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NOVOS PADRÕES DE OCUPAÇÃO URBANA EM ZONAS TURÍSTICAS 

ESTUDO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS NA CIDADE DE 
CARAGUATATUBA – LITORAL NORTE DE SÃO PAULO 

 

 

Resumo 

Este trabalho busca analisar a inter-relação de fatores que contribuem na 
produção do espaço urbano e as transformações sócio-territoriais a ele associado na 
cidade de Caraguatatuba. O turismo residencial representa uma segmentação cada 
vez mais presente nas cidades de veraneio próximo aos grandes centros urbanos 
Em razão do intenso processo de urbanização, responsável por um novo arranjo 
sócio-territorial na cidade, Caraguatatuba tornou-se um dos destinos turístico mais 
freqüentado na região do litoral norte do Estado de São Paulo. As segundas 
residências representam aproximadamente a metade do total de residências na 
cidade, geralmente locados nas zonas turísticas que compreendem a faixa territorial 
entre a orla marítima e a Rodovia BR 101 (Rio-Santos). As melhorias na infra-
estrutura local fizeram com que a cidade promovesse uma nova concepção de 
segundas residências. Os condomínios de veraneio se expandiram em todas as 
zonas turísticas. 

 

Palavras Chaves: Condomínios de Veraneio; Segunda Residência; Turismo; 

Caraguatatuba, SP. 

 

 



 

 

NEW TEMPLATE OF URBAN TAKEOVER IN TOURIST ZONES 
STUDY OF HORIZONTAL CONDOMINIUMS IN THE CITY OF CARAGUATATUBA - 

NORTHERN COAST OF SÃO PAULO 

 

Abstract 

 
 
This work analyzes the interplay of factors that contribute to the production of urban 
space and the socio-territorial associated with it in the city of Caraguatatuba. The 
residential tourism represents an increasingly targeting this summer in cities around 
the major urban centers Due to intense urbanization process, responsible for a new 
socio-territorial arrangement in the city, Caraguatatuba became one of the most 
frequented tourist destinations in the region the northern coast of São Paulo. The 
second homes account for about half of the total households in the city, usually 
rented in tourist areas that comprise the band of territory between the waterfront and 
highway BR 101 (Rio-Santos). Improvements in local infrastructure meant that the 
city promotes a new concept of second homes. Condominiums resort expanded in all 
tourist areas.  
 
 
Keywords: Condos Houses, Second Housing, Tourism, Caraguatatuba, SP.  
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Apresentação 

 

Durante cerca de vinte anos, entre 1988 a 2008, freqüentei assiduamente 

Caraguatatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo. Esta cidade tornou-se o 

destino preferencial de minha família para as férias escolares, feriados prolongados 

e finais de semana. Com o decorrer dos anos pude notar que pouco a pouco a 

cidade foi transformando seu espaço, suas dimensões, seus próprios freqüentadores 

e sua população. Como visitante assíduo, acabei criando um vínculo emocional com 

a cidade. Passei a interessar-me cada vez mais por este processo particular de 

crescimento, onde a cidade se desenvolve sem que necessariamente exista a 

demanda tradicional para tal, ou seja, a necessidade de moradia para seus 

habitantes. 

Em Caraguatatuba, a demanda advêm de moradores de outras cidades e 

regiões. Formam-se então novos espaços, semi-ocupados, dispostos especialmente 

em conformações que se conhece pela denominação corrente de condomínios de 

veraneio. Tomado então, não mais pela simples curiosidade de “turista”, mas, como 

objeto de estudo em trabalhos acadêmicos, passei a me interessar pelo tema 

durante minha formação universitária.  

Durante minha vida acadêmica, graduação e pós-graduação na área de 

turismo,,pude notar que sua prática está coligada diretamente ao planejamento 

urbano visto que, na maioria dos casos, a paisagem é um dos principais fatores 

motivacionais para o deslocamento e visitação do local receptor. Outras questões 

aliadas entre os dois temas seriam a facilidade de deslocamento e logística, infra-

estruturas básicas e a função social do espaço. Nos últimos oito anos tenho 

lecionado diversas matérias na área de turismo e atuado em diversos trabalhos de 

campo realizados na matéria de planejamento e organização do turismo. 

Formado e com um mestrado também nessa área tive a percepção de que 

este assunto deveria ser retomado e aprofundado, desta vez pela perspectiva do 

Planejamento Urbano. 
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1 Introdução 

Este trabalho busca analisar a interação de elementos que se conjugam na 

produção do espaço urbano e as transformações sócio-territoriais associadas à 

implantação de segundas residências e casas de veraneio em zonas de 

predominância de atividades voltadas ao turismo. 

Para o desenvolvimento da análise proposta elegemos o estudo no município 

de Caraguatatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo, que durante o período de 

1980 a 2008 passou por diversas alterações significativas no seu espaço decorrente 

principalmente pelos vários investimentos imobiliários destinados ao turismo de 

segundas residências, tendo como conseqüência o surgindo dos loteamentos 

urbanos à beira mar, hoje classificados como Zona Turística, de acordo com a atual 

Lei de Zoneamento do Município.  

O incremento de residências secundárias representa a força do setor 

imobiliário no espaço litorâneo. Entretanto a falta de ações de planejamento do 

Poder Público resultou em sucessivos parcelamentos do solo que se deram de 

forma desarticulada visto que a Lei de Zoneamento Municipal em vigor desde Junho 

de 1992, não deu conta de disciplinar o movimento crescimento decorrente do 

investimento sem precedentes no mercado imobiliário. 

  

O conceito de residência secundária é distinto daquele de residência 

permanente, ou seja, o ocupante da residência secundária deve obrigatoriamente 

habitar outro domicílio, considerado principal. “São domicílios particulares que 

servem de moradia ou de estada turística, excluindo os hotéis, relacionados à 

recreação e ao lazer do usuário. São utilizados durante o fim de semana, férias ou 

outro fim” (TULIK, 2001). 

O caso de Caraguatatuba, um dos destinos turísticos mais freqüentados na 

região do litoral norte do Estado de São Paulo, é justificado por sua proximidade aos 

grandes centros, geradores potenciais de emissores1 de turistas, como as cidades 

do Vale do Paraíba ou as Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas, tal 

                                                            
1 Entende‐se por centros emissores de veranistas, cidades com capacidade de gerar fluxos contínuos de 
turistas. Segundo a OMT – Organização Mundial do Turismo 
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fato, obrigou a  cidade a um processo continuo de adaptação a esta realidade uma 

vez que a dinâmica urbana, exige diferentes conformações sócio-territoriais em 

função das características especificas de cada cidade. 

