereira (1978, p. 13), um dos complexos processos de interação social, o controle 

social, é fundamental para a compreensão do planejamento. Sua análise define o controle 

social como o conjunto de forças sustentadoras ou mantenedoras de qualquer estrutura 

social e oposto à mudança social, tendo se baseado em autores como MacIver e Page. 

Segundo este autor o controle social pode ser classificado como conservador ou inovador e 

em ambos os casos constitui-se como manipulação de técnicas sociais, sendo então o 

planejamento um processo social. 

A partir das reflexões propostas por estes autores, é possível ampliar a visão de 

planejamento como ação política. Ação esta que é primeiramente concebida pelo Estado 

tendo como base sua concepção de espaço e posteriormente colocada em prática. Pode-se 

também validar a necessidade de um projeto político coerente que embase as questões 

pertinentes ao planejamento urbano. 
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Yázigi (2003, p. 253) propõe um novo conceito para o planejamento urbano: o de 

patrimônio ambiental urbano, que consistiria em uma associação de conjuntos 

arquitetônicos, com espaços e equipamentos públicos, além dos elementos naturais. Tal 

patrimônio possui um caráter: social, cultural, histórico, econômico, técnico, afetivo e 

estético. 

Esta idéia de patrimônio tem que estar relacionada com o ambiente e sua construção 

e se dá não somente por ato público de planejamento, mas pelo reconhecimento de uma 

história e uma co-participação, onde uma população assistida sempre encontra seu jeito de 

arrumação. 

Para este autor quanto mais ricos e carregados de identidade forem os patrimônios 

ambientais urbanos  mais nobre será o cotidiano, mais campos se abrirão para o lazer e o 

turismo, ora confinados em micro-paraísos. Este conceito nos leva a crer que tais 

patrimônios não se restringiriam a regiões turísticas apenas. 

Esta proposta parece bastante interessante como possibilidade de criação de um 

paradigma baseado em uma concepção ambiental, preocupada com um cotidiano digno. 

Gonçalves (2003, p. 276) demonstra compartilhar tais idéias ao afirmar que deve 

haver na cidade um espaço para o Belo e o Sagrado, aspectos do patrimônio tão 

importantes. Para ela, eles dizem respeito ao espírito e à sensibilidade e neste plano 

conferem uma qualidade intangível à habitabilidade humana que alcança a todos, inclusive 

aos pobres.  

     Segundo Bitoun (2003, p. 302), face ao reconhecimento da “necessidade de 

intervenção no processo de crescimento e desenvolvimento das cidades brasileiras na 
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direção de um espaço mais equilibrado do ponto de vista sócio-ambiental” e do fracasso do 

planejamento “como projeto de controle do processo de desenvolvimento urbano”, é 

necessário identificar as oportunidades que se representam nas metamorfoses deste campo 

de ação pública. 

Uma dessas oportunidades é o planejamento participativo (aquele que contempla 

instâncias de diálogos com moradores através de suas associações) gerado na década de 

1980, o qual segundo Bitoun (2003, p. 303), não levou o planejamento urbano a conceber 

planos de ação de requalificacão do habitat. Outra foi o planejamento estratégico dos anos 

1990 (metodologia que instituiu um processo de identificação dos freios e potencialidades 

ao desenvolvimento da cidade no âmbito de uma visão competitiva), que passou a ser 

influenciado por uma metodologia de origem empresarial, difundido no exemplo de 

Barcelona. 

Segundo Maricato (2001, p. 60), o uso da imagem e da cultura é central no Plano 

Estratégico, onde se abandona a abordagem holística modernista do planejamento por uma 

apropriação simbólica de novas localizações (ou antigos espaços renovados) que, 

obviamente, está relacionado com a valorização imobiliária. 

Este conceito é perfeitamente passível de confirmação ao analisarmos o caso da 

cidade de Barcelona que apesar de se constituir em um exemplo de sucesso ao revitalizar-

se, através da implantação da Villa Olímpica, dos inúmeros monumentos e do incremento 

viário , recebeu  diversas críticas por estar a serviço do mercado imobiliário. 

Malta (1993) prefere denominar o planejamento estratégico de estrutural ou 

estruturalista, devido a seu enfoque, conforme já comentado anteriormente. Segundo ele, 



 
 
 
 
 
 

51 

trata-se de um planejamento com ênfase em um novo tipo de atuação sistemática das 

classes e grupos sociais no urbano frente ao Estado. 

Segundo Araújo (1993), o planejamento visto como intervenção planejada do 

Estado, no Brasil data dos anos 1950 e suas evidências maiores foram o Plano de Metas de 

Juscelino Kubitschek e a criação da SUDENE.  Entre os anos 60 e 80 o Brasil tinha como 

projeto básico construir um parque industrial importante.  

Sem dúvida este período gerou grande expansão e intensa modernização da 

economia do país e mudanças importantes se verificaram e delas participou o Estado, 

usando também como instrumento o planejamento regional. 

Assim torna-se cabível associar as mudanças trazidas a partir deste planejamento 

estatal e seu conseqüente “desenvolvimento” econômico às transformações vividas pela 

“região” do litoral norte paulista e mais especificamente no município de Ilhabela 

principalmente diante das transformações ocorridas a partir da introdução dos veículos 

automotores e da construção de novas estradas, que serão discutidos posteriormente. 

Poderia-se então afirmar que a partir da década de 1980 o planejamento regional no 

Brasil deixou de existir? Ou ele simplesmente se transformou, assumindo uma nova 

perspectiva mais relacionada á realidade local, a partir de uma nova dimensão espacial? 

Estas questões nos remontam a indagações do tipo: O que vem a ser o planejamento 

regional? Qual sua importância, funcionalidade e eficácia? Houve realmente no Brasil, 

planejamento regional em sua concepção mais pura? O planejamento regional é viável? 
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Lencioni (apud, Soares 2003, p. 84) afirma que as questões urbanas e regionais 

estão interligadas e que se torna difícil na dinâmica territorial identificar o que é particular à 

problemática urbana e o que diz respeito à problemática regional.  

Segundo a autora existem situações que devem ser apreciadas em seu conjunto, 

tendo em vista a cooperação e a integração do planejamento urbano/regional bem como a 

organização e aplicação de recursos, como são os exemplos de transporte metropolitano, 

aproveitamento de recursos hídricos e etc.  

Para a autora, nestas circunstâncias as melhores alternativas vão além dos limites 

político e territorial de um só município, que conjuntamente vêm enfrentando as questões 

postas pela produção contemporânea do espaço. Exemplos deste tipo de ação seriam: os 

comitês de bacias hidrográficas, a associação de municípios, os consórcios e etc. 

Um exemplo bastante aplicável a estas possibilidades é o Plano de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos do Litoral Norte elaborado pelo Comitê das Bacias Hidrográficas do 

Litoral Norte – CBH-LB, ligado ao Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos), cujos 

objetivos são: 1) definição de metas para o gerenciamento dos recursos hídricos; 2) 

proposição de ações de curto (até 2003), médio (2003-2010) e longo prazos (2010-2020); 3) 

discussão com o CBH-LN e apresentação da proposta em reuniões municipais; 4) 

elaboração do Plano de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Litoral Norte até 2020. 

Outra experiência neste sentido é o de gestão intra-urbana aplicada no município de 

Santo André. Sua institucionalização e integração regional estão descritas por Daniel 

(2003). O autor explicita os principais tipos de conflitos existentes na tentativa de viabilizar 

a integração regional, no caso do ABC Paulista, e expõe as experiências relacionadas à 
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gestão compartilhada onde, segundo ele deve haver a perda de poder de parte em benefício 

do todo. 

Compans (1999, p. 91) enfoca o papel atribuído às cidades como centros de gestão 

dos fluxos de capital, o qual permite uma articulação entre o local e o global sem a 

intermediação das esferas regional e nacional. A autora afirma que uma nova economia de 

fluxos (capitais, mercadorias e informações) confere às cidades as funções de comando e 

produção de serviços altamente especializados, requeridos para o monitoramento dos 

investimentos realizados no exterior pelas grandes corporações internacionais. 

          Embora ela esteja se referindo às cidades globais, diversos estudos sobre as 

metrópoles americanas e européias demonstram, segundo a autora, que este será um futuro 

inexorável das cidades de forma geral, constituindo assim um paradigma, um objetivo a ser 

perseguido por todas as localidades que pretendam inserir-se nos fluxos econômicos 

globais, fora dos quais não há esperança.  

Tais afirmações podem nos levar a refletir sobre o papel do local e do regional no 

desenvolvimento das cidades. No caso do município de Ilhabela que tem sua economia 

voltada e dependente do turismo,  como a cidade não conta com indústrias nacionais nem 

estrangeiras, a atividade predominante em seu espaço se  insere na lógica do turismo que 

por sua vez também é uma atividade cada vez mais massificada, globalizante e forte como 

fonte econômica geradora de riqueza. 

Coutinho (2003, p. 41) afirma que a política regional brasileira sempre esteve em 

grande parte enfeixada pela concepção de macroregiões: centrava-se na Sudene, Sudam e 

etc (instituições macroregionais). A gestão de uma série de investimentos baseados em 
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arranjos de políticas setoriais e industriais pelo setor público, era objeto de decisão política 

locacional com fortes impactos urbanos e sub-regionais.  

Segundo o autor, essa política regional implícita é tão ou mais relevante para 

entender a dinâmica regional brasileira do que a política formal das agências regionais. 

 Assim, segundo Coutinho (2003, p. 42), sobrou na verdade um não-sistema de 

política regional desde os anos 1980 até boa parte dos anos 1990 e o investimento público 

infra-estrutural só foi retomado depois na segunda metade dos anos 90, quando o mercado 

assumiu tal tarefa e teve início a chamada guerra fiscal entre os estados. O autor propõe 

assim uma reflexão interessante a respeito da metodologia a ser utilizada para a definição 

de regiões, lembrando que é preciso pensar o desenvolvimento na escala regional, 

referindo-se a uma nova escala regional e não à escala macroregional tão utilizada no 

passado. Segundo ele,  tratar-se da constituição de um novo paradigma. 

Oportunos também se colocam os aportes de Santos (1994, p. 116). Segundo ele: “A 

densidade informacional requerida em uma área crítica é a que permita descobrir os 

caminhos possíveis para harmonizar os interesses locais com os vetores da modernidade”.  

O autor propõe um questionamento interessante ao indagar: “Como lutar 

adequadamente para recuperar algo do comando da evolução, isto é, como refazer a 

planificação regional? Entre o que somos e o que desejamos ser, entre os impasses atuais e 

as possibilidades e esperanças, jamais o homem e as regiões tanto necessitaram do 

conhecimento. Tudo começa com o conhecimento do mundo e se amplia com o 

conhecimento do lugar, tarefa conjunta que é hoje tanto mais possível porque cada lugar é o 

mundo. Daí advém uma possibilidade de ação. Conhecendo os mecanismos do mundo, 
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percebemos por que as intencionalidades estranhas vêm instalar-se em um dado lugar, e nos 

armamos para sugerir o que fazer no interesse social”.     

Os aportes de Santos contribuem para que entendamos a importância do 

conhecimento “local”, ou seja, do espaço local mais próximo de nossa realidade cotidiana, 

e da realidade global na qual este espaço está relacionado. A partir desta apreensão a  

dinâmica espacial será melhor compreendida e assim as possibilidades de intervenção neste 

espaço se fará mais efetiva e eficaz. 

Gonçalves (2003, p. 279) afirma que diversas abordagens paralelas que não se 

comunicam, explicitam e reiteram a separação entre urbano e regional e desintegram a 

apreensão do espaço. 

Assim, vemos que para uma análise espacial ser bem sucedida é importante que as 

esferas urbana e regional estejam enviesadas. 

Para esta autora, o planejamento urbano e regional devem ser articulados de algum 

modo, num país intensamente urbanizado. Segundo ela, o planejamento urbano não será 

eficaz se realizar um mesmo padrão para áreas tão diferentes; ao contrário ganhará em 

eficácia se souber fazer uso em seu proveito das peculiaridades e diferentes resultantes das 

particularidades da região e da singularidade de cada assentamento humano. 

É possível assim confirmar a importância destas duas instâncias do planejamento: a 

urbana e a regional estarem bastante afiladas, funcionando como ações conjuntas e 

complementares, a fim de serem eficientes e completas. 
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1.5.3 O planejamento turístico e ambiental 

 

 Ao tratar do planejamento, algumas considerações relativas às atividades turísticas e 

às práticas de planejamento a elas pertinentes se fazem oportunas. 

Segundo Midaglia (1996), o turismo é hoje a 3ª maior fonte de renda do mundo, 

portanto sua atividade dada a sua relevante importância deve ser acompanhada de modo a 

que este não se transforme em mais uma ameaça ao meio ambiente, ainda que, devido ao 

seu caráter social voltado ao lazer, dificulte a sua identificação como tal, seria uma 

indústria disfarçada. 

Segundo Rodrigues (1996,  p.17), num mundo globalizado, o turismo apresenta-se 

em inúmeras modalidades, sob diversas fases evolutivas, que podem ocorrer 

sincronicamente num mesmo país, em escalas regionais ou locais. E de forma espontânea 

ou planejada, o turismo está subordinado às políticas públicas, à iniciativa privada ou à 

parceria de ambas. 

Rodrigues (1996) ao discutir o planejamento em regiões turísticas afirma que o 

planejamento como instrumento político e, portanto ideológico tem que conciliar várias e 

freqüentemente conflitantes ações. Bem intencionadas ou não, vale-se das teorias para 

justificar-se a intervenção e, portanto, arrisca-se a usá-las como instrumento de dominação.  

Segundo a autora, o planejamento do turismo é complicado porque tem de conciliar 

interesses de uma população que busca o prazer num local onde pessoas vivem e trabalham. 

Satisfazer a ambas não é tarefa fácil. Neste embate há conflitos freqüentes e inevitáveis. 
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Para ela, caberia perguntar: Para que intervir? Para quem intervir? Onde intervir? Como 

intervir? 

Rodrigues (1996), ao analisar o PLANTUR (Plano Nacional de Turismo) de 1992, 

afirma que o mesmo não expressa uma política objetiva, clara e consistente e observa nítida 

falta de coerência e de articulação intra e intersetorial em seus programas e subprogramas. 

Segundo a autora, há um descaso com o planejamento territorial, ignorando-se as 

especificidades regionais, desconhecendo-se o lugar, recurso turístico de primeira grandeza.  

Para ela, a prática do planejamento regional em regiões turísticas, se mostra como 

um grande desafio, onde o equilíbrio parece ser o grande alvo a ser alcançado. Tal 

equilíbrio ou esta equidade deveria então contemplar vários aspectos e instâncias: a social, 

a econômica e a ambiental. O objetivo central seria: a satisfação do turista e das 

expectativas de saciedade das carências da população local. 

Será que este objetivo poderá ser algum dia alcançado, enquanto vivermos numa 

lógica capitalista globalizante, que ignora as especificidades locais ao impor sua cultura 

massificadora? 

De acordo com a análise de Benevides (1996), diante das 2 tendências democráticas 

da atual ordem internacional (globalização e neoliberalismo), levantar-se-ia a hipótese de 

que o planejamento governamental em nível estadual se resumiria a uma racionalização 

“possível” de ações para aumentar recursos e potencialidades regionais, subutilizados, 

porém capazes de ser mais bem aproveitados num contexto em que os estados teriam 

pequeno poder de manobra. 



 
 
 
 
 
 

58 

O planejamento, segundo a autora, procuraria dinamizar esses espaços de inserção 

sem grandes possibilidades de alterações significativas de status quo estadual. 

Para Marcelino (1996), o interesse em se instalar o turismo na região litorânea gera 

carências sociais por serviços públicos que passam então a fazer parte da agenda 

governamental. Para ela, a política de turismo considerada de ordem econômica, influi 

diretamente nas questões sociais, forçando o poder público a executar ações de cunho 

social, no intuito de viabilizar uma atividade produtiva que venha a gerar empregos e 

promover o desenvolvimento regional. 

 Segundo Araújo (1993, p. 87), as décadas de 1950 e 1960 assinalaram uma nova 

forma de funcionamento da economia do país, que passou a operar em bases cada vez 

menos locais e cada vez mais nacionais; e o planejamento regional também teve que se 

ajustar aos novos tempos. Na década de 1980 o planejamento teria sido desconsiderado, 

cedendo espaço para a gerência da crise.  

Vivemos em uma época em que os problemas ou a questão ambiental não podem ser 

desprezados, a cada dia se fazem mais presentes os efeitos dos impactos ambientais em 

nossa vida diária, impactos estes advindos da própria ação humana muitas vezes desprovida 

de preocupação ou interesse na dinâmica natural das coisas. 

Rossini (2001, p. 28) destaca que o CONAMA (Conselho Nacional de Meio 

Ambiente), define impacto ambiental como “qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas”.  Destaca ainda que as preocupações com as 

questões ambientais se explicitaram com maior intensidade a partir do final dos anos 1960. 
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A autora, tendo como base os estudos de Figueiredo (apud ROSSINI, 2001, p. 29), 

afirma que a questão ambiental além de passar pelas instâncias econômica e ecológica, 

contém também uma problemática geopolítica, pois as ações pensadas no âmbito do 

planejamento oficial materializam-se espacialmente em formas distintas de apropriação e 

organização. Neste particular, o planejamento deve considerar, além dos estudos de caráter 

inventarial e de indicações de uso potencial com base em “vocações naturais”, também as 

indicações das convergências e divergências entre uso potencial e uso efetivo dos recursos 

naturais no processo de incorporação de um dado território, tendo por referência o nível 

tecnológico e os diferentes agentes e atores envolvidos. 

 Rossini (2001, p. 26) afirma ainda que o planejamento ambiental, como mediador 

da relação homem x meio, adquire importância vital para manter o equilíbrio ambiental no 

processo de produção social do espaço, estando orientado para o estabelecimento de um 

desenvolvimento sustentado que garanta a qualidade ambiental, e, portanto, de vida da 

população. 

Ross  (apud, ROSSINI, 2001, p. 26) afirma que para ordenar racionalmente a ocupação 

do espaço, o planejamento necessita de informações sobre a tendência do crescimento 

urbano e do padrão de ocupação, bem como das características ambientais naturais e da 

indicação da aptidão física dos ambientes sujeitos à interferência humana. Os produtos 

expressos na forma de cartogramas e textos, obtidos na pesquisa ambiental voltada à 

identificação das possibilidades de ocupação de determinada área, são instrumentos que 

subsidiam os processos de planejamento e gerenciamento, 
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Segundo Magalhães (1994, p. 13), o ecodesenvolvimento ou desenvolvimento 

sustentado consiste na conciliação entre desenvolvimento, a preservação ecológica e a 

melhoria da qualidade de vida do homem.  Para o autor, os problemas ambientais devem ser 

considerados dentro de um processo contínuo de planejamento, atendendo às exigências de 

ambos e observando suas interelações a cada contexto sócio -cultural, político, econômico e 

ecológico, dentro de uma dimensão tempo –espaço e proporcionar a gestão racional de 

recursos naturais. 

Fica evidente, assim, o  quão delicada se apresenta a questão do planejamento 

ambiental. Porém ela se mostra bastante coerente e interessante e sua aplicação deveria ser 

seriamente considerada em qualquer proposta de planejamento para o município de 

Ilhabela. Afinal trata-se de uma cidade cuja maior riqueza é seu patrimônio ambiental, que 

por sua vez assumiu um caráter econômico ao relacionar-se ao turismo. 

A lei 6938 de 31/08/1981, citada pelo autor, propiciou ao planejamento uma ação 

integrada de diversos órgãos governamentais segundo uma política nacional. 

Segundo ele, a dimensão ambiental no desenvolvimento urbano e no planejamento 

territorial é muito recente nos países industrializados e ausente nos países em 

desenvolvimento. 

Para ele, o planejamento dos centros urbanos deve se fundamentar no caráter 

ecossistêmico das relações entre sociedade e seu meio natural; e os princípios ecológicos 

(diversidade, estabilidade, complexidade, níveis tróficos, etc) são parâmetros importantes 

no planejamento da cidade. Havendo 3 possibilidades de ação: 1) reabilitação do meio 
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ambiente degradado; 2) avaliação dos problemas futuros. 3) valorização de recursos 

ambientais.  

Os pólos (nós, pontos de encontro), cruzamentos das atividades econômicas e culturais 

das cidades são os desorganizadores e os organizadores em termos de planificação urbana e 

regional.  

O autor explica ainda que o planejamento do uso e da ocupação do espaço é um 

processo no qual devem ser inseridos métodos e técnicas de saneamento do meio ambiente 

e que sanear é torná- lo habitável. Afirma que a maioria dos instrumentos eficientes do 

processo de planejamento do uso do espaço são de caráter preventivo. 

Para Almeida (1999, p. 5), o planejamento ambiental possui uma dimensão filosófica 

que se apresenta em 3 posturas: cientificismo (soluções técnicas, neutras e onipotentes), 

naturalismo (modelos cognitivos e empíricos que interpretam os processos naturais a fim de 

decifrar a realidade) e o romantismo (vínculo de concepções da prática social). 

Haveria, assim, dois tipos de postura: a pragmática (combinação do cientificismo e o 

naturalismo) e a humanística (associação do naturalismo e do romantismo). 

Cabe lembrar que, segundo Magalhães (1994, p. 342), a atividade de planejamento 

ambiental tem sido alimentada em todo o mundo; pouco no Brasil pelo grande interesse 

despertado pelos efeitos das ações sobre o meio ambiente. 

Spósito (2003) alerta ainda que o processo de urbanização no mundo contemporâneo, 

expressão da acentuação dos papéis urbanos sob o industrialismo e de novas formas de 
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produção e consumo da e na cidade, tem provocado o aprofundamento das contradições 

entre o ambiental e o social nos espaços urbanos. 

A autora esclarece ainda que, com muita freqüência associa-se o ambiental apenas ao 

natural, quando sabemos que ele contempla o socia l, pois, sobretudo na cidade, o ambiente 

não se restringe ao conjunto de dinâmicas e processos naturais, mas das relações entre estes 

e as dinâmicas e processos sociais. Para ela, o ambiental como resultado das relações entre 

o natural e o social deve ser visto a partir de uma dimensão temporal. 

O planejamento ambiental se apresenta como uma vertente de planejamento urbano 

preocupada com as questões sócio-ambientais. Sua fundamentação demonstra coerência e 

importância no sentido de levar em conta outros processos além dos sociais e urbanos 

propriamente ditos, principalmente àqueles relacionados à dinâmica da natureza. 

Segundo Hall (2001, p. 24), o planejamento como processo deve, portanto, distinguir-

se e um “plano”, que é um “conjunto de decisões para ação no futuro” (DROR, 1973) e, no 

caso de grande parte do planejamento turístico, está relacionado,em especial, ao 

planejamento do uso do solo. 

Como afirmou Murphy (1985, p. 156), “planejar tem a ver com prever e regular a 

mudança em um sistema e promover um crescimento ordenado a fim de aumentar os 

benefícios sociais, econômicos e ambientais do processo de desenvolvimento”. Assim 

sendo, o planejamento deve ser considerado um elemento crítico para se garantir o 

desenvolvimento sustentável de longo prazo dos destinos turísticos (HALL, 2001, p. 29). 

 



 
 
 
 
 
 

63 

CAPÍTULO 2 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHABELA 

 

2.1  Localização 

 

 O município-arquipélago de Ilhabela localiza-se na meso região do Vale do Paraíba, 

no estado de São Paulo ( figura 2.1). Foi fundado em três de setembro de 1905 e possui 

uma  área de 348,3 Km². 

 Limita-se a oeste com o Canal de São Sebastião e a leste, norte e sul com o Oceano 

Atlântico. Está a 210 Km da cidade de São Paulo, a 116Km do município de São José dos 

Campos e a 435 da cidade do Rio de Janeiro. 

 As principais ilhas habitadas são: a  ilha de São Sebastião (Ilhabela), dos Búzios, da 

Vitória e dos Pescadores (Ilhado Paredão ou do Meio). As ilhotas são:  a da Sumítica, das 

Cabras (próxima ao canal de São Sebastião), da Serraria, dos Castelhanos e das Enchovas. 

 O arquipélago está  localizado no Litoral Norte Paulista que por sua vez é 

constituído também pelos municípios de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. 
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Figura 2.1  -  Localização da área de estudo 

 

O litoral norte constitui-se na verdade um prolongamento da urbanização da região  

Sudeste.  Assim sendo, Ilhabela e a região do Litoral Norte devido á vocação 

“naturalmente’ turística que possuem,  tornaram-se uma extensão das atividades urbanas 

dos grandes ou médios centros urbanos da megalópole brasileira, principalmente a partir da 

década de 1960.  
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Cabe lembrar que na década de 1960, Ilhabela fazia parte da região denominada de 

São Paulo Exterior. 

A caracterização física-geográfica desta área denominada Litoral Norte não propicia 

uma relação de continuidade física com rápida acessibilidade entre os municípios 

componentes, que estão “separados” por elementos naturais como a Serra do Mar, a Mata 

Atlântica ou o próprio Oceano Atlântico, que através de um canal separa os municípios de 

Ilhabela e São Sebastião.  

Este distanciamento criado por barreiras naturais poderiam justificar uma certa 

dificuldade de integração regional ou até mesmo uma espécie de “isolamento” 

intermunicipal.  

Os aportes de Gonçalves (2003, p. 279), nos advertem que a articulação de 

interesses num âmbito mais amplo que o dos limites municipais poderia favorecer o 

encaminhamento de problemas que ultrapassam a esfera do município. Segundo a autora 

isto remete à região. Mas que região? Ela  questiona. Para ela, uma das concepções de 

região é instrumental, administrativa, pensada como espaço que admite um orçamento 

comum ou uma administração comum. Sendo as regiões também definidas por uma 

homogeneidade relativa da produção, o que hoje no Brasil configura um problema. 

 De acordo com a autora, a tradicional delimitação regional comumente utilizada 

data de décadas atrás e desde então o panorama socioeconômico brasileiro modificou-se 

grandemente. 

  A partir destas considerações podemos ter uma visão mais crítica a respeito da 

regionalização em nosso país. Passamos a questionar as delimitações regionais, os critérios 
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utilizados e a repensar a importante questão regional, pois segundo Gonçalves (2003) os 

espaços regionais não foram redefinidos numa codificação teórica. 

De acordo com os estudos de Luchiari (1992), até 1950 a economia dos municípios 

do litoral norte baseava-se na pequena propriedade caiçara (arroz, feijão, milho, mandioca, 

aipim, cana, frutas e aves) quando então com o advento do turismo teve início o processo 

de urbanização. Na década de 1960, o turismo passa por um fator de desenvolvimento e 

assim o litoral norte começa a relacionar-se a uma economia que vai além de seus limites 

regionais. 

Conforme nos elucida Silva (apud LUCHIARI, 1992), os centros urbanos do litoral 

norte paulista constituem um prolongamento da urbanização do sudeste brasileiro, no caso 

impulsionado principalmente pela Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba 

Paulista e Rio de Janeiro. Assim, é possível notar uma importante relação econômica entre 

estes municípios e aqueles economicamente mais desenvolvidos, as cidades médias e 

grandes do estado. 

Afonso (1999) afirma que a zona costeira do estado de São Paulo apresenta 

estrutura baseada na forte vocação turística regional, com predomínio de atividades 

imobiliárias e de serviços baseados no turismo.  

Segundo a autora, essa atividade turística expandiu-se linearmente ao longo da costa 

a partir da Baixada Santista, tendo ocupado posteriormente o litoral norte. 

 Nesta zona, denominada de costeira, as populações tradicionais abandonaram a 

agricultura de subsistência e estão vinculadas a atividades da construção civil, serviços 

domésticos e artesanato ligados ao movimento turístico, completando com freqüência essas 
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atividades com a pesca artesanal. A autora também recorda que no litoral norte, a 

resistência dos indígenas retardou o povoamento. Trata-se do evento histórico conhecido 

como a Confederação dos Tamoios.  

Para Silva (2003, p. 33), a crise do modelo de desenvolvimento brasileiro que é 

perverso e excludente está marcada especialmente pela extrema concentração de renda. 

Segundo ele, o contraste entre o crescimento urbano e a aceleração desta crise toma corpo 

na dinâmica da construção civil. Para  o autor, trata-se de um setor que atenua os efeitos da 

crise por ser um grande absorvedor de mão-de-obra de pouca ou nenhuma qualificação 

profissional e ao mesmo tempo não é suficientemente capaz de reduzir o desemprego, 

possibilitando o fluxo migratório dos mais pobres em direção à cidade. 