 Antes do aparecimento da indústria do turismo, a economia da cidade se 

baseava na pesca e em pequenas áreas de produção agrícola. Hoje, o principal 

indicador econômico na cidade é o comercio e a prestação de serviços. Entretanto, 

ambos indicadores são dependentes dos fluxos de turistas, portanto, sujeitos à 

variações sazonais. Por outro lado, o incremento do turismo de segunda residência 

gerou mudanças significativas na economia da cidade, pois, esta indústria, como é 

considerado o turismo, está em constante adequação às necessidades e desejos 

deste contingente fato que dinamiza o comercio e gera novos empregos e postos de 

trabalho temporário. 

Diferente dos demais centros turísticos da região, que devem seu 

desenvolvimento aos serviços ligados à hotelaria, Caraguatatuba, como será visto 

adiante, deve seu crescimento ao turismo dirigido às segundas residências. 

O crescimento da cidade em direção as zonas mais afastadas da região 

central acabaram por gerar maior demanda de infra-estrutura básica que atendesse 

novos investimentos imobiliários em locais que passaram a evidenciar zonas 

específicas como bairros turísticos, geralmente próximos a orla marítima. 

A expansão urbana das cidades turísticas das cidades turísticas do litoral 

Norte do Estado de São Paulo - Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela - 

tende a se diferenciar das grandes cidades emissoras. Por razões culturais, o 

indivíduo quando sai de seu cotidiano para a prática do lazer, busca encontrar 

situações que venham ao encontro de seus desejos e necessidades. De um modo 

geral, este desejo corresponde à necessidade de ruptura de ações corriqueiras, 

posto que a quebra do cotidiano representa  também, a fuga dos problemas da vida 

nas grandes cidades tais como falta de segurança, excesso de trânsito, sobrecarga 

de obrigações sociais, etc. 

Em Caraguatatuba a expressão da continuidade dos problemas dos grandes 

centros metropolitanos se traduz pela expansão urbana nos bairros periféricos de 
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potencial turístico. Esta formação gerou um tipo de segregação sócio-espacial na 

qual a própria população original da cidade, por fatores diversos, foi deslocada. 

Contudo, por pressão de ordem econômica foi afastada para áreas distantes da orla 

marítima, cedendo espaço para um novo modelo de ocupação espacial, promovido 

pela especulação imobiliária e marcado por “ilhas de prosperidades” nas regiões 

mais nobres e zonas turísticas da cidade, desta vez reservadas para um novo tipo 

de “morador”, transitório.  

Na percepção das empresas imobiliárias da região, esta nova população 

demandava por um produto que conjugasse as vantagens da segunda residência 

com facilidades de gerenciamento, útilização de áreas e comuns e segurança que 

respondesse a seus anseios. A resposta do mercado foi o desenvolvimento do 

modelo de ocupação conhecido como Condomínios de veraneio Esta é a tendência 

de edificação cuja proliferação se traduz, em parte, o atual processo de expansão 

urbana da cidade.  

O objetivo geral deste trabalho é portanto, o estudo do turismo residêncial e, o 

especifico, e a análise dos condomínios de veraneio como componente de 

transformação espacial. Observa-se que o incremento do turismo na cidade coincide 

com o advento de segundas residências no formato dos condomínios de veraneio, 

tipo de edificação que cresce de forma generalizada e acentuada por todo o Litoral 

Norte.  

Em Caraguatatuba e São Sebastião, onde há uma importante indústria do 

turismo gerada pelas segundas residências, a expansão urbana é diferenciada das 

demais cidades da região. Em Caraguatatuba o tipo de estabelecimento comercial 

mais comumente usado são os supermercados, lojas de materiais de construção, 

grandes magazines, etc. Já, cidades como Ubatuba e Ilhabela, mostram um 

crescimento turístico e urbano voltado ao turismo convencional2, onde grande parte 

dos visitantes útilizam hotéis e pousadas como principal meio de hospedagem,  fato 

que direciona a alternativa de alimentação para estes estabelecimentos do gênero 

                                                            
2 Entende‐se por turismo convencional o uso de equipamentos concebidos primordialmente para turistas, tais 
como: meios de hospedagem, traslados e aluguel de veículos, passeios e city tour, bares e restaurantes, etc. 
Todos estes serviços não são de uso exclusivo do turista, pois podem ser também atividades de laser da 
população residente do local. 
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de bares e restaurantes e fazem do comércio de menor porte, como quiosques e 

lojas de conveniências, sua opção preferencial para as demais compras. 

Neste ponto surge a principal indagação deste trabalho. Seriam as 

transformações urbanas ocorridas na cidade de Caraguatatuba decorrentes da 

proliferação dos condomínios de veraneio? 

Esta hipótese considera que o processo de expansão turística de segunda 

residência causa profundas alterações na paisagem construída, interfere nas 

práticas socioeconômicas da região, altera identidades, valores, atitudes e formas de 

sociabilidade. Propondo uma nova organização do espaço assim como novas 

formas de relações sociais.   

Tal afirmação explica, em grande parte, a disparidade de preços que muitas 

vezes são conseqüências da especulação imobiliária e reforçada pelas distancias 

dos investimentos em relação à região central da cidade. 

Nossa pesquisa, como veremos adiante, observou que os condomínios de 

veraneio são uma tendência de edificação cada vez mais útilizada na cidade de 

Caraguatatuba. Na maioria dos casos são unidades geminadas  em um único 

edifício horizontal, que conduz a um maior aproveitamento do espaço e a redução 

de custos durante o processo construtivo destas edificações  influindo decisivamente 

no número crescente destes empreendimentos. Tais estudos buscaram a 

qualificação das unidades habitacionais dos condomínios em relação a sua 

metragem quadrada, o número de cômodos e sua disposição em cada unidade 

residêncial. A pesquisa procurou também quantificar a oferta desse modelo de uso e 

ocupação, dimensão e valores praticados no mercado e também justificar sua 

distribuição no espaço urbanizado do município segundo critérios de balneabilidade. 

 

A metodologia de pesquisa e montagem do trabalho estabeleceu 

procedimentos de coleta, interpretação e análise de dados em três fases: 

 

Na primeira etapa, foram coletadas informações de caráter histórico e 

analítico sobre as origens da cidade e dos bairros turísticos, sempre vinculadas à 

expansão urbana na região. A pesquisa bibliográfica colaborou para identificar os 
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processos regionais de expansão urbana e o surgimento dos primeiros bairros 

turísticos. Ainda nesta etapa foi realizada ampla pesquisa de campo nas zonas 

turísticas, apoiada em levantamento fotográfico, coleta de dados no Cartório de 

Registro de Imóveis e empresas do ramo imobiliário nos bairros abordados.  

 

Numa segunda etapa, foi realizada a interpretação dos dados levantados, 

confrontados as Leis Municipais relativas ao planejamento e diretrizes de ocupação 

do município, especialmente o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento. 

Já a terceira etapa compreendeu a elaboração e análise de todos os 

resultados parciais no que se refere à discussão conceitual e descritiva da relação 

entre planejamento urbano e a prática do turismo. 