Tal fenômeno tão bem explicitado,  pode ser perceptível na dinâmica populacional 

de Ilhabela, e das demais cidades do litoral norte, onde se observa o grande número de 

migrantes provenientes principalmente das cidades próximas ao Vale do Jequitinhonha, 

uma das regiões mais pobres de nosso país localizada no norte do estado de Minas Gerais, 

empregados principalmente na construção civil. Este fluxo migratório deu origem, por 

exemplo, ao local conhecido como Morro do Mineiros em Ilhabela, que começou a ser 

ocupado no final da década de 1970. 

De acordo com os estudos de Afonso (1999), no início deste século, com o 

surgimento dos veículos motorizados, teve início o processo de substituição do transporte 

ferroviário pelo rodoviário, trazendo consigo transformação drástica da situação até então 

predominante no litoral: atividade econômica voltada à subsistência,  povoados e cidades 
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de pequeno porte distribuídos pela orla litorânea e conservação relativa do ambiente 

costeiro, com presença de impactos ainda pontuais.  

A facilidade de acesso ao litoral proporcionou uma expansão em larga escala da 

função turística, até então verificada apenas na Baixada Santista, beneficiada por acesso 

ferroviário. O turismo expandiu-se por toda a região em seqüência direta à abertura de 

novas est radas, alterando relações de trabalho, promovendo desmatamentos para 

implantação de loteamentos turísticos e poluindo águas marinhas. 

Ainda, utilizando-se dos estudos de Afonso (1999), na década de 40, novas rodovias 

foram construídas, ligando o Vale do Paraíba ao Litoral Norte. E como continuação do 

processo iniciado na década de 1950, os loteamentos de veraneio expandiram-se por todo o 

Litoral Norte, tendo ocorrido, como conseqüência desse mesmo processo forte 

adensamento das construções ampliando-se também o número de pessoas empregadas nos 

transportes, comércio de imóveis e serviços em detrimento de outras atividades. 

Segundo Luchiari (1992), a valorização da região denominada aqui como litoral 

norte para fins turísticos acelerou o processo de urbanização e a especulação imobiliária 

que somados à expansão da pesca industrial induziram direta ou indiretamente um processo 

de espoliação cultural.  

  “A introdução nesta região de uma nova racionalidade na utilização dos recursos 

naturais gerou todo este processo de “desordem” urbana que temos hoje, caracterizada por 

3 tipos de população: o turista , o imigrante e o caiçara” (LUCHIARI, 1992). 
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O fluxograma da figura 2.7 pode contribuir no sentido de facilitar  a visualização do 

processo ocorrido no Litoral Norte  e demonstrar o caminho percorrido por cada um desse 

atores sociais atuantes nesta região do estado de São Paulo. 

 

 

Figura 2. 2 -  Fluxograma das populações e atividades predominantes no Litoral Norte Paulista 
 Fonte: Macrozoneamento do Litoral Norte, 1990. 
 

 

 

A partir das afirmações relativas ao papel desempenhado pelo turismo, pela 

implantação de rodovias e pela ocupação do litoral norte paulista, é possível perceber as 

significativas transformações espaciais relacionadas ao crescimento urbano e populacional 

e alterações relativas ao uso, ocupação e valorização do solo nesta região. 

“As atividades urbanas predominam ao longo de toda a orla litorânea da Zona costeira 

paulista, onde o movimento turístico, com a ocupação de extensas áreas por loteamentos 



 
 
 
 
 
 

70 

voltados ao lazer, é o principal indutor da urbanização. Esse processo tem sido 

constantemente impulsionado pela indústria imobiliária, ocorrendo principalmente em 

virtude da construção de residências de veraneio, que hoje se espalham por toda a orla 

litorânea” (AFONSO, 1999). 

Segundo Afonso (1999), o uso do solo mais freqüente no litoral norte é o uso turístico e 

as atividades econômicas são representadas quase que exclusivamente pelo comércio 

voltado ao turismo, existindo em São Sebastião também o maior porto importador de 

petróleo do país. 

A existência deste porto, bem como do TEBAR (Terminal de Petróleo Almirante 

Barroso), no município de São Sebastião, intimamente ligado às atividades industriais 

santistas e ainda o posto de travessia da DERSA, que opera o sistema de balsas que ligam 

São Sebastião à Ilhabela, acabam induzindo uma dinâmica inter-municipal ativa e peculiar 

entre estes dois municípios. Outro aspecto interessante é o intenso tráfego diário de 

trabalhadores que se deslocam de ambos municípios, a fim de realizarem suas atividades 

laborais. 

Outro fato interessante a esta análise é a Balsa funcionar também como um elemento de 

certa forma inibidor do acesso à ilha (gráfico 2.7). 
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VARIAÇÃO ANUAL DO FLUXO DA 
BALSA - 2002-2004
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 Gráfico 2.1– Gráfico  do fluxo da balsa , elaborado pela autora 
 Fonte: PGT, 2005 
 

 Estes dados demonstram o intenso fluxo de pedestres na travessia de balsa entre 

Ilhabela e São Sebastião e o significativo aumento no número de ciclistas e motociclistas no 

período descrito. 
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2.2  Aspectos físicos  

 

 Para caracterizar o município em seus aspectos físicos-naturais, foram utilizadas as 

informações contidas no Projeto MAVALE (KURKDJIAN et al., 1992) que será 

brevemente apresentado. 

 No ano de 1992, em São José dos Campos, foi concluído o Projeto de 

Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo o 

qual , segundo informações de Márcio Nogueira Barbosa (1992), visava alcançar dois 

objetivos principais: dar suporte ao consórcio de Municípios na atualização de diretrizes de 

ordenamento do uso do solo que contribuíssem ao desenvolvimento harmônico e sustentado 

da região e colocar à disposição da comunidade técnico-científica do país uma metodologia 

de planejamento regional baseada no uso de dados de sensoriamento remoto orbital. 

Visando um melhor detalhamento a respeito dos aspectos físicos da área de estudo, 

o Projeto Mavale constituiu-se em principal fonte de apoio para expressar a caracterização 

física/geológica da área. 

 

2.2.1 Geologia , relevo e solo  

 

 Com relação à geologia regional, de acordo com informações do Projeto Mavale – 

(KURKDJIAN et.al 1992,  p.12) o Complexo Costeiro, do qual faz parte Ilhabela, está 

inserido numa parte da região de dobramentos sudeste.     
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Esta parte da região de dobramentos Sudeste, conforme relata Hasui et al 

(KURKDJIAN et.al 1992, p.12), é caracterizada por mobilização tectônica brasiliana, 

englobando unidades litoestruturais que provavelmente foram acumuladas durante o 

Proterozóico Superior, posteriormente afetadas pelo Ciclo Brasiliano e complexos 

litoestruturais consolidados no Arqueano e Proterozóico Inferior, retrabalhados em ciclos 

termotectônicos pré- e sin- brasilianos. 

Em relação ao Complexo Costeiro, a sua geologia apresenta, segundo Hasui et al 

(apud KURKDJIAN et al,  1992,  p.13), litotipos essencialmente de origem metamórfica 

tais como gnaisses, migmatitos com intercalações de calcissilicáticas, calcários, 

matavulcânicas, formações ferríferas, quartizitos e, subordinadamente, corpos máficos e 

metamáficos e intrusivos (dioritos, monozitos e sienitos). Além destas associações, 

destacam-se rochas granulíticas nas formas de núcleos esparsos, bolsões e feixes 

representados por charnockitos, kingizitos, leptinitos e enderbitos.  Todo este conjunto 

apresenta um grau médio e alto de metamorfismo (anfibolito - granulito) e foi migmatizado 

(granitizado) em graus variáveis durante os ciclos Transamazônico e Brasiliano. 

A litologia predominante em Ilhabela, considerada por Hasui (apud KURKDJIAN 

et.al, 1992)  consiste em um Maciço Alcalino, apresenta nordmarkitos, nefelina, sienitos, 

foiaitos e teralitos cuja origem é de rochas cristalinas ígneas intrusivas. Estes tipos de 

rochas são fortemente coesivas, muito pouco permeáveis, fracamente anisotrópicas, 

apresentam grau de fraturamento moderado e são fortemente resistentes a erosão, embora o 

potencial erosivo da associação solo -rocha alterada seja muito alto em função do relevo e 
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da declividade. A característica principal do relevo é de ser montanhoso e escarpado com 

afloramentos de rochas.   

A declividade do relevo em Ilhabela apresenta percentuais entre 0 a 60% .  

O MAVALE (KURKDJIAN et.al 1992,  p.134)  indica que as áreas litorâneas que 

estão inseridas dentro dessa classe de declividade apresentam tipos de relevo como, morros 

alongados com serras e espigões locais, serras com escarpas locais e montanhas costeiras. 

As altitudes variam entre 100 e 300 metros para o primeiro tipo e é comum acima de 300m 

para os demais. As encostas são bastante entalhadas, e com frequência observam-se 

cabeceiras de drenagem e grotas profundas. Os topos são estreitos e alongados; os vales são 

fechados e abruptos.  

Essa morfologia associada à declividade alta favorece a ocorrência de fenômenos 

naturais de movimento de massa (escorregamentos, deslizamentos/queda de blocos), o que 

torna a área sensível a qualquer tipo de uso ou ocupação que altere o equilíbrio natural.  

As características do relevo, a declividade e os tipos de materiais inconsolidados são 

fatores que determinam um grau de erosão moderado a forte e contínua. 
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Figura 2.3.– (a) Pico ao fundo e afloramentos rochosos  (Bairro Bexiga – sul da Ilha)  
                  (b) Vista da entrada da Ilhabela (Balsa) 
 
No litoral norte, as escarpas da Serra do Mar aproximam-se da costa, deixando 

pequenas planícies para ocupação humana (PGT, ILHABELA, 2005). 

A Tabela  2.1 mostra dados relativos ao perfil geomorfológico da região, sendo 

possível observar a pouca extensão de praias no município de Ilhabela, predominando 

assim os costões. 

 
 
 
Município  Extensão Total Extensão Costa Ext. das Praias Ext. Costões 
Ubatuba 711 200 53 147 
Caraguatatuba 484 38 29 8 
São Sebastião 401 107 33 55 
Ilhabela 347 134 14 120 
Litoral Norte 1.943 479 128 330 
Estado de SP 7.759 883 427 432 
 
Fonte: PGT (Plano Gestor de Turismo), 2005. Organizado pela autora. 
 

 

Tab. 2.1 -  EXTENSÃO TERRITORIAL, TOTAL DE PRAIAS E COSTÕES DOS 
MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE (KM²) 
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O tipo de solo predominante em Ilhabela é o Ca 12, um tipo de solo que se caracteriza 

em cambissolo + e solos litólicos, ambos álicos a moderado e proeminente textura argilosa 

e média fase não rochosa e rochosa. Sua profundidade é de aproximadamente 50cm. 

O solo Cambissolo Álico (Ca) e o solo Cambissolo Húmico Álico (CHa) pertencem 

a um mesmo grupo de solos, conforme apontam as informações do Projeto MAVALE 

(KURKDJIAN et.al 1992, p. 139). As características principais destes solos se apresentam 

como: solos minerais com horizonte B incipiente ou câmbico, não hidromórfico, e com 

pouca diferenciação de textura do horizonte A para o B; solos com pequeno grau de 

evolução, não suficiente para meteorizar completamente os minerais primários de fácil 

intemperização como o feldspato, micas, etc; são solos que não possuem acumulação 

significativa de óxido de ferro, húmus e argilas que permitam identificar um B textural. 

Estes tipos de solos têm atividade de argila baixa (Tb), apresentam sequência de 

horizonte A, B, C, ocorrendo com mais frequência o tipo A moderado, seguido pelo 

proeminente e húmico. possuem textura média ou argilosa, são bem a moderadamente 

drenados e rasos a profundos. São álicos com saturação de alumínio superior a 50%. 

Ocorrem na região serrana, em relevos montanhosos e escarpados, com vegetação de 

floresta ombrófila.  
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 Figura 2..4 – Solo exposto em terreno demarcado no Bairro do Bexiga – sul da Ilha 

 

2.2.2  A Cobertura Vegetal 

De acordo com informações do MAVALE (KURKJIAN et.al 1992, p.34) na região 

litorânea a vegetação encontrada pode ser agrupada em três tipos fisionômicos: Floresta 

Pluvial ou Mata Atlântica, Floresta Paludosa. 

A floresta Pluvial ou Mata Atlântica é um tipo de formação que ocorre nas encostas 

da Serra do Mar e tem como principal característica a estratificação das árvores; nas 

planícies apresenta exemplares de maior altura que nas serras. é um tipo de vegetação que 

exige clima sempre úmido e não muito quente. São florestas extensas, densas e ricas em 

espécimes (idem,  p.36). 

A floresta Paludosa ou hidromórfica é característica em áreas onde o solo pode ser 

permanente ou periodicamente inundado, e se apresenta em duas diferentes formações na 

área litorânea. Uma delas é a floresta Paludosa Litorânea, que ocorre nas planícies arenosas 

em manchas de mata baixa, podendo ser considerada a comunidade vegetal de restinga. A 

outra formação é a Floresta Paludosa Marítima, que corresponde às formações de mangue. 
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O Thicket é uma formação arbórea baixa ou arbustiva, porém densa. Na região é 

encontrado o thicket lenhoso atlântico, que é uma formação das encostas baixas da Serra do 

Mar, nas vizinhanças do oceano. Onde o solo é raso há densa formação de arbusto e 

pequenas árvores; onde o solo é mais profundo encontra-se a mata. Pode ser observado 

também o thicket esclerófilo litorâneo, a vulgar restinga, que pode às vezes atingir porte 

florestal. A mata de restinga se caracteriza por uma formação arbórea baixa ou arbustiva, 

porém densa. 

O bioma predominante em Ilhabela é a de Mata Atlântica. Apesar da predominância 

da floresta de Mata Atlântica, também se observa em Ilhabela a presença de mata de 

restinga, em praias da costa leste e oeste, bem como, na praia do Perequê, na costa oeste, se 

observa a presença de um manguezal.  

O manguezal se caracteriza por uma vegetação litorânea adaptada ao ambiente salino, 

sujeito ao movimento das marés. 

Os mangues possuem importância ecológica extrema para a fauna oceânica de moluscos, 

crustáceos e peixes, uma vez que esses animais encontram aí ambiente propício para 

alimentação, reprodução e proteção em pelo menos uma das fases de sua vida. Os manguezais 

em São Paulo sofrem com a intensa ocupação humana, fato que agrava a poluição, aumenta o 

aterramento das áreas alagadas, substituindo a vegetação nativa e provocando total desequilíbrio 

nesse ambiente (LAMPARELLI apud, PGT, 2005). 
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Figura 2.5 – Aerofoto de 1982, Bairro Perequê, mostrnado o mangue ao fundo. 