Para a dissertação, a primeira sessão relata a introdução deste trabalho e a 

busca para analisar a interação de elementos que se conjugam na produção do 

espaço urbano e as transformações sócio-territoriais associadas à implantação de 

segundas residências e casas de veraneio em zonas de predominância de 

atividades voltadas ao turismo. 

Na segunda sessão, é abordada a origem do turismo em geral e em particular 

do desenvolvimento da prática do turismo residêncial em Caraguatatuba. A 

fundamentação teórica, aprofundada adiante, confirma que o turismo e o 

planejamento urbano estão coligados em elementos comuns tais como infra-

estrutura, ordenação espacial, paisagismo entre outros. Por ser o turismo um 

fenômeno que lida diretamente com expectativas e necessidades humanas, serão 

abordados alguns elementos fundamentais para se entender o fenômeno turístico 

em sua concepção sócio-espacial. Ainda nesta sessão será analisada a qualidade 

da infra-estrutura urbana e dos equipamentos públicos uma vez que tais elementos 

são fatores motivacionais de atração ao turismo concorrendo para a visitação e 

consumo do local em questão. Neste contexto serão abordados os aspectos físicos 

e geomorfológicos enquanto condicionantes naturais para o aparecimento dos 

diversos bairros turísticos confirmando os temas de balneabilidade já citados. 

A sessão três retoma a definição dos principais conceitos que norteiam este 

trabalho, ou seja, o conceito de turismo residêncial e dos condomínios de veraneio, 
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uma vez que tal modalidade representa uma das principais atividades econômicas 

do município em evidencia. 

A quarta sessão fala do arcabouço legal representado principalmente pelo 

Plano Diretor e a Lei de Zoneamento relacionados à forma como tais instrumentos 

dividem e organizam o território de Caraguatatuba. Dentro deste contexto, será 

detalhada a analise das diretrizes da cidade em delimitar as Zonas Turísticas como 

decorrência da consolidação de uma atividade econômica já exercida nestas áreas. 

A sessão aborda ainda conceitos e considerações sobre especulação imobiliária. 
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2 Turismo e Espaço no Município de Caraguatatuba 

O conceito primitivo do turismo precede, em muito, a origem do próprio termo. 

Sua origem provável estaria relacionada às viagens de exploração, de 

reconhecimento e descoberta que no hebreu antigo era designada por “tur”  

desdobrando-se em varias formas das línguas neo-latinas e anglo-saxônicas. Já a 

atividade com função desvinculada de exploração aparece desde a Grécia Clássica 

como nos relatos de viagens produzidas para a contemplação dos primeiros Jogos 

Olímpicos (776 a.C.). Durante o Império Romano, as melhorias viárias possibilitadas 

pelo desenvolvimento da engenharia se civil e militar passaram a facilitar de igual 

modo as peregrinações religiosas e outros deslocamentos que explicam a  base 

para a associação do turismo, ou do turista, como individuo ou grupo que viaja. 

(YAZIGI, 2001). É, contudo, na Inglaterra do século XVIII, que se esboçam as 

primeiras noções do conceito moderno de turismo, daí o emprego do termo “tour” 

para explicar volta, retorno. Estes relatos são evidências da origem do turismo 

conceituado como deslocamento onde se sobrepõe as intenções de descoberta 

associada, ou não, a atividades de lazer, a exemplo do “Grand Tour” praticado pela 

aristocracia inglesa no período vitoriano.3 

Extensão dos deslocamentos turísticos, o hábito dos banhos de mar tem sua 

prática social associada a tratamentos medicinais. (URRY,1996), cujo 

desenvolvimento na Europa do século XV, logo passou a indicar pontos de 

germinação de atividades urbanas em regiões litorâneas. A difusão da atividade 

turística, no entanto, somente viria a ocorrer de fato como fenômeno de proporções 

suficientes para impactar os locais de destinos, com o desenvolvimento tecnológico 

do século XIX e XX, que impulsionou de forma decisiva os setores de transporte e 

comunicação. Esta atividade acabou por ser paulatinamente evidenciada com o 

desenvolvimento social e conquistas no mundo do trabalho pelo direito ao descanso 

e busca do ócio, implicando na descoberta das paisagens litorâneas como espaços 

valorizados ao descanso e fuga do stress produzido pelas rotinas diárias.  

                                                            
3 O “Grand Tour” foi considerado a primeira viagem totalmente planejada em molde de pacote turístico. 
Baseava‐se no ato do deslocamento de pessoas da aristocracia inglesa com a intenção de reconhecimento local 
e aprendizado de novas culturas. 
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A realidade que se encontra, atualmente é que, de um lado, o turismo trouxe 

desenvolvimento aos locais onde foi estabelecido e, por outro, sua implementação 

resultou em fatores impactantes no meio ambiente como decorrência do excesso de 

uso dos espaços selecionados, causando alteração na paisagem original a qual, por 

muitas vezes,em sua origem, haviam motivado ao deslocamento.  

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT) define-se como turismo 

um “conjunto de resultados de caráter econômico, financeiro, político, social e 

cultural, produzidos numa localidade, decorrentes da presença temporária de 

pessoas que se deslocam do seu local habitual de residência para outros, de forma 

espontânea e sem fins lucrativos” onde agrega ainda ao conceito de turismo como 

sendo uma “ciência, arte e atividade capaz de atrair, transportar e alojar visitantes, 

com o objetivo de satisfazer suas necessidades e desejos” 

Através das definições clássicas do turismo, poucos autores discutem a 

relações  entre a paisagem motivacional (construção mental) e o espaço geográfico 

(realidade física) onde o turismo acontece. Dentro deste contexto, o planejamento 

urbano representa uma importante via de ligação tendo em vista seus objetivos de 

estudos e conceitos de paisagem, região, e território em suas dimensões espaciais e 

políticas que podem fornecer importantes subsídios à interpretação espacial e 

configuração territorial produzidas pelo turismo. Segundo (OLIVEIRA, 2001),“O 

turismo se adapta bem a esse contexto ao valorizar as belezas paradisíacas 

produzida pela natureza, especialmente em regiões pouco habitadas e de difícil 

acesso”. A atividade turística útiliza, ainda que indiretamente, os conceitos 

fornecidos pela geografia ao optar pela seleção de espaços/formações destinados 

ao seu desenvolvimento – praia, montanha, serra, lagos, entre outros. 

A associação das formações geográficas acima citadas está na origem da 

localização da maioria dos destinos turísticos de lazer para os brasileiros. É neste 

caso que se insere o recente desenvolvimento de Caraguatatuba, no Estado de São 

Paulo. 

Através de uma abordagem teórica sobre os conceitos de espaço e território 

teremos como compreender os conceitos de “ocupação urbana”, objeto concreto 

desta pesquisa.  
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Um conceito básico sobre espaço é que este se manifesta em permanente 

transformação decorrente das necessidades e mudanças sociais e (SANTOS, 1997) 

completa que “É difícil a formulação de um conceito sobre este tema, desde que o 

espaço é considerado um fator e não somente uma condição da evolução social”. 

Isto posto, observamos que existe uma dinâmica causada pela sociedade na 

concepção do espaço entendido não apenas como um objeto geográfico estático. 

Para (YIU, 2002) a análise do espaço deve ser feita através de um período 

determinado, pois as formas e funções mudam de valor de acordo com o período 

histórico, ou o modo de produção. 

Portanto a compreensão da organização do espaço de um determinado lugar 

dá-se através do estudo dos processos produtivos tais como produção, circulação, 

distribuição e consumo. Estes processos produtivos também são observados no 

caso especifico do turismo e esta associada com a produção de atrativos; circulação 

e acessibilidade ao turista; distribuição espacial dos atrativos e consumo dos 

produtos turísticos4. 

Reforçando esta formulação de como se organiza o espaço, (GOMES, 2007) 

descreve  

”A produção do espaço urbano e, particularmente, das 
unidades habitacionais (cerca de 70% das edificações da 
cidade), realiza-se, nos moldes da sociedade capitalista e no 
circuito imobiliário urbano (...) Este circuito vincula-se à 
propriedade da terra; ao processo de incorporação imobiliária 
através dos loteamentos regulares; á industria de construção; e 
aos financiamentos”..  

Neste trabalho o espaço é recortado a um nível local onde a produção e 

consumo ocorre dentro das zonas turísticas. Como se refere (GOTTDIENER, 1994 

apud YIU, 2002).  

“Neste contexto ressalta o setor da propriedade que deve 
ser analisado e sua relação com o Estado que interfere, ainda 
que indiretamente, através de programas, políticas e práticas 
contribuindo para as ações dos agentes do setor da 
propriedade, modificando o espaço social numa mercadoria “.  

 
 
2.1 Aspectos Físicos do Litoral Norte 

                                                            
4 Entende‐se por produtos turísticos a somatória de atrativos turísticos mais a somatória  dos serviços 
turísticos, mais a infra‐estrutura básica da cidade e mais o conjunto de serviços urbanos de apoio ao turista.  
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A região do Litoral Norte Paulista compreende a linha atlântica de nordeste a 

sudeste do estado de São Paulo, englobando os municípios de Ubatuba, 

Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Trata-se de um longo trecho de costa 

com 165 quilômetros, marcado pela contraposição da Serra do Mar em toda a 

extensão da costa. Ilhabela também é outro complexo montanhoso, com cerca de 

cinqüenta quilômetros no sentido longitudinal. Ao longo deste litoral sucedem-se 164 

praias e 17 ilhas. 

 
“Visto do mar, a serra logo impressionou os primeiros 

colonizadores, sugerindo uma árdua transponibilidade. O pico 
do Cuscuzeiro, com 1426 metros, representa o marco de sua 
transição para o território paulista. Em direção a São 
Sebastião, a serra prossegue próxima ao oceano, 
apresentando esporões que adentram no mar, daí resultando 
baías e, conseqüentemente, paisagens de notável valor 
paisagístico, com altitudes que variam entre 800 e 1200 
metros”(CAMPOS,2000). 

 
Outra citação que descreve a geografia 

 

“(...) É o litoral mais recortado do Brasil; em seguida, a 
serra beira a planície de Bertioga até a Barra do Una, por uma 
linha costeira de 48 quilômetros, formando um grande arco no 
sentido leste-oeste. É preciso registrar que a percepção do 
verde na serra do mar revela sempre, ao longo de todo este 
território, uma presença de rara exuberância, talvez sem 
equivalência no Brasil: são florestas, elevações e caprichosos 
recortes da linha litorânea “(CAMPOS,2000). 

 
Dentre as sedes municipais, Caraguatatuba é a que apresenta melhor 

disponibilidade de terras para a urbanização, uma vez que ai se encontram as 

maiores distancias entre a orla marítima e a serra do mar. Situação semelhante,  

também encontrada, em parte, em Ubatuba, cidades mais espraiadas como, as 

coloca em vantagem a outros centros como Ilhabela e São Sebastião, sujeitos a 

maior compressão dos sítios costeiros localizados entre o mar e as escarpas. 

Assinala-se, ademais, que são as praias aliadas à rodovia que imprimem o sentido 

da urbanização de tendência linear, apenas interrompida pelos obstáculos naturais.  
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Tanto Ilhabela como São Sebastião têm seus sítios muito comprimidos entre 

serra e mar, ao contrario de Caraguatatuba e Ubatuba, mais espraiadas.  

Até os anos de 1950, a zona urbana de Caraguatatuba se resumia à sede 

municipal, acrescidas apenas de três loteamentos aprovados na década anterior. A 

partir de então, expande-se a ocupação para as praias de Martin de Sá, Prainha, 

Indaiá, Massaguaçu e Porto Novo. Também a praia de Mococa vai adensando sua 

população original, enquanto Já Pedreira de Massaguaçu e Martin de Sá começam 

a apresentar urbanização contínua onde se observa densidade habitacional mais 

elevada que nas demais praias pesquisadas. 

A conformação do sítio geográfico de Caraguatatuba como as demais, 

restringe a área útil de ocupação urbana entre a orla marítima e a Serra do Mar. 

Entretanto como citado acima, no caso em estudo esta faixa apresenta larguras 

variadas chegando a 8 km em determinados quilômetros o que torna Caraguatatuba 

um caso especial de ocupação urbana face à esta peculiaridade geográfica. Ao 

longo desta faixa corre a rodovia Rio-Santos (BR 101) que tal como barreira 

construída, delimita uma linha divisória de conotação social.  Na faixa leste,  próximo 

ao mar,  situam-se os bairros turísticos  enquanto as funções urbanas tradicionais 

são direcionadas para faixa oeste, vizinha à Serra do Mar.  

 

2.2 O Município de Caraguatatuba 

 

O município de Caraguatatuba situa-se no Litoral Norte do Estado de São 

Paulo, distante 186 km do centro da capital. Isto faz com que a cidade se torne um 

dos destinos preferidos para o turismo residencial em sua área de influência, uma 

vez que seu caso conjuga proximidade, tempo de deslocamento e facilidade de 

acessos, condições fundamentais para esta modalidade turística.   