 

Figura 2.6 – Córrego da Ilhabela - Mangue 

 

Área de 
Mangue 
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Na figura 2.4 é possível identificar a área correspondente ao mangue que abarcava os 

bairros da Barra Velha e do Perequê. É possível notar que até 1982 esta área apresentava-se 

bastante preservada. 

A figura 2.5 mostra resquícios de vegetação de mangue no Córrego da Ilhabela localizado 

no bairro do Perequê.  

As principais espécies vegetais encontradas em Ilhabela são: as árvores que possuem um 

sistema radicular superficial, muitas vezes apresentando sapopemas e raízes escora que 

aumentam sua fixação no solo. A grande maioria dos indivíduos apresentam folhas de formato 

oblongo com pontas tipo goteira. Os indivíduos desta mata distribuem-se em diferentes níveis, 

não formando um dossel contínuo, recebendo assim quantidades de luz. A altura da formação 

pode variar de 25 a 30 m de altura, com emergentes eventualmente superando 35m, cujas copas 

das árvores são sustentadas por troncos grossos e retilíneos. O estrato intermediário e constituído 

de espécies mais baixas que variam de 10 a 20 m de altura, e ainda possui grande número de 

indivíduos jovens do dossel superior e várias espécies de palmeiras. No sub-bosque, apesar do 

grande desenvolvimento dos estratos arbóreos, o relevo acidentado permite uma maior entrada 

de luz através do dossel favorecendo o desenvolvimento de lianas e epífitas.   

 O estrato herbáceo possui baixa densidade, mas muito rico em espécies herbáceas com 

grande número de plântulas e indivíduos jovens de espécies arbóreas. Graças a estrutura da mata, 

é grande o desenvolvimento de lianas e epífitas, principalmente sobre os indivíduos do dossel. 

 A Floresta Atlântica é uma das florestas tropicais mais ameaçadas de extinção no 

mundo. Os remanescentes mais significativos da floresta se encontram em áreas declivosas 

da Serra do mar cuja topografia desfavorável inibiu o aproveitamento econômico. 
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 Associados ao ecossistema Floresta Atlântica existem outras formações vegetais 

importantes como os campos de altitudes, a vegetação de restinga e os manguezais, além da 

vegetação das ilhas ao longo da costa, que constituem importantes abrigos da fauna 

migratória, apresentando endemismos característicos. 

 As vantagens da floresta são: proteção da Floresta Atlântica, melhoria das condições 

de preservação dos mananciais de água doce que abastece a vila e garantia de estabilidade 

das encostas cujo deslizamento periódico causa perdas materiais e humanas (KURKDJIAN 

et.al 1992  p. 86- 90). 

    

                                       

   Figura 2.7 – Sapopema ou Sapopemba-ouriço Fonte: Rodriguez, 1999. 

  

 A figura 2.6 mostra um exemplar de uma espécie típica da Mata Atlântica, que pode 

ser encontra nas áreas do Parque Estadual de Ilhabela. É possível notar seu tronco grosso, e 

as folhas em formato de gotas. 
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2.2.3   Drenagem 

 

 O Litoral Norte caracteriza -se como uma unidade de gerenciamento de recursos 

hídricos de pequena extensão geográfica com relação à  hidrografia, com aproximadamente 

1.977 Km².  

 O que a diferencia da maioria das UGRHIs é o direcionamento das drenagens que 

partem da Serra do Mar para o Oceano Atlântico, exercendo este o papel de “drenagem 

principal”, delimitando 26 sub-bacias continentais e 8 insulares. 

 Como a formação florestal do bioma mata Atlântica está presente em toda a área, e 

encontra-se relativamente bem preservada, principalmente no âmbito dos limites dos 

Parques Estaduais, inclusive o de Ilhabela, temos assim um fator positivo para a 

preservação tanto da quantidade como da qualidade dos mananciais, uma vez que a 

vegetação desempenha importante papel na contenção dos processos erosivos (IPT, 

RELATÓRIO TÉCNICO, 2001,  p.07). 

 Porém é possível constatar o gradativo emprobrecimento da população local, 

conforme dados censitários do IBGE e uma conseqüência direta desse fato é o incremento 

da ocupação desordenada,a qual pode influenciar na conservação das fontes e mananciais 

d’água. 

 Algumas sub-bacias apresentam índices críticos com relação à disponibilidade 

hídrica em Ilhabela, como a de n° 29 (Córrego Ilhabela/Cachoeira), com 89,1% de índice 

de comprometimento (IPT, 2001). 
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 Já em relação aos dados de balneabilidade de 1999, destacaram-se como sub-bacias 

com praias impróprias em Ilhabela, as de n° 29 (Córrego Ilhabela/Cachoeira) e de n° 30 

(Paquera/Cego). 

 O balanço hídrico sofre interferências (processos de instabilidades, erosão e 

deteriorização da qualidade das águas) por meio  de ocupações desordenadas, obras e até 

por ações individuais inadequadas.  As inundações ocorridas em áreas onde as drenagens 

atravessam uma planície ocupada por urbanização também foram cadastradas em Ilhabela. 

 Segundo o relatório do IPT (2001) os objetivos fundamentais de um plano de bacia 

hidrográfica é garantir disponibilidade de água, de boa qualidade para a população 

residente e flutuante dentro de um horizonte de planejamento pré-definido. A 

disponibilidade implica que a oferta de água seja maior que a demanda da mesma. A 

qualidade de água é o resultado da redução ou eliminação das fontes de contaminação. 

 A área considerada para captação de água é a área total da região subtraída mancha 

urbana. Conseqüentemente, o crescimento da mancha urbana reduz a oferta de água na 

bacia. Assim, o crescimento da população também influencia a demanda por água. 

 

2.3  Aspectos históricos e sócio-econômicos  

  

 O aumento significativo da população na Ilha de São Sebastião, como era 

denominada antigamente Ilhabela, ocorreu somente na segunda metade do século XVIII, 

ocasião em que um pequeno povoado começou a ser formado onde hoje se localiza o centro 
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turístico de Ilhabela. Em 1785, esse povoado foi elevado à condição de capela, recebendo o 

nome de Capela de Nossa Senhora D’Ajuda e Bom Sucesso. 

 Nessa época, o grande ciclo econômico do açúcar já começava a apresentar sinais de 

declínio, mas a pesca da baleia estava em seu auge, com o aproveitamento das barbatanas e 

óleo para a iluminação e construção civil. Assim, no final do século XVIII, muitos 

engenhos foram abandonados no Litoral Norte. A população estimada de Ilhabela neste 

período era de aproximadamente 3.000 moradores. 

 No início dos anos 1800, começa a tomar vigor o ciclo do café que era plantado, 

colhido, descaroçado, secado, torrado, ensacado e embarcado única e exclusivamente por 

mão-de-obra escrava, sendo o comércio desta mão-de-obra realizado de forma clandestina 

(contrabando), principalmente através da Baía dos Castelhanos. 

  A partir do primeiro quarto do século XX, começa a ganhar força a produção de 

cachaça, já fabricada em 13 engenhos – ou fábricas de aguardente instalados na Ilha de São 

Sebastião. A produção chegou a atingir 500 mil litros e era escoada em pipas 

principalmente para Santos em canoas de voga, juntamente com excedentes agrícolas 

produzidos pelas roças de subsistência. Uma das marcas mais conhecidas era Cocaia ( 

figura 2.7).  
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Figura 2.8  – Rótulo de Aguardente               Figura 2.9 – Carro de boi e igreja matriz e Cadeia (Vila) 
Fonte: Simões (2005)      
 
 Viotti (1977) e Prado Jr. (1965) demonstram o importantíssimo e decisório papel 

desempenhado pelo ciclo do café em nossa economia e as discrepâncias regionais 

verificáveis no Brasil atual. 

 As informações de Prado (1965, p. 170) demonstram que o café engendrou no 

Brasil e, com ele, o complexo cafeeiro (um verdadeiro mundo repleto de estruturas no meio 

da selva). E a implementação desta delicada cultura em nossa economia e sua importância 

no século XVIII, na economia mundial, foram cruciais no desenvolvimento econômico do 

Brasil especialmente no setor Sudeste-Sul do Brasil. 

Verifica-se assim que onde a cultura do café esteve presente deixou marcas profundas e 

que o período posterior ao seu declínio implicou em desenvolvimento local e regional. 
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Surpreendentemente, o autor afirma que o ponto de partida da implantação desta cultura 

em nosso país, foram as vizinhanças próximas do litoral, sendo Caraguatatuba, São 

Sebastião e Ubatuba importantes zonas produtoras. Embora o autor não cite Ilhabela, é 

sabido que esta cidade também experimentou o cultivo desta iguaria. O café foi cultivado 

no município de Ilhabela em meados do séc. XIX. Já no século XX a cidade retorna às 

atividades mais tradicionais, da pesca e do cultivo da banana, e em 1925 o cultivo do café 

foi impulsionado na região devido à crise de saturação do porto de Santos e à implantação 

do Porto de São Sebastião.  

Porém, como autor sabiamente resume: o ciclo normal das atividades produtivas no 

Brasil apresenta uma fase de intensa e rápida prosperidade, estagnação e decadência. 

Aponta ainda como uma das causas principais da decadência, o acelerado esgotamento das 

reservas naturais, devido à exploração descuidada e extensiva. 

 Isto pode ser comprovado na realidade, pois, foi exatamente neste período de 

cultivo do café que Ilhabela sofreu as maiores taxas de desmatamentos jamais antes 

experimentadas. 

 Em 1948, através da Lei Estadual 163 de 27 de setembro Ilhabela passou a ser 

considerada uma Estância Balneária. 

As profundas transformações decorrentes do advento (a partir de 1950), expansão 

(1960)  e explosão da atividade turística (1970), no Brasil  influenciaram significativamente 

o espaço urbano do município de Ilhabela. A construção de novas estradas, também foram 

determinantes para o dese nvolvimento destas transformações e  devem ser consideradas em 

seu contexto regional, pois afetaram não um único município mas toda a região 
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denominada de litoral norte paulista, afinal o município de Ilhabela está inserido numa 

lógica bastante similar à dos demais municípios desta área litorânea conhecida como litoral 

norte. 

Alguns dados estatísticos podem demonstrar o crescimento no número de 

estabelecimentos comerciais no município  (tabela 2.2). É possível perceber que o maior 

aumento ocorreu justamente nos estabelecimentos de comércio e serviços, atividades 

intrínsecas à atividade turística. 

 

   
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Serviços 105 117 127 127 157 172 198 246 243 
Indústria 15 15 12 13 12 11 13 11 9 
Comércios 109 99 121 128 139 158 174 208 235 
Total 229 231 260 268 308 341 385 435 487 
Cresc.Anual 
(%) 

 0,87 12,55 3,08 14,93 10,71 12,90 12,99 11,95 

 
Fonte: IBGE, 2005, publicados por PGT (PLANO GESTOR DE TURISMO, ILHABELA, 2005) 
  

Outro dado relevante a ser considerado no tocante à urbanização do município são as obras 

de grande e médio porte (tabela 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2.2 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS EM ILHABELA 1995-2003 
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Fonte: Secretaria de Obras de Ilhabela, 2005,publicado por PGT (Ilhabela, 2005 
 

2.4  Aspectos demográficos e de saneamento 

  

De acordo com os dados do IBGE – Censo Demográfico de 2000,  Ilhabela foi o 3 ° 

município de todo o estado de São Paulo que apresentou o maior crescimento populacional.  

Alguns dados estatísticos relativos ao período definido para a análise do 

crescimento urbano, foram coletados e serão representados e comentados a seguir (gráfico 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6): 

 

Escolas 06 
Pavimentação 23 

Ciclovias 06 
Saneamento Básico 06 

Rede Elétrica 05 
Saúde 02 

Obras Emergenciais 01 
Áreas Esportivas 03 
Córregos e rios 04 

Pontes, Escadas e Passarelas 02 
Reformas de Praças 04 

Construção e reforma de prédios 08 
Atracadouros e piers 03 

Monitoramento 01 
Aeródromo 01 

Prestação de Serviços 01 

Tabela 2.3 - Tipos de obras de Médio e Grande porte executadas 2001-2004 
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Taxa de crescimento 
populacional- Municípios do 

Litoral Norte e Estado de SP (%) - 
1996-2000
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Gráfico 2.2 – Taxa de crescimento populacional – municípios do Litoral Norte e Estado de SP –  
        1996-2000 

 Fonte: Afonso (1999), elaborado pela autora. 

 

É possível perceber através do gráfico 2.1 que Ilhabela  apresentou o maior 

crescimento populacional entre os municípios que compõem o Litoral Norte tendo seu 

índice superado à média do estado de São Paulo em mais que o dobro. 
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Crescimento populacional de 
Ilhabela (n° de habitantes)

5066 5039 5857 7743

13437

20744
25317
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 Gráfico 2.3 - População residente, elaborado pela autora 
 Fonte: Tabela 3, Afonso (1999) e Zoneamento ecológico-econômico do litoral norte (2002), pg. 9 e  
       www.seade.gov.br 
 
  
 
  
 A partir da análise do gráfico 2.2  da evolução populacional é possível averiguar as 

mudanças relativas ao comportamento demográfico do município, ocorridas 

principalmente  a partir da década de 1970, quando a atividade turística apresentou uma 

ampla expansão. Vemos assim, que o número de habitantes apresentou um crescimento 

bastante considerável a partir deste período e nos anos posteriores. 

 O comparativo entre a população urbana e rural (gráfico 2.3) também pode servir 

para ilustrar o processo de urbanização do município a partir da expansão da atividade 

turística.   Assim, torna-se evidente que o desenvolvimento das atividades turísticas 

pressupõe o crescimento de atividades tipicamente urbanas, visto que, os setores 
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terciários da economia (comércio e serviços) são os que mais crescem a fim de atender 

as demandas trazidas pelo turismo.  

Evolução da população urbana e rural 
(hab) - Ilhabela 1982-2005

232 250 246 244

8.345

13.979

20.506

25.073

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1982 1992 2000 2005

população rural população urbana
 

 
Gráfico 2.4 - Evolução da população urbana e rural ,elaborado pela autora 
 Fonte: www.seade.gov.br 
 
 
 Acompanhando o crescimento populacional geral, a população urbana também 

aumentou num ritmo bastante acelerado neste período, enquanto a população rural não 

apresenta um número significante. O gráfico 2.4, assim como o do crescimento 

geométrico da população,  também podem  corroborar para  esta tendência. 
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Grau de Urbanização (%) - 
Comparativo Ilhabela - Estado de SP
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Gráfico 2.5 -Comparativo da evolução do grau de urbanização,elaborado pela autora 
 Fonte: www.seade.gov.br 
 
 
 Observa-se  a partir do gráfico 2.5 que em todos os períodos apresentados,o 

município de Ilhabela superior a média do Estado de São Paulo. 

Taxa de crescimento geométrico da 
população (%a.a.) - comparativo entre 

Ilhabela e o Estado de SP
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Gráfico 2.6 -Comparativo da taxa de crescimento geométrico da população,elaborado pela autora 
 Fonte: www.seade.gov.br 
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 Com relação às taxas de crescimento geométrico da população (gráfico 2.6), 

Ilhabela apresentou índices que superam em mais que o dobro os índices apresentados pelo 

Estado de São Paulo. 

 
 

Densidade Demográfica (hab/Km2) - 
comparativo Ilhabela e Estado de São 

Paulo

23,04 39,99 61,76 75,35100,38 126,45 148,73 160,7
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200
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Gráfico 2.7 -Comparativo da densidade demográfica,elaborado pela autora 
 Fonte: www.seade.gov.br 

 

Estes índices revelam que a partir da década de 1980, e principalmente a partir da 

década de 1990,  a população começa a se adensar mais e estes índices vêm a confirmar a 

questão da escassez de novos espaços no município, que implica em maior adensamento. 

Esta questão está intimamente relacionada aos aspectos físicos do município que 

conforme citado anteriormente apresenta delimitações naturais para a sua ocupação. 
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Segundo o relatório  n° 57.540 do IPT (2001), Ilhabela, até 1991 recebeu 37,0% de 

toda a população migrante oriunda do próprio Estado de São Paulo, aparecendo em 

seguida, por ordem de grandeza, os Estados de Minas Gerais e Bahia. O relatório afirma 

ainda que o crescimento populacional de Ilhabela, no intervalo de 1996 a 1999 esteve 

fortemente atrelado ao movimento migratório , quando recebeu 6.719 habitantes ou 87,8% 

enquanto que o saldo vegetativo foi de apenas 925 pessoas. 

Todos estes dados demonstrados a partir dos gráficos, ilustram e pressupõe o 

crescimento demográfico e urbano apresentado pelo município de Ilhabela. 

Alguns aspectos relacionados ao saneamento básico também podem ser 

considerados e relacionados aos aspectos demográficos com a finalidade de ilustrar as 

necessidades advindas com o crescimento populacional, tais como coleta de lixo, 

fornecimento de água e esgotamento sanitário. 

As tabelas 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 trazem alguns dados que também podem ser úteis 

à presente análise.  

 
 

Fonte: Cetesb, 2004, publicado por PGT, 2005 e organizado pela autora. 

Município  
 

% de Coleta %  de tratamento Corpo receptor 

Caraguatatuba 21 100 Rios e Mar 
Ilhabela 5 100 Canal de São Sebastião 
São Sebastião 50 100 Mar e Canal de S. Sebastião 
Ubatuba 33 100 Rios e Mar 
Total 31 100  

Tabela 2.4 - CARGA ORGÂNICA POLUIDORA DOMÉSTICA DO L. NORTE
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   Fonte: Ministério da cidades, 2000, in PGT, 2005 
 
 
  
 No que se refere à porcentagem de coleta da carga orgânica poluidora doméstica do 

Litoral Norte, os dados referentes à  coleta do município de Ilhabela se apresentam muito 

inferiores à porcentagem dos demais municípios. Este dado está relacionado à  utilização de 

fossas sépticas e fossas rudimentares como principais tipos de esgotamento utilizados no 

município.  

 
 
 
   

Rede Geral 74,8 
Poço ou  nascentes 7,1 
Outras formas 18,1 

 
   Fonte: Ministério das cidades, 2000 In PGT, 2005 
 
 
 
 

Serviço de Coleta 94,9 
Enterrado 0,1 
Jogado em rio ou mar 0 
Jogado em terrenos baldios 0,6 
Queimados 3,5 
Outros 0,9 

 
   Fonte: Ministério das cidades, 2000 In PGT, 2005 
 
 
 
 
 
 

Rede Geral 2,3 
Fossa Séptica 61,7 
Fossa Rudimentar 34,4 
Ligado diretamente  à vala 1,2 
Ligado diretamente a rio, lagoa ou mar 0,4 
Outros 0,1 

Tabela 2.5 - TIPO DE ESGOTAMENTO – Ilhabela -  (%) 
 

Tabela 2.6 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ILHABELA (%) 

Tabela 2. 7 - DESTINAÇÃO DO LIXO – ILHABELA (%) 
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     Ilhabela         Estado de SP  
Abastecimento de água 75,7 97,38 
Esgotamento sanitário 2,31 85,72 
Coleta de Lixo 96,01 98,9 
 
Fonte: Seade, 2000 , In PGT, 2005 
 
 
 Com relação aos dados referentes ao abastecimento de água e destinação do lixo, o 

município de Ilhabela não demonstra discrepâncias significativas com relação aos dados do  

estado de São Paulo. Apenas o item esgotamento sanitário novamente se apresenta muito 

aquém da média do estado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2. 8 - PRINCIPAIS INDICADORES DE SANEAMENTO (%) – 2000 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE REGULAMENTAÇÃO URBANA PROPOSTAS 

PARA O MUNICÍPIO 

 

3.1  O Parque Estadual 

 Segundo Silva (2004, p. 52), a criação de áreas de conservação e parques nacionais 

no Brasil foi influenciada pelo modelo desenvolvido nos Estados Unidos desde meados do 

século XIX e, segundo Diegues (apud SILVA, 2004), esse modelo era baseado na proteção 

da vida selvagem e do ambiente natural em seu estado primitivo, anterior à intervenção 

humana, afastando-a da ação depredadora da sociedade urbano- industrial pela criação de 

verdadeiras “ilhas” territoriais, ou seja, os parques nacionais. Esses lugares não estariam, 

porém, totalmente afastados da visão e do contato humanos, pois poderiam ser visitados 

pelos apreciadores da natureza. Sob este aspecto, o modelo de parque nacional americano 

recria o mito do Éden, o paraíso perdido pelo homem na aurora de sua criação; é um mito 

moderno, ou neomito. 

 No Brasil, o primeiro parque nacional foi criado em 1937 em Itatiaia- RJ. A partir 

da década de 1960, com a divulgação e popularização da ecologia, houve um significativo 

aumento das áreas protegias e a partir da década de 1980, surgiram outras categorias. Neste 

contexto foi criado, em 1977, o Parque Estadual de Ilhabela, através do Lei Estadual 

27.025. 

 Para Luchiari (2004,  p.139), a legislação do Parque Estadual da Serra do Mar, 

criado em 1977 (DE. 10.251) e ampliado em 1979, incluindo a região de Picinguaba, ao 
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norte de Ubatuba, desapropriou os caiçaras. Segundo ela, o território foi assim interditado 

para as atividades agrícolas, de pesca nos rios, de extração (especialmente a caxeta para 

artesanato, ou madeiras mais nobres para a confecção de barcos) e caça. 

 O elemento “preservação ambiental” também é exploração no apelo turístico 

conforme o folder da figura 3.1: 

 

 

 Figura 3.1. – “Folder” turístico 

  

 Esta iniciativa, apesar de estar moldado no modelo de países desenvolvidos, o que 

para muitos é objeto de crítica, tem papel importantíssimo para a preservação da Mata 

Atlântica e também como elemento inibidor do avanço desmedido da urbanização.  
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 Luchiari (1997, p. 139) afirma que se, de um ponto de vista positivo, a legislação 

ambiental restringiu a expansão urbana desenfreada, por outro lado, ela também restringiu a 

utilização dos recursos naturais pelas populações tradicionais, criando um conflito evidente 

entre as leis de preservação ambiental e a preservação do modo de vida caiçara. 

 Atualmente, a questão tem sido que muitas vezes os edificadores não têm  

respeitado os limites do parque, como será discutido posteriormente. Porém, segundo 

informações da direção do parque estadual  o problema mais grave atualmente tem sido a 

caça e o tráfico de animais silvestres. 

 

 

3.2  O zoneamento municipal 

 

Segundo Maricato (2001), as leis de zoneamento constituem talvez, a expressão mais 

forte do urbanismo modernista com sua utopia de dirigir ordenadamente o uso e a ocupação 

do solo, com regras universais e genéricas, separando usos, níveis de circulação, tipologias 

de edifícios, padrões de ocupação do solo etc. 

Porém segundo a autora, no Brasil, as críticas já desenvolvidas sobre a legislação de 

zoneamento e sua aplicação permitem chegar a algumas conclusões: 1)ela está bastante 

descaracterizada com grande parte das edificações e seu uso, fora da lei; 2)dificulta a 

ampliação do mercado privado em direção a camadas de mais baixa renda; 3)desconsidera 
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a questão ambiental, é de difícil compreensão e aplicação; 4)ignora as potencialidades 

dadas pelos arranjos locais ou informais e 5)contribui com a segregação e a ilegalidade. 

É possível assim refletir sobre o quão complexa se mostra a aplicabilidade da lei de 

zoneamento, sendo ela ao mesmo tempo importante e necessária porém não respeitada ou 

devidamente valorizada. 

Segundo Villaça (1999, p. 177), zoneamento é uma legislação urbanística que varia no 

espaço urbano. Teve início no Rio de Janeiro e em São Paulo nas últimas décadas do século 

passado. Possui menos influência estrangeira que o plano diretor e não pode ser 

considerado como plano diretor embora todo plano diretor deva incluir um plano de 

zoneamento. 

O autor é bastante crítico ao afirmar que o zoneamento corresponde aos interesses e 

soluções específicas das elites brasileiras. E apesar de no discurso, o zoneamento fazer 

parte integrante de um plano diretor, até hoje predomina o zoneamento separado. Para ele, 

o zoneamento é a prática de planejamento urbano lato senso mais difundida no Brasil. 

Magalhães (1996, p. 339) conceitua o zoneamento como sendo uma forma de 

planejamento físico, e também uma forma de intervenção no uso do espaço que visa a 

maximizar benefícios e a minimizar riscos e prejuízos. O zoneamento ambiental seria uma 

forma de planejamento físico-territorial. 

A lei municipal 98/80 que dispõe sobre o patrimônio turístico, a proteção ambiental e o 

parcelamento, uso e ocupação do solo no município de Ilhabela em seu capitulo IV 
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classifica as zonas do município em 4 tipos: I – Zona Residencial; II – Zona Comercial; III 

– Zona Mista; IV – Zona de Proteção Ambiental. 

O presente estudo  utilizará uma divisão simples e abrangente, proposta pela autora 

para facilitar as citações e comentários a respeito das localidades a serem analisadas através 

da interpretação dos produtos de sensoriamento remoto. Assim, temos: 

1) A costa norte: que vai do Morro de Santa Teresa a Praia do Jabaquara, última 

praia com acesso rodoviário. 

  Esta zona se caracteriza preponderantemente por áreas residenciais, Esta zona conta 

a bastante tempo com a rodovia asfaltada até a praia da Armação, ponto máximo em que 

chega o transporte coletivo. Nela localiza-se a praia do Viana que conta com restaurantes e 

hotéis de excelente nível, compondo assim um mini centro. 

2) A costa sul: composta pelo bairro do Piúva até o bairro dos Borrifos. Trata-se de 

uma zona que recebe um grande fluxo de turistas por contar com belas praias com boa 

balneabilidade. Nas últimas décadas apresentou um crescimento notável desde que sua via 

principal recebeu pavimentação asfáltica no final da década de 1990. Assim como a costa 

norte caracteriza-se como zona residencial com mini-centros próximos às praias do 

Portinho, Julião, Grande e Curral.  

3) A zona central: que vai desde a Barra Velha até a Vila (antigo centro). Esta área é 

sem dúvida a que mais tem sofrido alterações paisagísticas. Nas últimas décadas foi 

estrondoso o crescimento observável do número de estabelecimentos comerciais e de 

serviços, ao longo da faixa abarcada pela rodovia 131.  
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A partir do final da década de 1990, com a transferência da prefeitura municipal da 

Vila (centro antigo) para o bairro do Perequê, houve também a transferência de bancos, 

correios, fórum e a abertura de novos  postos comerciais que se viram atraídos pela 

constituição desta nova centralidade. 

Dentro desta área é possível definir-se alguns tipos de “sub-centros”: como o Bairro 

da Barra Velha , considerado o maior bairro da cidade e também o mais populoso, nele 

localizam-se variados pontos comerciais desde a Balsa até o Perequê, e nele também acaba 

de ser construído o novo prédio do Fórum.  

Porém é neste bairro também que estão localizados algumas das áreas com maiores 

problemas sociais e urbanos do município, nele situa-se por exemplo o bairro conhecido 

como “Buraco Fundo”(figura 3.3), área de ocupação, desprovida de saneamento básico e 

com sub-habitações insalubres. 

   Para Villaça (1998), a mobilidade do trabalho ocupa uma posição especial no discurso 

econômico, pois segundo ele é o processo de consumo que mais interessa no espaço intra-

urbano (circulação dos seres humanos). Assim, as classes disputam a melhor localização 

intra-urbana, ao procurarem se apropriar diferenciadamente de suas vantagens locacionais. 

 Na cidade de Ilhabela esta segregação é bem evidente, através da própria 

constituição dos bairros. A população das faixas de renda mais baixas não terá acesso aos 

bairros mais bem situados ou mais próximos da rodovia. Muitas vezes estas faixas de renda 

terão que se submeter a residir em áreas mais longínquas e muitas vezes próximas das 

residênc ias de melhor nível e caso trabalhem como caseiros, viverão nelas . Caso contrário 
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sejam trabalhadores da construção civil (uma das principais atividades econômicas da 

cidade) ou no setor terciário (comércio e serviços), atividades básicas de uma cidade 

turística, terão que se contentar em viver nos bairros localizados próximo das encostas, ou 

próximas das áreas de reserva ambiental onde os preços da moradia são mais baixos e a 

invasão ou posse muitas vezes são tolerados pelo poder público. Porém fato interessante é 

que segundo informações do Parque Estadual, a maior parte das autuações em construções 

em áreas pertencentes ao parque não são desta faixa da população e sim das classes mais 

abastadas. 

 

     

      

Figura 3. 2 – Áreas ocupadas no bairro Barra Velha ( Buraco Fundo)  
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Outro “sub-centro”, considerado hoje como o novo centro é o bairro do Perequê que 

abriga as instituições públicas mais importantes da cidade: a prefeitura municipal, um 

banco público e um privado e nos próximos meses mais dois bancos pretendem transferir-

se para lá (atualmente têm sua sede na Vila), o prédio dos correios, o maior supermercado 

da cidade e diversos outros tipos de pontos comerciais, também se situam neste importante 

bairro. Além destes estabelecimentos, o bairro também se caracteriza como residencial . 