(foto das vias de acesso/estradas) 

O principal acesso rodoviário desde a capital, geralmente é feito pela 

seqüência de três vias: A Rodovia dos Trabalhadores (SP-070) atravessa a região 

leste da cidade e da Região Metropolitana de São Paulo até se interligar, em 

Guararema, com a Rodovia Carvalho Pinto (SP-070). Desse ponto se prossegue até 
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São Jose dos Campos onde ocorre a intersecção com a Rodovia dos Tamoios (SP-

099) que conduz ao portal da cidade. Outra alternativa, é a Rodovia Presidente 

Dutra (BR-116), que passa pelo Vale do Paraíba em trajeto paralelo à Rodovia 

Carvalho Pinto permitindo, porém, a interligação com as demais cidades do Vale do 

Paraíba, situadas além de São José dos Campos. Uma alternativa menos útilizada, 

porém importante para o trafego regional é a ligação da Rodovia dos Trabalhadores 

em Mogi das Cruzes com o litoral em Bertioga, de onde, pela Rodovia Rio-Santos 

(BR-101), também é possível a entrada pela região sul de Caraguatatuba através de 

seu limite com São Sebastião. 

 

Quadro 1 – Distancia Rodoviárias do Centro de Caraguatatuba 

Cidade  São Paulo  Campinas  S.J. Campos  Ubatuba  S. Sebastião  Ilhabela  Caragua  Santos  Guarujá 

São Paulo  ‐0‐  97 Km  99 Km  234 Km  182 km  192 Km  173 Km  79 Km  97 km 

Campinas  97 Km  ‐0‐  153 km  326 Km  284 Km  299 Km  265 km  174 Km  193 Km 

S.J.Campos  99 Km  153 km  ‐0‐  134 Km  108 Km  122 Km  89 Km  166 Km  155 Km 

Ubatuba  234 Km  326 km  134 Km  ‐0‐  72 Km  87 Km  52 Km  238 Km  209 Km 

S. Sebastião   182 km  284 Km  108 Km  72 Km  ‐0‐  17 Km  28 Km  167 Km  137 Km 

Ilhabela  192 km  299 Km  122 Km  87 Km  17 Km  ‐0‐  36 Km  170 Km  140 Km 

Caraguatatuba  173 Km  265 Km  89 Km  52 Km  28 Km  36 Km  ‐0‐  187 Km  156 Km 

Santos  79 Km  174 Km  166 Km  238 Km  167 Km  170 Km  187 Km  ‐0‐  11 Km 

Guarujá  97 km  193 Km  155 Km  209 Km  137 Km  140 Km  156 Km  11 Km  ‐0‐ 

Fonte: Guia 4 Rodas. 

 

A distância entre as cidades acima mencionadas justifica a teoria de Baud-

Bovy e Lawson, (apud TULIK, 2001) onde o turismo de segunda residência se 

caracteriza pelo tempo gasto em deslocamento da cidade emissora, geralmente 

centros urbanos com mais de 100 mil habitantes, e as cidades receptoras. Tulik 

complementa que “A expressão maior do turismo de fim de semana (embora 

também possa ser útilizada nas férias), a residência secundária tem sua localização 

definida pela relação tempo-custo-distância.”. A distância reduzida ou a excelência 

das condições de acesso podem favorecer a presença de residências secundárias 

como acontece com alguns itinerários privilegiados que concentram a maioria dos 

fluxos. 

O Litoral Norte de São Paulo concentra cerca de  25,4 % do fluxo turístico no 

Estado. A Tabela 1 mostra a variação de fluxos no período de 1999 e 2002 e, 
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segundo os dados coletados, o maior fluxo percentual de turistas são da cidade de 

São Paulo e demais cidades do Vale do Paraíba, justificado pela citada relação da 

proximidade e o curto tempo de deslocamento que se traduz, em ambos os casos, 

em economia.  

Para identificar a origem de turistas, a Secretaria de Turismo junto com a 

Associação Comercial de Caraguatatuba realizou uma pesquisa onde constatou os 

principais pólos emissores de demanda no Estado de São Paulo. 

Tabela 1 – Principais cidades emissoras de turistas para Caraguatatuba. 

 1999 2002 
Guaratinguetá  1,80 % 1,60 % 
Campinas 3,30 % 2,0 % 
Caçapava 1,50 % 3,0 % 
Jacareí 5,50 % 4,60 % 
Guarulhos 4,90 % 5,30 % 
São Jose dos Campos 16,80 % 16,60 % 
São Paulo 29,60 % 35,20 % 
Outros 36,60% 31,70 % 
Fonte: Associação Comercial de Caraguatatuba Pesquisa divulgada em 2003 

 

A área total do Município é de 483,68 Km2, tendo como fronteiras: ao sul São 

Sebastião, ao norte Ubatuba, ao oeste Paraibúna (já no alto da serra) e ao leste, o 

Oceano Atlântico marcado 29 km de praias. Caraguatatuba tem uma população 

residente de 88.815 pessoas5. Resultante um grande incremento populacional 

ocorrido, conforme dados levantados, durante a década de 1991 a 2001. A 

proximidade dos principais pólos emissores, tais como as regiões de São Paulo, 

Campinas e do Vale do Paraíba, causou o fortalecimento do turismo de segundas 

residências o que reforçou o crescimento da cidade, fato que exigiu fomentos na 

sua infra-estrutura urbana para acompanhar a criação de novos bairros e 

condomínios além de uma dinamização significativa no comercio local.. 

 

 

 

 

 
                                                            
5 Fonte de dados IBGE – www.ibge.org.br Último acesso em Janeiro de 2009. referenciar o IBGE, especificando 
a publicação utilizada censo, anuário, etc... 
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Quadro 2 – Aspectos Físicos de Caraguatatuba 

Estância Balneária Turística de Caraguatatuba 

Tipologia  Estância balneária  

População  88.815 habitantes 

Taxa de Urbanização  96,11% 

Taxa  de  crescimento  anual  da  população  (média  de  2000  / 
2007) 

1,79% 

Área   483,68 Km² 

Altitude   2 m. 

Orla  29 km. 

Temperatura Climática   Tropical 

Abastecimento de Água  (Fonte SABESP)  88% de Atendimento 

Esgoto Sanitário  (Fonte SABESP)  36% de Atendimento 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 

 

A análise comparativa da evolução populacional entre as cidades do Litoral 

Norte (1991 a 2007), demonstra para o caso de Caraguatatuba um crescimento de 

67,9 % o que torna o crescimento da cidade inferior a São Sebastião e Ilhabela 

entretanto quase dez pontos percentuais acima de Ubatuba. 

 

Tabela 2 – Evolução populacional e crescimento percentual do Litoral Norte 

Ano  1991  1996  2001  2007  Crescimento 
no período 

Caraguatatuba  52.878  67.398 ‐ 27,4%  75.171‐ 11,5%  88.815 – 18,1%  67,9% 

Ubatuba  47.398  60.997 ‐ 28,7%  66.861 ‐  9,3%   75.008 – 12,1%  58,2% 

São Sebastião  33.890  48.596 ‐ 43,4%  58.038 – 19,4%  67.348 – 16%  98,7% 

Ilhabela  13.538  12.678 ‐ (‐)0.9%  20.836‐ 64,3%  23.886 – 14,6%  76,4% 

Fonte do IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia estatística) 
*Contagem da população em 2007 ‐ IBGE 

 

Os números da Tabela 2 devem, contudo, ser interpretados dentro da sua 

relatividade, uma vez que considera apenas a população residente do município. 

Ora, como será detalhada adiante, Caraguatatuba se caracteriza, principalmente, 

pela recepção do turismo de segunda residência o qual demanda maior expansão 

da zona urbana do que o turismo convencional, feito por hotéis e pousadas,  que 

caracterizam a principal modalidade de turismo em Ilhabela e São Sebastião.  
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Tabela 3 – Número de hotéis e Leitos no Litoral Norte de São Paulo. 1970 – 2000 

  1970  1980  1990  2000   

  Hotéis  Leitos   Hotéis  Leitos  Hotéis  Leitos  Hotéis  Leitos   

Caraguatatuba  4  38  8  156  14  222  22  321  1037 Leitos 
Ubatuba  7  313  11  341  19  437  29  561  1652 Leitos 
São Sebastião   1  54  5  132  35  1057  39  675  1918 Leitos 
Ilhabela  3  102  4  139  14  260  24  376  877 Leitos 
Fonte: Associação Paulista de Hotéis, Pousadas e Similares. 

Segundo a AHPC – Associação dos Hotéis, Pousadas e Similares de 

Caraguatatuba, o total de empreendimentos hoteleiros cadastrados é de 25 

estabelecimentos de hospedagem. Entretanto, foi constatado que existem inúmeros 

meios de hospedagem que não fazem parte da Associação e que também não 

possuem registro ou licença para funcionar como meio de hospedagem. 

Completando o quadro da região, percebe-se que Ubatuba guarda um turismo 

que se divide de modo relativamente equilibrado entre a modalidade convencional e 

aquele de segunda residência. 

 

Tabela 4‐ Total de Residências e Segundas residências no litoral norte – 1970 á 2007 
Município  Ano de 1970  Ano de 1980  Ano de 1991  Ano de 2007* 

  Número 
total de 
residências 

Segundas 
residências 

Número 
total de 
residências 

Segundas 
residências 

Número 
total de 
residências 

Segundas 
residências 

Número 
total de 
residências 

Segundas 
residências 

Caraguatatuba  5.757  2.407  15.788  6.697  34.443  17.421  58.904  31.132 
Ubatuba  5.417  1.766  13.135  5.464  30.614  15.141  54.443  30.849 
São Sebastião   3.502  995  7.666  2.568  19.631  8.972  42.946  22.100 
Ilhabela  1.807  418  3.002  878  6.440  2.362  11.864  4.438 
Total  16.483  5.586  39.591  15.607  91.128  43.896  168.157  88.519 
Fonte: Afonso, 1999 (apud Yui, 2002) 
*IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
 

 

Dentre as quatro cidades da região, Caraguatatuba e Ubatuba são as que 

possuem planícies mais extensas, e por isso, possuem,como já citado, condições 

mais favoráveis à urbanização. Já as condições do meio físico de São Sebastião e 

Ilhabela são mais críticas, caso agravado em Ilhabela onde  80% da superfície do 

município é reservada à preservação ambiental. 

As semelhança entre Ubatuba e Caraguatatuba, alem de apresentarem 

planícies mais extensas e melhores condições de crescimento urbano facilita a  
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ocupação na forma de condomínios de veraneio, o que explica, em parte, a 

semelhança de números das residências secundarias nos dois municípios. 

 

2.3 O Turismo de Segundas Residências em Caraguatatuba 

 

O processo de ocupação do litoral brasileiro remonta ao inicio da colonização 

do país, mas se estrutura de uma forma especial a partir do século XX, quando nos 

subúrbios das grandes cidades costeiras se configura um novo elemento na 

estrutura urbana, a qual se pode denominar de bairro de veraneio. 

Neste contexto, a paisagem costeira, principalmente os terrenos com 

localização privilegiada nos bairros de veraneio, transformaram-se em objetos de 

grande valorização pelos agentes do setor imobiliário, surgindo assim os 

loteamentos urbanos a beira mar. 

Segundo (TULIK, 2001), “Adquirir uma residência secundária, mais que 

aplicar parte da renda, pode significar investimentos afetivos no sonho da posse, 

aspirações muito próximas de outro aspecto relevante que é a ascendência social”, 

portanto conclui-se que a aquisição de uma segunda residência implica ter uma 

estabilidade econômica que justifique os gastos que envolvem a aquisição do imóvel 

tais como: manutenção, reformas, melhorias, impostos, mão-de-obra doméstica, 

serviços públicos em geral, etc. 

O padrão de ocupação urbana adotado para zonas residenciais turísticas, no 

caso de Caraguatatuba, localiza-se entre a orla marítima e a rodovia Rio-Santos. 

Pode-se afirmar que praticamente toda a ocupação da costa se dá por este tipo de 

urbanização, que segue um mesmo padrão, seja qual for o ambiente onde é 

implementado. Possui um caráter extensivo, definindo espaços urbanos contínuos 

que se estendem linearmente pela linha costeira, sempre estruturada por uma via de 

acesso que corre, mais ou menos, paralela ao mar. 

As construções em geral são edificadas em lotes relativamente amplos,. Nos 

espaços livres, recuos frontais de fundos ou laterais, são reproduzidos em padrões 
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freqüentes de ajardinamento, contidos em bairros e quadras que acabam por 

configurar uma tipologia especifica. A forma da reticula viária é o modelo mais 

freqüente deste padrão de urbanização que privilegia a construção a beira mar onde 

a praia assume todo seu potencial de atratividade transformando-se em referência 

paisagística e modelo de ocupação regional. 

Em termos gerais, podemos identificar dois padrões de paisagismo que são 

procurados pelos turistas e explorados pela indústria imobiliária. O bairro litorâneo 

jardim, onde as residências podem ter no máximo dois pavimentos, ou bairro 

litorâneo verticalizado que reproduz, ao menos parcialmente, os padrões e 

características de uma cidade convencional (não turística). 

 
2.3.1 Atrativos Naturais 
 
 

Em Caraguatatuba, os principais atrativos naturais, mais comumente usados 

e conhecidos são as praias e existem outros atrativos, tais como trilhas pelo interior 

da Mata Atlântica e cachoeiras e, entretanto não se comparam com o poder de 

sedução desempenhado pelas praias, principal motivo para o deslocamento e 

consequentemente o turismo.  

Os exemplos selecionados para ilustrar este capitulo significam, talvez, os 

principais cartões postais da cidade; seja representado por um paisagismo natural 

ou uma manifestação totalmente artificial dentro de um cenário natural; como é o 

caso da Praia do Centro e o Morro Santo Antonio .  