 Um terceiro “sub-centro” é aquele composto pela Vila, ou centro antigo da cidade. 

Nesta área acontecem os eventos culturais da cidade, como a festa da congada, o carnaval, e 

também há intensa atividade noturna, bares, lanchonetes, sorveterias e lojas de souvenirs. 

Aí também se localiza a Câmara Municipal, a Biblioteca e a Igreja Matriz. 

 

3.3   O Macrozoneamento  

 

O Projeto Macrozoneamento do Litoral Norte – Ilhabela – Produto 2 – P2 – Relatório 

de Qualidade de vida e potencial de desenvolvimento – Diagnóstico – outubro de 1990, 

visava explorar, via tecnologia de análise, formas de reduzir a nocividade ambiental  e 

também assumir via consciência de análise a tarefa de construir uma nova ordem de relação 

interativa com o meio  natural.  

Segundo este documento, o macro planejador deve expor, clara e precisamente sobre 

que variáveis a comunidade deve agir se decidir colocar em prática um plano de ação 

tecnicamente coerente com vistas a salvaguardar o meio ambiente. 
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Este relatório esta subdividido em 3 partes: 1) Levantamentos básicos, 2)Diagnósticos e 

3) Propostas. 

O macro-planejador não apresenta nem a condição, nem teria a função de dizer a uma 

determinada comunidade o que ela deve fazer. Deve sim expor, clara e precisamente, sobre 

que variáveis essa comunidade deve agir se decidir colocar em prática um plano de ação. 

Segundo este documento, se a comunidade de Ilhabela decidisse fazer um plano realista 

e efetivo de preservação de seu meio ambiente natural (principio ativo de sua oferta 

turística) deveria agir em função principalmente da questão imobiliária (parcelamento do 

solo), da realidade da pobreza da arrecadação municipal, dos favelamentos, e dos excessos 

de pressão sobre o meio natural, via sobrecarga dos sistemas de serviços públicos (lixo e 

esgotos), sobreocupação das praias, ações destrutivas nos limites do parque e práticas 

altamente poluentes na ocupação das áreas de atracagem, abastecimento, ancoragem de 

embarcações de pesca e turismo. 

Este relatório constituiu-se como importante e completo documento, capaz de orientar 

as políticas públicas a posturas conscientes e preocupadas com a questão ambiental. 

Tal documento alertava sobre o adensamento que estava provocando a ocupação das 

vertentes com declividades maiores que 30%  e isto vinha ocorrendo segundo o relatório 

nas vertentes atrás da Praia de Santa Tereza, com inúmeros afloramentos rochosos que 

estavam sendo ocupados por residências de alto padrão. Surpreendentemente em 2001, 

ocorreu um grave acidente neste local, tendo ocorrido o deslizamento de afloramentos 

rochosos que despencaram sobre a casa de um caiçara (figura 2.4). 
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Figura 3.3 – Morro de Santa Teresa, local do acidente de 2001 (deslizamento de afloramento rochoso) 

 

 

3.4  O zoneamento ecológico-econômico 

 

Com base nos preceitos do Decreto Estadual n° 47.303/02, em fevereiro de 2003, foi 

instalado o Grupo Setorial do Litoral Norte. 

“A edição do Decreto Federal 4.297 de 10 de julho de 2002, esclareceu, de forma 

inequívoca, a importância do ZEE como instrumento  de organização do território a ser 

obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas. 

A sua formulação deveria garantir normas de uso e metas de proteção ambiental que 

assegurassem o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da 

população. 

 Este instrumento partiu dos princípios já definidos nas políticas públicas, no caso, o 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro I e II  e orienta o detalhamento das ações 

concretas, as quais devem estar previstas no Plano de Ação e Gestão. 
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 Além da identificação das unidades territoriais que, por suas características sócio-

ambientais, devam ser objeto de disciplina especial, o ZEE  também definiu as metas 

ambientais e socioeconômicas a serem alcançadas por meio de programas de gestão. 

 Na prática, o ZEE, constitui-se como um instrumento normativo onde são 

estabelecidas as diretrizes e metas a serem atingidas pela implementação dos Planos de 

Gestão, os usos permitidos e as regras para o licenciamento ambiental, além de um 

conjunto de cartas onde são representadas as delimitações das zonas terrestres e marinhas”. 

( Zoneamento Ecológico- Econômico do litoral norte). Um exemplo destes plano de gestão 

é o Plano Gestor de Turismo realizado pela empresa T4 – Consultoria em turismo.  

A proposta do ZEE (Zoneamento Ecológico-Econômico), elaborada para o Litoral 

Norte, teve como base para a sua formulação a compreensão da necessidade de se 

promover o desenvolvimento regional sustentável através do disciplinamento do uso do 

solo e das atividades econômicas de acordo com a capacidade de suporte do ambiente. 

A partir desse enfoque e considerações, a proposta elaborada pelo Grupo Setorial de 

Coordenação para a região valorizou tanto as funções sociais, econômicas, culturais como 

ambientais. 

Em 1989/91 tiveram início os estudos para a formulação do Zoneamento Ecológico-

Econômico, cujo objetivo era fortalecer as ações de planejamento municipal e regional e 

racionalizar o disciplinamento do uso e ocupação do solo, bem como dos recursos naturais 

costeiros. 
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 Verifica-se, portanto, que o ZEE vai muito além da simples delimitação de unidades 

territoriais homogêneas, ao exercer um papel fundamental na orientação das ações 

concretas que devam ser implementadas para a melhoria da qualidade sócio-ambiental. 

 Segundo o ZEE, alguns benefícios que o zoneamento ecológico – econômico traria 

para a região seriam: 1) indicação dos usos ambientalmente mais adequados para cada zona 

com base em critérios técnicos; 2) racionalização do uso do espaço urbano e da 

implementação de infra – estrutura; 3) definição de diretrizes para o licenciamento 

ambiental de novos empreendimentos, resultando em economia de tempo na análise de 

processos; 4) valorização dos atributos sócio -ambientais, proporcionando o fortalec imento 

da atividade turística responsável; 5) estabelecimento de bases técnicas para a definição do 

Plano de Ação e Gestão; 6) Integração dos quatro municípios em um fórum para 

estabelecimento e/ou revisão de instrumentos legais municipais. 

  

3.5   O Plano Diretor  

 

Para Villaça (1999, p. 188), os conceitos de planejamento ou plano diretor não existiam 

no Brasil nem no século passado nem no início deste e o Plano Agache, Rio de Janeiro, de 

1930, foi o primeiro plano a apresentar a expressão plano diretor. Segundo ele, dezenas ou 

até centenas de planos diretores que passaram a ser elaborados no Brasil a partir da década 

de 1960, em sua maioria não atingiram os objetivos que se propuseram. Ele então 

questiona, porque vários setores da sociedade e a imprensa continuam a exigi- los. 
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Maricato (2001) demonstra audácia ao afirmar que os abundantes exemplos de planos 

urbanos que ficaram no papel e os não menos abundantes exemplos de leis que não são 

seguidas exigem uma nova atitude em relação ao planejamento urbano. Segundo ela, a 

distância entre plano e gestão se presta ainda ao papel ideológico de encobrir com palavras 

e conceitos modernos, práticas arcaicas. 

Um plano de ação que inclua um plano de uso e ocupação do solo ou um Plano Diretor, 

deve orientar os investimentos públicos e as localizações das obras urbanas, com a 

finalidade de regular os preços do mercado fundiário e democratizar o acesso à infra-

estrutura urbana. 

Maricato (2001) elenca o que o plano de ação ou plano diretor deve superar: 1) o 

tradicional descasamento entre lei e gestão; 2) a orientação definida por interesses privados; 

3) a fiscalização discriminatória, corrupta e restrita; 4) a normatividade urbanística 

aplicável a apenas uma parte da cidade; 5)o jargão tecnocrático e arrogante. 

Villaça (apud, MARICATO, 2001) afirma que é preciso mudar a concepção de Plano 

Diretor, o qual está previsto na Constituição Federal de 1988, mas que há décadas, tem 

cumprido um papel ideológico mais do que instrumento de orientação da gestão e dos 

investimentos. 

O  PDDSA – Plano Diretor de Desenvolvimento Socioambiental do Município de 

Ilhabela possui um enfoque socioambiental de planejamento, estando baseado no 

zoneamento ecológico municipal. 

A proposta deste plano diretor é garantir a integração do município à propo sta do 

macrozoneamento do Litoral Norte. 
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Prevê ainda a implantação do Plano Municipal da Orla ao longo da SP -131 (da Barra 

Velha ao Barreiros) e os sub-centros ao norte e sul da ilha. 

Há ainda as ZIE (Zonas de Interesse Específico), o Programa para requalificação 

ambiental de Castelhanos e Bonete. As ZUP’s – Zonas  a urbanizar prioritariamente. 

 O mapa  da figura 3.5 refere-se à proposta do PDDSA, que foi aprovado pela 

Câmara Municipal e deverá entrar em vigor a partir de 10 de janeiro de 2007. 
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Figura 3.4 Mapa do zoneamento de Ilhabela 
Fonte: Minuta do PDDSA (Plano Diretor de Desenvolvimento Socioambiental do Município de Ilhabela)  
 
  

 Segundo este documento as Zonas de Restrição Total à Ocupação correspondem aos 

costões rochosos (terrenos não urbanizáveis), praias e Parque Estadual. 
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 As zonas de alta restrição 1 correspondem a 47% dos relevos de inclinação superior 

( entre o nível do mar e a cota de 100m de altitude). As zonas de alta restrição 2, 

correspondem a 47% vertentes voltadas para o canal de São Sebastião. 

 A área de ocupação adensada (AOA), corresponde a 72 bairros e seria a cidade 

linear ao longo da orla marítima do canal. As áreas de ocupação rarefeita (AOR), seriam 

os bairros mais afastados da cidade consolidada e bairros das comunidades tradicionais. Há 

também as AEIU (Áreas especiais de interesse urbanístico), que estão subdividas em AEIS 

(interesse social) e AEISR (revitalização). 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISE DO CRESCIMENTO URBANO DE ILHABELA 

 

Calvente (1996) afirma que até a década de 1950 poucos turistas freqüentavam 

Ilhabela. Era um momento onde a terra tinha valor de uso mas ainda não apresentava valor 

de troca.  

As observações e percepções  de França (1954), elucidam bem o panorama da 

cidade naquele momento: “não há extensão plana despovoada, mesmo na mais agitada 

linha dos costões voltados para o mar alto. Se, nas praias particularmente castigadas pelas 

ondas ou por ventos incômodos como as do sul e do leste, as habitações, à primeira vista, 

não aparecem para quem desembarca – encobertas que estão pelo arvoredo, pelas pequenas 

dunas de areia ou refugiadas em um canto mais protegido – a humanização das paisagens 

revela-se em geral já no primeiro contato, principalmente se este se fizer como é normal, 

pela face voltada para o  canal de São Sebastião, onde estão localizadas 20 das 38 planícies 

da Ilha e a aglomeração da cidade de Ilhabela”. 

 O processo de ocupação vivido pelo município de Ilhabela que a partir da década de 

1960 foi fortemente impulsionado pela chegada do turismo na região. Conforme explica 

Calvente (1996), houve realmente um empobrecimento e perda de qualidade de vida de 

algumas comunidades caiçaras a partir da introdução das atividades turísticas.  

Segundo Calvente (1996),  durante a década de 1970 houve um processo acelerado 

de valorização das terras e especulação imobiliária ocasionados pela atividade turística. 
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Segundo a autora, a atividade turística trouxe para a Ilha de São Sebastião uma mudança na 

visão do mundo do trabalho. E foi principalmente a partir da década de 1970 que houve um 

fortalecimento das relações capitalistas nesta região. Com a atividade turística, criou-se 

uma outra finalidade para o território onde o caiçara tradicionalmente pescava, praticava a 

agricultura ou retirava a madeira para suas necessidades. 

Segundo Calvente (1996), muitas posses foram vendidas pelos caiçaras por valores 

mínimos. Os que ficaram sem terra passaram por um processo de proletarização e, como 

mão-de-obra barata, pioraram cada vez mais as condições materiais de existência. E ao 

mesmo tempo começa a ocorrer uma segregação espacial das comunidades, que foram 

ficando concentradas em determinados locais. Para a comunidade por ela estudada (Curral, 

Armação e Saco da Capela), a atividade turística era encarada como fator bastante positivo: 

são os que mantiveram a maior parte das terras e criaram atividades (camping, restaurantes, 

bar e armazém). Já para as famílias caiçaras de outros bairros que passaram pelo processo 

de proletarização, o assalariamento e a sazonalidade da atividade turística houve uma piora 

da qualidade de vida, especialmente na alimentação. 

Calvente (1996) aponta ainda que a manifestação de regionalismo caiçara aparece 

como forma de resistência à lógica capitalista ou como segregação e preconceitos com 

relação aos trabalhadores migrantes que foram atraídos pelas atividades turísticas e urbanas 

criadas. 

 Segundo Merlo (1997), as décadas de 1970 e 1980, até o início dos anos 1990, 

trouxeram um novo turista, o de final de semana, feriado e temporadas de verão. Junto dele 
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vem a fúria do urbano. E o consumismo, a competitividade e a sobreposição cultural são 

aqui compreendidos como elementos da globalização que aparecem no cenário Ilhabelense. 

 Sassen (1998, p.71), ao afirmar que a emergência de novos pólos de crescimento 

são resultantes da internacionalização da produção e do desenvolvimento do turismo, vem 

confirmar o papel fundamental exercido pela atividade turística no crescimento das cidades. 

 A autora afirma ainda que a dinâmica do crescimento urbano baseia-se sobretudo 

nas necessidades de locação ou nas preferências das empresas, ao passo que o crescimento 

urbano em países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil e das cidades a ele 

pertencentes, resulta principalmente do crescimento da população, especialmente da 

imigração. 

 Esta realidade apontada pelo autor é perfeitamente visível na dinâmica do 

crescimento urbano de Ilhabela que, conforme demonstrado anteriormente, veio 

apresentando um significativo crescimento populacional, com importante fluxo de 

migrantes. 

 De acordo com Maricato (1997, p.42), o Brasil é um dos paíse do mundo com maior 

desigualdade social, apesar do crescimento econômico que tem acompanhado o país 

durante quarenta anos (1940 a 1980). Assim, segundo a autora as cidades não poderiam 

deixar de expressar essa realidade social e econômica. 