  
Quadro 3 – Atrativos Naturais 
Praias  Cachoeiras 

‐ Praia Brava  ‐ Cachoeira do Pau d Alho 
‐ Praia do Capricórnio  ‐ Cachoeira Rio Claro 

‐ Praia do Centro  ‐ Cachoeira Rio das Pedras 

‐ Praia da Cocanha  ‐ Cachoeira Tourinhos 

‐ Praia da Feira ou Garcez   

‐ Praia do Indaiá  Outros Atrativos Naturais 

‐ Praia de Massaguaçu  ‐ Morro Santo Antonio 

‐ Praia de Martim de Sá  ‐ Trilha da Cachoeira 

‐ Praia da Mococa   ‐ Parque Estadual da Serra do Mar 

‐ Praia das Palmeiras  ‐ Pedra do Jacaré 

‐ Praia do Pau Brasil  ‐ Pedra da Freira 



  31

‐ Praia do Porto Novo  ‐ Pedra do Sapo 

‐ Prainha  ‐ Rio Juqueriquerê 

‐ Praia do Robalo  ‐ Rio Santo Antonio 

‐ Praia do Romance  ‐ Lagoa Azul 

‐  Praia de Tabatinga  ‐ Ilha do Tamanduá 

  ‐ Ilha da Cocanha 

 

 

 

Praia Brava 

 
Figura 1 – Praia Brava 
Fonte: www.litoralvirtual.com.br  – Acesso em jul/2009  
 

 Localiza-se no canto esquerdo da praia de Martim de Sá, só é alcançada por 

difícil acesso de 1,5 km. Ótimo local para pescaria, a praia é selvagem e em formato 

de concha, sem nenhuma residência. Muito apreciada pelos naturalistas. O nome 

caracteriza bem o lugar. 
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Praia do Camaroeiro 

 
Figura 2 – Praia do Camaroeiro 
Fonte: www.viagemmaneira.com.br – Acesso em jan/2009 
  

Constitui a continuação da praia do centro, perto do canto dos pescadores, 

onde possui um belo cenário de onde se desfruta a paisagem um belo cenário de 

pesca de barcos de pesca. Sua maior atração é a caminhada pela  trilha costeira até 

a Ponta do Camaroeiro de onde se pode conhecer a Pedra do Jacaré e a Pedra da 

Freira., os pescadores também alugam barcos para passeios 
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Praia do Centro 

F
igura 3 – Praia do Centro em baixa temporada 
Fonte: www.litoralvirtual.com.br – acesso em jul/2009 
 

Cartão de visita da cidade, a praia do Centro, justamente por localizar-se na 

regiao mais central da cidade encontra-se em área totalmente  urbanizada, Oferece 

maior estruturas de entretenimento e lazer tais como o parque de eventos, calçadão 

e quiosques/restaurantes, estacionamento em toda sua orla. Ao lado sul fica o Rio 

Santo Antonio Seus principais atrativos são a Praça de Evento, o parquinho da 

cidade, os quiosques/restaurantes, a ciclo via, calçadão e uma série de 

equipamentos de lazer , consideravelmente incrementados durante a alta temporada  
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Praia da Freira ou Garcez 

 
Figura 4 – Pedra da Freira – Praia do Garcez 
Fonte: http://www.panoramio.com – ultimo acesso em jun/2009   

 

A pedra da freira é uma formação rochosa que impressiona devido à 

semelhança com uma freira ajoelhada e inclinada em direção do mar, como se em 

oração. Proporciona uma excelente caminhadas ao partir do centro em direção ao 

morro da pedreira por 1 km. O local também é muito procurado para a pratica de 

pescaria e cata de mexilhões. 
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Morro de Santo Antonio 

 
Figura 5 – Estatua de Santo Antonio 
Fonte:www.jornalcanalaberto.com.br – último acesso em dez/2008 
 

 Trata-se de um excelente local com vista panorâmica da cidade. Sua subida 

de aproximadamente 320 metros de altitude, esta pavimentada e, localiza-se no alto 

uma estátua de 15 metros de altura, representando Santo Antonio, o padroeiro da 

cidade e inaugurada em 13 de junho de 2008 – dia de Santo Antonio. Ao lado da 

estátua se encontra uma pista de decolagem de esportes aéreos radicais (Asa delta, 

paraglaide, parapente, etc.) 

 
 

2.3.2 Atrativos Artificiais 

Atento à sua importância, a prefeitura municipal de Caraguatatuba vem 

realizando constantes melhorias para receber o turista na cidade com a melhoria de 

equipamentos públicos que atendem igualmente o turista e a população residente, 

traduzindo uma melhoria numa qualidade de vida da cidade como um todo. Segue 

abaixo a descrição de alguns destes atrativos construídos no período em estudo.     
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Calçadão e Ciclo Vias 

  

Figura 6 – Vista Aérea calçadão e ciclo vias – Região Central. 
Fonte: Site: www.Caraguatatuba.sp.gov.br – domínio público – acesso em Jan/2009 

 

Na década de 1990 foi construído o “calçadão” por toda via costeira central da 

cidade com um total de 12 quilômetros. Já na década de 2000 este atrativo foi 

ampliado totalizando um total de 18 quilômetros, pavimentado com ladrilho 

português  em desenho ondular sugerindo os movimentos das ondas, inspirados em 

experiências consagradas de desenho urbano. Todavia estão sendo incrementados 

outros seis quilômetros (ainda não concluído em dezembro de 2008) que elevara a 

24  quilômetros a extensão do conjunto. Podemos afirmar que o “calçadão” é o 

maior atrativo artificial na infra-estrutura local, tanto para os residentes como para os 

turistas. 

Junto ao “calçadão” foi executada uma ciclovia de mão dupla, proporcionando 

aos usuários uma excelente opção de deslocamento visto que, no período de alta 

estação, a cidade enfrenta grandes problemas de transito, quase sempre caótico, 

face as proporções da cidade, entretanto o maior beneficiário das ciclovias são os 

moradores de baixa renda que tem como principal meio de transporte a bicicleta e 
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dela se serve durante todo o ano e não apenas épocas de temporada como os 

turistas. É bastante comum observar constatar famílias inteiras se deslocando sobre 

bicicletas. 

Praça de Eventos 

 
Figura 7 – Vista Aérea Praça de Eventos 
Fonte: Site www.ecoadventur.com.br – acesso em jun/2009 

 

Na área central da cidade, entre o calçadão e a praia, esta localizada uma 

praça de eventos com aproximadamente 8 mil metros quadrados munido de palco , 

camarins, sanitários e outras facilidades para a execução de um grandes evento. 