 Esta desigualdade é perfeitamente visível na configuração espacial do município de 

Ilhabela que, assim como a maioria das cidades brasileiras, apresenta segregação sócio -

espacial. Em  Ilhabela, em um mesmo ba irro é possível perceber a segregação, pois ao lado 
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de condomínios de alto ou médio padrão, coexistem habitações precárias e, insalubres 

perceptíveis 

 Para Maricato  (1998), as cidades não são apenas reflexos do que se passa na 

sociedade. Os espaços urbanos não se limitam a ser locais, são também produtos, ou seja, 

são objetos e também agente ativos das relações sociais. 

 Segundo Marcondes (1999, p.132), a necessidade de intervir no processo de 

crescimento e desenvolvimento urbano-regional em busca de um espaço mais equilibrado e 

o esgotamento dos recursos ambientais, foram temas que permeavam o debate ambiental no 

início dos anos 1970.  Para esta autora, o binômio pobreza urbana e risco ambiental 

acentuado a partir dos anos 1960, compõe um quadro que ela chama de espoliação 

ambiental. Este elemento corresponde aos processos de espoliação urbana conceituado por 

Kowarick (1979). 

 Considerando estes aspectos, este capítulo objetiva analisar o crescimento da área 

urbana do município de Ilhabela e as relações desse crescimento com o meio ambiente. 

 

4.1  A década de 1960 

 

 As fotografias deste período referentes à área de estudo, demonstram claramente os 

“vazios urbanos” do município. Apenas algumas áreas próximas à orla marinha 

apresentavam edificações. Até este mo mento o perfil do município ainda era bastante 

caracterizado por propriedades rurais; conforme mostra a figura 4.1. 
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 Portanto, é possível afirmar-se que a urbanização naquele momento era bastante 

rarefeita. A maior ocupação ainda estava concentrada no centro – Vila. 

 Também é possível observar algumas áreas loteadas porém sem urbanização 

consolidada, nos bairros do Perequê e Pequeá. Nota-se ainda uma área de plantio (café),  

entre a Praia de Barreiros e a Praia de Guarapocaia (Sino), na costa norte do município. 

 Os bairros do Perequê, Itaguassú e Itaquanduba também se apresentavam  áreas 

urbanizadas porém não densas. 

 Um fato bastante surpreendente é o fato de o Bairro da Barra Velha, hoje o bairro 

mais populoso da cidade naquele período mostrava-se bastante desocupado, sem nem 

sequer apresentar áreas loteadas. 

 Ao analisar esta imagem torna-se bastante evidente o fato de até aquele momento a 

ocupação urbana no município estava bastante restrita à rodovia, a via principal que 

atravessa a cidade. Nota-se, também, que havia poucos caminhos ou arruamentos em 

direção a parte oeste do município. 

 A costa sul da cidade também se apresentava praticamente sem ocupação até o 

limite da área delimitada neste estudo. 

 O gráfico 4.1 evidencia a predominância neste período de loteamentos em fase de 

implantação e apenas áreas urbanas não consolidadas com baixa taxa de ocupação. 
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Figura 4.1 – Mapa da ocupação urbana de Ilhabela - 1962 
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Gráfico 4.1 – Proporção do níveis de ocupação das áreas urbanas – 1962, dados gerados a partir das 
informações do  mapa 
 

 

 Da área total em 1962, (0,43 Km²), apenas 16,5% apresentava alguma ocupação e 

73,5% da área estava em processo de implantação 
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4.2   Década de 1970 

 

 Optou-se pela análise conjunta das fotografias destes dois anos (1972 e 1976),  para 

completar a área de estudo, pois faltavam fotografias aéreas de 1972 para o setor norte da 

ilha e também porque não foram observadas modificações tão importantes no período 

compreendido entre estes anos. Algumas modificações entre as fotografias dos dois 

períodos foram a criação de alguns arruamentos no extremo sul da área delimitada neste 

estudo, aumento das edificações nas áreas loteadas na Barra Velha e a expansão de alguns 

loteamentos no bairro do Perequê. 

 Em relação ao período anteriormente analisado nota-se uma expansão urbana 

bastante significativa (um aumento de 225,58%). A costa sul já se mostra mais ocupada, 

pois surgiram  edificações com características de 2ª residência, ou de veraneio. 

 O bairro da Barra Velha na área próxima à Pontinha (onde é feita a travessia da 

balsa), apresenta-se loteada, local conhecido como Gleba I e já apresenta áreas urbanizadas 

com ocupação efetiva,  porém não totalmente consolidadas. 

 Os bairros do Perequê, Água Branca, Cocaia e Reino (adjacentes), começaram a ser 

efetivamente loteados e ocupados. O bairro do Perequê apresenta uma ocupação bem mais 

densa, sendo seguido pela Água Branca, Reino e por último Cocaia. 

 Um crescimento expressivo também pode ser notado nos bairros de Itaguassú e 

Itaquanduba. A ponta do Pequeá também apresentou mudanças com relação ao número de 

edificações. Da Vila à Praia de Santa Teresa a ocupação também foi intensificada. 

 Já na Praia dos Barreiros não foram percebidas alterações significativas. 
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 No gráfico 4.2 é possível perceber a diminuição da área ocupada por loteamentos 

em fase de implantação (42,8% do total)  e um aumento significativo nas áreas urbanas não 

consolidadas com baixa taxa de ocupação (57,2%). Ainda não existiam áreas com maior 

taxa de ocupação neste período. 
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Gráfico 4.2 – Proporção dos níveis de ocupação urbana – 1972-1976, gerado a partir dos dados gerados a 
partir do mapa 
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Figura 4.2 – Mapa da ocupação urbana de Ilhabela – 1972-1976 
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4.3  Década de 1980 

 

 É possível detectar ao analisar estas fo tografias um aumento do número de 

construções de veraneio na costa sul da cidade. A área urbana cresceu 107% em relação ao 

período anterior e passou a ocupar 2,9 Km². 

 O loteamento da Barra Velha (Gleba I) apresentou um aumento no número de 

residências. O loteamento conhecido como Gleba II, localizado em declividade superior à 

da Gleba I (que apresenta declividade entre 0-3%), também começou a receber ocupação. 

 Observa-se também que houve um adensamento nas ocupações do bairro do 

Perequê, Água Branca, Reino e Cocaia. 

  Os bairros de Itaguassú e Itaquanduba apresentam expressivo crescimento urbano e 

na figura 4.3 já é possível visualizar o Morro dos Mineiros (bairro popular), um dos 

primeiros a ser ocupado pela população de baixa renda que começou a migrar para 

trabalhar na construção civil, principalmente. 

 

Figura 4.3 – Morro dos Mineiros  
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 O Bairro Engenho D’água  (figura 4.4.) já apresentava um traçado de ruas bem 

definidas, e algumas residências de alto padrão já podem ser identificadas. 

  

Figura 4.4 – Bairro Engenho D’água  

 

 No bairro do Pequeá (figura 4.5) é possível perceber um discreto aumento no 

número de residências típicas de veraneio. 

 

Figura 4.5. – Bairro Pequeá  
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 Na Vila e no Morro de Santa Teresa também é possível observar um aumento , ainda 

que não tão expressivo, no número de edificações (figuras 4.5, 4.6 e 4.7). 

  

Figura 4.6 – Condomínio Sobreomar               Figura 4.7 -  Morro do Canta Galo 

 Neste período, já surgem as áreas urbanas com taxa de ocupação média e as áreas 

urbanas com baixa taxa de ocupação também aumentaram significativamente (conforme o 

gráfico 4.3), pode-se observar que as áreas em implantação passaram a representar 28,7% 

da área total, as áreas não consolidadas baixa ocupavam 48,6% da área urbana e há um 

aumento na densidadade de construções, surgindo áreas de média densidade (22,7%). 
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Gráfico 4.3 – Gráfico da proporção dos níveis de ocupação urbana, 1980, gerado a partir dos dados do mapa 
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Figura 4.8 – Mapa da ocupação de Ilhabela  - 1980 
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4.4   Década de 1990 

 

 Muito embora, a presente pesquisa não conte com produtos de sensoriamento 

remoto para este período, é possível aferir considerações adquiridas empiricamente 

principalmente no período de 1994 a 1996. 

 A costa sul da cidade apresentou um crescimento bastante significativo neste 

período, além do aumento no número de residências de veraneio, foram estabelecidos 

condomínios nas áreas de declividade acentuada, bem como nas áreas costeiras. O número 

de pousadas e hotéis também cresceu significativamente e um dos fatos mais notórios foi a 

pavimentação com asfalto da rodovia , desde a Barra Velha até o Bairro dos Borrifos ou 

Ponta do Frade. 

 O conhecido como Bairro Tesouro da Colina, cujos lotes foram bastante 

comercializados neste período, também apresento u um crescimento bastante significativo. 

Este local se encontra hoje bastante povoado. 

 A transferência da sede da Prefeitura da Vila para o Perequê também induziu um 

aumento significativo no número de edifícios comerciais e de serviços e nas adjacências do 

local  que adquiriu um novo perfil. 

 O Morro de Santa Teresa, também apresentou um significativo  crescimento e foi 

nesta década que surgiu o loteamento Sobreomar com residências de altíssimo padrão. O 

mesmo ocorreu com o bairro Engenho D’água. 
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 Muitas ruas do Bairro Água Branca foram pavimentadas com bloquete o que 

também tornou o bairro mais urbanizado e o aumento do número de residências e de 

estabelecimentos comerciais também foi perceptível. 

 O bairro Cocaia e Costa Bela I e II também apresentaram crescimento considerável 

no número de residências. O Bairro conhecido como Reino também cresceu tanto no 

número de construções em condomínios lá estabelecidos quanto com a ocupação do Green 

Park pela população de mais baixa renda, que também recebeu pavimentação asfáltica. 

 

 

4.5  Período 2000-2006 

  

 A área urbana de 1980 para 2000/2006 cresceu 2,9Km², representando um aumento 

de 100% em 20 anos. 

 A análise e observação das fotografias demonstram que a costa sul apresentou um 

considerável crescimento, haja visto o aumento do número de edificações, tanto para uso de 

residências , inclusive condomínios, como para pouso (hotéis e pousadas). 

 A Barra Velha apresenta-se bastante densa no que se refere a sua ocupação. Um dos 

loteamentos mais recentes localiza-se numa área extremamente íngreme, próxima à área 

conhecida como Gleba II. O bairro conhecido como Camarão (por situar-se na ao longo da 

estrada do Camarão), também expandiu-se extraordinariamente e o tipo de construções 

denotam a ocupação pela população de baixa renda (figura 4.9). 
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Figura 4.9 – Loteamento recente em área íngrime  na Barra Velha (Gleba I) 

 

 A ocupação do bairro do Perequê continuou a ocorrer e área do antigo manguezal 

encontra-se densamente edificada e suas adjacências transformou-se em uma intensa área 

comercial. 

 Os bairros: Cocaia, Costa Bela I e II foram pavimentados com bloquetes  e 

apresentaram um aumento bastante significativo no número de edificações. 

 O bairro da Água Branca também recebeu um incremento em sua ocupação e 

passou a ser mais valorizado após a desativação do antigo lixão que lá se encontrava no 

ínicio dos anos 2000. 

 O bairro conhecido como “ Green Park” também apresentou um enorme 

crescimento após receber pavimentação asfáltica e no Reino foram construídas casas 

populares pelo CDHU (figuras 4.10, 4.11 e 4.12). 
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Figura 4.10– Conjunto Habitacional CDHU – Bairro Reino 

       

Figura 4.11  – Condomínios no Bairro Reino (a)     e         Barracos no Bairro Reino (b) 

  

Figura 4.12 -  (a)  Bairro Reino – Ocupação às margens do “Poco da Jaqueira”   

         (b) Casas populares  no “Green Park” 
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 Nas áreas de maior declividade no bairro do Itaguassú e no Morro dos Mineiros 

também a ocupação foi intensificada. 

 Já no bairro do Engenho D’água a ocupação não foi tão densa porém houve 

crescimento no número de edificações. Trata-se de um bairro com um padrão de ocupação, 

dotado de infra-estrutura prévia.  

 O bairro conhecido como morro do Canta Galo também apresentou um rápido 

crescimento neste período, este local está localizada ao lado do Morro de Santa Teresa onde 

é possível notar duas realidades bem distintas: casas de alto-padrão com heliponto e casas 

inacabadas habitadas pela população de baixa renda. 

 O morro da Praia de Santa Teresa apresentou um crescimento bastante acelerado 

nos últimos anos e no condomínio Sobreomar foi possível notar inúmeras casas em 

construção, cabe lembrar que foi neste local que houve o acidente no ano de 2001, onde 

afloramentos rochosos deslizaram e hoje alguns deles se encontram escorados com arrimos 

de concreto. 
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Figura 4.13 – Mapa da área urbana - 2000 
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 Neste período, foi surpreendente o crescimento apresentado pelo município, e o 

gráfico 4.4 ilustra de forma bem clara o aumento da taxa de urbanização da cidade. Há uma 

evolução progressiva com relação aos 4 tipos de áreas definidas: a menor porcentagem da 

área ocupada refere-se aos loteamentos em fase de implantação (8,6%), em seguida as áreas 

urbanas com baixa taxa de ocupação (24,1%), as áreas urbanas com média taxa de 

ocupação ( 27,6%) e as áreas urbanas já consolidadas (32,8%). 

0

1

2

3

4

5

6

Em implantação Não consolidada baixa Não consolidada média Consolidada Total

Área (Km2)

Área (Km2)

 

Gráfico 4.4 – Proporção dos níveis de ocupação urbana – 2000-2006 , com base nos dados do mapa 
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4.6  Ocupações conflituosas 

  

 “A exploração deste litoral, iniciada no segundo século da história brasileira e 

continuada até hoje, sempre com métodos destrutivos, deve-se a transformação da 

paisagem na faixa que vai da linha costeira ao limite dos morros com as montanhas” 

(FRANÇA, 1954). 

 Segundo França (1954, a utilização dos recursos da terra, à custa da floresta, em três 

séculos e meio de agricultura itinerante, resultou na devastação de aproximadamente 380 

quilômetros quadrados, portanto 4,5 vezes área correspondente à das planícies e 20% de 

toda a região. E o mais impressionante, além da ocupação permanente das planícies, está 

inscrito nas paisagens dos morros e encostas inferiores das montanhas, como resultado d 

obra do agricultor caiçara, em 3 séculos e meio de luta pela subsistência. 

 O processo de expansão urbana direcionado pelos interesses econômicos não 

acompanhado de planejamento efetivo que considere as características do meio físico das 

áreas de suas potencialidades resulta, muitas vezes, na ocupação de locais desfavoráveis à 

ocupação promovendo o desequilíbrio ambiental dessas áreas (ROSSINI, 2001, p.25). 

 Esta triste realidade pode ser constatada na ocupação desordenada de áreas de 

preservação no município de Ilhabela bem como nos processos erosivos presentes no 

município advindos da ocupação inadequada. 

 No caso do município de Ilhabela não se trata de controlar os vazios urbanos mas 

sim controlar a ocupação das áreas já protegidas por legislação ambiental pertinente. Um 
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exemplo típico deste tipo de problema são as freqüentes constatações de ocupações 

irregulares em áreas protegidas pelo Parque Estadual de Ilhabela.   

 A declividade e rede de drenagem  constituem alguns dos elementos mais 

importantes para os estudos de urbanização. De acordo com Valério Filho (2006), o 

gradiente da declividade de 0-3% é classificado como plano, 3-8% como suave , de 8-16%, 

moderado, de 16-30%, forte, de 30-60% muito forte e acima de 65% muito íngreme. Os 

terrenos que apresentam declividade entre 3 e 30% são considerados os mais aptos para a 

urbanização, devido à melhor capacidade de escoamento. Já os terrenos com declividade 

superior a 30% não são propícios à urbanização. 

 Quanto à drenagem é senso comum que as áreas próximas às nascentes ou 

mananciais deveriam ser preservadas e estar livres de ocupação urbana, a fim de evitar-se 

degradação ambiental, advinda da poluição das águas. 

 Conforme mencionado anteriormente, a lei federal 4771/65, conhecida como 

Código Florestal,  considera como áreas de preservação permanente, as florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água. Outras 

áreas de preservação ecológica são os topos dos morros, pois elas carregam os lençóis 

freáticos. As montanhas e serras e as encostas ou partes destas com declividade superior a 

45 º , equivalente a 100% na linha de maior declive, também são áreas que devem ser 

preservadas (MASCARÓ, 2003, p. 15-17). 

 Mascaró (2003, p. 18)  esclarece ainda que as palavras “clima” e “declive”  derivam 

da mesma palavra grega, mostrando assim que os gregos já tinham consciência da 

importância da escolha de declividades . Se gundo ele, a declividade se expressa 
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normalmente como uma porcentagem (%), como uma razão entre a variação de altitude e a 

distância horizontal que há entre esses pontos, ou como um ângulo. 

 O autor esclarece ainda que o escoamento das águas pluviais fica também alterado 

em função de declividades diferentes. As declividades ideais para a ocupação urbana são as 

de níveis médios, entre 2% e 6% para a drenagem pluvial. 

 Durante as análises da evolução da ocupação do espaço urbano do município de 

Ilhabela, foi possível identificar áreas que foram ocupadas apesar de indicações contrárias 

definidas no mapa do zoneamento, proposto pelo PDDSA (Plano Diretor de 

Desenvolvimento Socioambiental do Município de Ilhabela), que identificou e classificou 

as zonas de uso urbano 1 e 2, as zonas com alta restrição, 1 e 2 . as zonas de restrição total e 

as zonas de interesse específico (vide figura 3.5). 

 Ao comparar este mapa com o mapa da ocupação urbana do ano 2000, verificou-se 

muitas áreas conflituosas, com relação à drenagem, à declividade e ao tipo de zona 

classificada pelo zoneamento proposto. 

 Á área em torno da drenagem que deveria ser protegida é de 6,63 Km². A área em 

torno da drenagem que está ocupada é de 0,78 Km². Assim, temos que, 11,8% das margens 

protegidas que estavam  ocupadas em 2000. 

 Como havia 5,94 Km² de área ocupada neste período, 13.13% desta área estava 

ocupando áreas de proteção permanente (considerando as margens dos rios), conforme 

demonstra o mapa  da figura 4.14. 

 

 



 
 
 
 
 
 

138 

 

 

 

igura 4.14 – Mapa da ocupação das nascentes  e margens 
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Figura 4.15 – Margens do Córrego da Paquera Figura 4.16– Margens do Córrego da Paquera  

      ocupada por morador de rua 

 

 As figuras 4.15 e 4.16 servem para ilustrar o grave problema da ocupação das áreas 

próximas aos córregos e ribeirões em Ilhabela. Estas imagens recentes mostram a 

deficiência quanto a fiscalização para o cumprimento das leis constantes no código florestal 

com relação a ocupação das áreas marginais a  cursos d’água. 

 Com relação ao fator  declividade, temos o  mapa da figura 4.17 que mostra as 

margens que são ocupadas por área urbana, suas respectivas declividades, bem como, os 

tipos de ocupação. 
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 Figura 4.17 – Mapa com a declividade das áreas ocupadas  
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 De acordo com o mapa 4.17, pode-se observar que 35,13% (2,08km2) da área 

urbana em 2000 ocupava as declividades inferiores a 5%, 28,95% (1,72 km2) da área 

urbana situava-se em declives entre 5 e 10%. Observou-se também que 35,13% (2,088 km2) 

da área urbana assentavam-se sobre declividades entre 10 e 30% e apenas 0,77% 

(0,046km2) ocupava declividades totalmente inapropriadas. Em um primeiro momento, não 

se pode considerar a declividade ainda como um elemento conflitante com o processo de 

crescimento urbano. Porém a ocupação já ocorre em áreas de declividades acima de 10%, 

que aspiram cuidados principalmente considerando a área do Parque Estadual. Eventos 

recentes, como já mencionados neste trabalho, corroboram com essa tese de que a ocupação 

de sítios com declividades acentuadas causa transtornos, principalmente à população de 

baixa renda (deslizamento de blocos em 2001).  Têm surgido condomínios de alto padrão 

nas áreas de declives acentuados (figura 4.18). 

 

Figura 4.18 – Ocupação de encosta
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O turismo é sem dúvida uma das atividades econômicas mais importantes e 

dinâmicas que caracterizam a sociedade contemporânea. 

 Os municípios que têm a atividade turística como única ou principal fonte de renda, 

apresentam uma configuração urbano-espacial bastante peculiar. Isto de deve a diversos 

fatores, entre eles, a existência de edificações destinadas à hospedagem e/ou segundas 

residências.  Assim sendo, haverão sempre pelo menos duas realidades específicas à da 

população residente e a da população visitante. 

 Toda a dinâmica do capital que circula nestes lugares muitas vezes não implica em 

desenvolvimento local mas apenas em crescimento, ou mais precisamente em inchaço 

urbano, visto que, no caso do município de Ilhabela não há recursos espaciais propícios ao 

crescimento horizontal da cidade.  

 O espaço urbano produzido nos lugares turísticos, precisa ao mesmo tempo atender 

às demandas dos turistas especificamente e às necessidades imediatas da população 

residente. O perfil social de boa parte da população residente é compreende uma massa de 

trabalhadores migrantes sem qualificação que vêm atender às demandas de serviços ligados 

à construção civil, principalmente., 

 O município de Ilhabela está inserido na lógica do turismo capitalista, e assim como 

outros municípios do litoral norte apresentou um crescimento bastante veloz ao longo das 

últimas décadas. 
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 Pode-se afirmar que até a década de 1960 o município ainda não apresentava 

características urbanas propriamente ditas e a partir da década de 1970, juntamente com a 

explosão da atividade turística o município apresentou um enorme crescimento e expansão 

urbana.  A partir deste importante momento, nas décadas de 1980 e 1990, o município 

continuou apresentando um elevado crescimento populacional e urbano. O número de 

construções também não parou de crescer. 

 O município chega aos anos 2000, bastante diferente do que era na década de 1960. 

Sua ocupação já se apresenta de forma bastante adensada. A escassez natural de espaços 

urbanizáveis, é um dos elementos que contribuem para tal configuração espacial, afinal 

trata-se de um município insular com 85% de sua área protegida pela Parque Estadual. 

 Assim, no caso do município de Ilhabela que tem como atividade geradora de 

riqueza o turismo, verifica-se que esta atividade ao instalar-se, acaba recriando espaços com 

características culturais e estilos diversificados daqueles considerados mais tradicionais ou 

peculiares ao local,  para atender as suas próprias demandas. 

 Em Ilhabela, a não verticalização todavia garantida pela lei de zoneamento urbano 

que proíbe a construção de edificações com mais de 2 andares, mantém o perfil de 

expansão urbana horizontal e conseqüentemente não provocou um aumento ainda maior do 

número de habitantes. 

 As preocupações com a preservação ambiental  presentes em algumas propos tas de 

políticas públicas, são importantes e louváveis, pois podem contribuir para uma maior 

conscientização e sensibilização por parte  do poder público e da população em geral. 
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 As leis de zoneamento tem se apresentado como bastante rigorosas e com bom 

embasamento técnico, o que talvez deixe um pouco a desejar é a capacidade dos órgãos 

públicos com relação à fiscalização para o cumprimento de tais leis, o que pode ser 

verificado no caso das ocupações conflituosas.  
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ANEXOS 

 

Lei Municipal 98/80 

O artigo 10 dispõe que: A zona residencial é constituída por todas as extensões, vias e 

logradouros não incluídos nas demais zonas. De acordo com o Artigo 11 – A zona 

comercial é constituída pelas seguintes áreas e trechos do território municipal: a área 

conhecida pela designação de “centro da cidade”, compreendida entre o córrego da Praia de 

Santa Tereza e o córrego do Saco da Capela; as áreas lindeiras à Estrada Norte-Sul da Ilha 

(Rodovia SP-131), no trecho compreendido entre a Praia do Portinho e o córrego da 

Feiticeira; 

a) as áreas adjacentes à Praia do Viana, à Praia do Pinto, à Praia do Portinho, à Praia 

Grande e à Praia do Curral, lindeiras à Estrada Norte-Sul da Ilha (Rodovia SP-131); 

b) as áreas ocupadas pelos estabelecimentos comerciais, clubes náuticos, esportivos, bares, 

restaurantes, hotéis, pensões e similares; 

c) as áreas previstas para fins comerciais, nos planos de loteamento regularmente 

aprovados. 

 O artigo 12 afirma que a zona mista é constituída pela extensão territorial abrangida pelos 

inteiros bairros da Barra Velha e Perequê.  Parágrafo único – Excetuada a faixa lindeira à 

Estrada Norte-Sul da Ilha, fica excluída da extensão a que se refere o “caput” deste artigo, a 
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área entre a Avenida Princesa Isabel e o Morro do Espinho, no trecho que decorre entre a 

Avenida Faria Lima e o Morro da Cruz. O artigo 13 define que a zona de proteção 

ambiental corresponde às áreas cobertas com florestas nativas a que se refere o Decreto 

Federal n.º 44.890, de 27 de novembro de 1958 e definidas no artigo 2º, incisos I e II do 

Decreto Estadual n.º 9.414, de 20 de janeiro de 1977, observado o disposto no artigo 22 da 

presente lei. 

A SEÇÃO II define a caracterização do uso e o Artigo 14 afirma que: a zona 

residencial destina-se aos usos considerados ou equiparados a residenciais. Já o artigo 15 

atesta que a zona comercial destina-se preferencialmente para fins considerados comerciais, 

em comum com o uso residencial. O Parágrafo único afirma que para efeitos do disposto 

neste artigo, ficam equiparados aos estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos de 

prestação de serviços não dotados de máquinas industriais. O artigo 16 informa que a zona 

mista será utilizada, indiferentemente, tanto para fins residenciais, como comerciais e 

industriais. O artigo 17 que a zona de proteção ambiental destina-se aos fins previstos no 

Decreto Federal n.º 44.890 de 27 de novembro de 1958, no Decreto Estadual n.º 9.414, de 

20 de janeiro de 1977 e nos artigos 2º e 3º e respectivos parágrafos aplicáveis, da Lei 

Federal n.º 4.771 de 15 de setembro de 1965. 

A SEÇÃO III dispõe sobre a atividade industrial. O artigo 18 diz que a atividade industrial 

é admitida no município, desde que não polua, direta ou indiretamente e não interfira no 

meio ambiente, na paisagem e nas características turístico-residenciais da Estância. O § 1º 

informa que é inteiramente vedado o funcionamento de estabelecimentos que, pelo 
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desenvolvimento de suas atividades próprias, possam oferecer perigo à saúde, à vida, à 

integridade física e/ou patrimônio de terceiros, inclusive os que possam liberar, emanar ou 

produzir quantidades de pó, fuligem, fumaça, gases, vapores, odores, ruídos, vibrações, 

trepidações, clarões, lampejos e/ou quaisquer outras atuações que possam interferir no 

sossego, tranqüilidade e bem geral dos moradores e freqüentadores da Estância. O § 2º fala 

que a proibição do parágrafo anterior, acham-se abrangidas por inteiro as indústrias de 

saneantes domissanitários e os laboratórios de produtos biológicos. 

O artigo 19 trata do seguinte aspecto: todos os locais de trabalho relacionados com 

atividades industriais, mesmo de pequeno porte, deverão atender às normas previstas no 

Capítulo IX do Código Sanitário do Estado (Decreto n.º 12.342, de 27 de setembro de 

1978), ajustadas às respectivas dimensões e peculiaridades. Parágrafo único – Aplica-se 

igualmente às atividades comerciais, o disposto no “caput” deste artigo. 

Finalmente a SEÇÃO IV trata do zoneamento territorial. O artigo 20 informa que 

para os efeitos desta lei, a Ilha de São Sebastião fica dividida nas seguintes faixas ou áreas: 

I – “Faixa de marinha”, compreendida por uma extensão com 33m (trinta e três metros) de 

largura ao longo da beira-mar, consoante definido no artigo 2º do Decreto-Lei Federal n.º 

9.760, de 05 de setembro de 1946; II – “Orla marítima”, compreendida pela extensão entre 

a faixa-de-marinha e a cota 100 ou curva altimetria de cem metros, observado, quanto ao 

trecho entre a Ponte do Costão e a Ponta Grande, o que dispõe o artigo 2º, inciso I do 

Decreto Estadual n.º 9.414 de 20 de janeiro de 1977;  III – “Meia-encosta”, compreendida 

pela extensão entre o limite máximo da “orla marítima” e a cota 220 ou curva altimetria de 
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duzentos metros, na face ou vertente do lado do Canal; IV – “Proteção Ambiental”, 

compreendida pelas áreas a que se refere o artigo 13 da presente lei. 

 

 