Durante a alta temporada, a prefeitura em parceria coma iniciativa privada oferece 

aos artistas poucos conhecidos a oportunidade de apresentações gratuitas para a 

população, eventos que crescem nos finais de semana com espetáculos com 

artistas de renomes,. Podemos notar que na alta temporada, a infra-estrutura da 

praça de eventos é profundamente modificada devido à enorme demanda de 

turistas. Os espetáculos mais requisitados chegam a ter um público pagante acima 

de 10 mil pessoas distribuídas em arquibancadas, camarotes e pista. 
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Quiosques 

 
Figura 8 – Quiosque 34e 36 – Praia do Indaiá 
Fonte: Acervo David Weissberg 

 

Os quiosques sempre fizeram parte da paisagem litorânea desenvolvendo um 

importante papel social em quase todas as cidades beira mar onde Caraguatatuba 

se insere nesta “tradição” entretanto, recentemente, por ordem da nova lei de 

urbanização da cidade, o código de posturas,  todos os quiosques tiveram que ser 

reformados e ampliados a fim de atender a demanda crescente e por questões de 

funcionalidade, estética e higiene todos os pontos comerciais na orla marítima 

tiveram que seguir um padrão pré-determinado. Essa mudança foi muito positiva 

tanto para os turistas quanto para a população local que tem nesses bares uma 

ótima opção de lazer e entretenimento. 
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Praças e Canteiros 

 
Figura 9 – Praça Candido Mota 
Fonte: acervo David Weissberg 

 

Todos os canteiros e praças da cidade tiveram uma reformulação no seu 

paisagismo. Foram encomendadas mais de 600 palmeiras reais para ornamentar as 

praças e toda a via costeira. Outros equipamentos tais como praças de esporte, 

praças de artesanatos, praças gastronômicas são importantes equipamentos 

turísticos que propicia lazer e entretenimento para toda a população, seja ela 

turística ou não. A Secretaria do Desenvolvimento Social da cidade promove feiras 

de artesanato e exposições de flores, bordados e outros artigos artesanais feito pela 

população carente e assistida em programas de melhorias na qualidade de vida. 

 
2.4 Infra-estrutura Urbana como Atrativo Turístico 

 

O planejamento urbano em regiões turísticas deve contemplar alguns 

quesitos básicos para tornar estas cidades atrativas tanto para o visitante quanto 

http://www.panoramio.com/photos/original/�
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para a população local. No entanto a realidade mostra que na maioria dos casos, o 

planejamento é apenas uma ferramenta de transformação de cenários pré-

existentes para uma adequação que contemple as necessidades e desejos dos 

turistas Muitas vezes esta adequação não atinge a satisfação plena e ordenada 

necessária as localidades turísticas no sentido da promoção desta atividade aos 

seus usuários, turistas ou autóctones. 

Para Ruschmann o planejamento turístico compreende no processo que tem 

como finalidade ordenar as ações humanas sobre uma localidade turística, bem 

como direcionar a construção de equipamentos e facilidades, de forma adequada, 

evitando efeitos negativos nos recursos que possam destruir ou afetar sua 

atratividade. 

Através de observações de campo, em muitas cidades turísticas, os atrativos 

estão dispersos no espaço e apresentam baixa conectividade entre si. Esta situação 

gera uma funcionalidade deficiente visto que o agrupamento de atrativos formam a 

chamada “paisagem ideal” onde a questões puncionais são variáveis que 

fundamentam a pratica do turismo urbano. A pratica do turismo urbano seriam que 

os equipamentos básicos, como Meios de hospedagem, Alimentação,e 

entretenimento sejam contemplados por vias de acesso que possibilitem o acesso a 

estes pontos.  

Decorrente da distribuição espacial da infra-estrutura turística percebe-se 

também a questão da intenção de uso do equipamento. O turista quando sai do seu 

cotidiano, geralmente, busca o lazer de forma diferenciada de seus hábitos 

convencionais gerando uma terceira cultura6, ou seja, a situação onde a pessoa tem 

atitudes que não fazem parte de seus usos e costumes cotidianos – a primeira 

cultura e tão pouco da cultura do local visitado – a segunda cultura, provocando 

assim uma modificação de seus hábitos originais adaptados ao novo espaço 

resultando no que chamamos da terceira cultura onde o turista assume uma postura 

social e de afazeres totalmente diferenciada do seu cotidiano, tal situação resulta, 

em muitos casos, o uso diferenciado do equipamento a que ele se destina. 

                                                            
6 WEISSBERG, David – Dissertação de Mestrado. Condomínios de Veraneio e Meios de Hospedagem. São Paulo, 
2003. 
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Esta problemática não é particularidade de uma cidade em questão, mas sim, 

refletem problemas encontrados nas mais diversas localidades, uma vez que o gosto 

do turista é inconstante e sujeito a variáveis como modismo, acessibilidade, 

questões econômicas, etc., que torna praticamente impossível satisfazer as 

necessidades e gostos de todos que usufruem o equipamento/atrativo.  

Toda cidade que tem seu principal potencial econômico no turismo de alta de 

temporada, diferencia-se das outras, pelo fato de ter que se relacionar 

constantemente a um fluxo sazonal de veranistas.  Isso não implica que toda a 

cidade em sua dimensão espacial seja turística, mas sim, que o turismo se faz entre 

pontos que atraem interesses e motivam a presença, muitas vezes obrigatórias. O 

grau de atratividade dos equipamentos seja ele praça, museu ou qualquer outro 

serviço deve ser um forte motivador para deslocamentos. Em muitos casos, este 

grau de atratividade dos equipamentos não é suficiente para atrair fluxos impondo 

ao planejador turístico a responsabilidade de criar ou realçar atrativos que gerem 

interesses da visitação. Como exemplo pode-se citar que uma simples praça não 

basta para atrair o turista, mas quando agrupada a outros equipamentos tais como 

restaurantes típicos ou de gastronomia requintada, bares, feira de artesanato, palcos 

para eventos diversos, etc. podem se tornar numa praça que seja de interesse geral 

para a visitação. 

Segundo Boullón (2001) estas áreas de interesse turístico são denominadas 

“áreas flutuantes” e que podem ser classificadas em quatro tipos: 

 Estações e terminais do sistema de transporte 

 Zonas de concentração de equipamentos turísticos e outros serviços 

 Atrativos turísticos urbanos 

 Rotas de saída que conduzem a outros pólos turísticos – incluindo os raios 

de influencia das ruas onde se concentram os atrativos urbanos. 

Um dos grandes problemas é a delimitação do espaço turístico urbano, onde 

órgãos oficiais, como as secretarias de turismo, não conseguem exercer sua 

autoridade em termos da organização do território, uma vez que a jurisdição desta 
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área não é definida com clareza. Tal situação delata a desordem do ordenamento 

territorial em locais onde não existem o plano diretor municipal, ou onde o mesmo 

não considera adequação da infra-estrutura turística frente aos conflitos de 

interesses das variadas camadas da sociedade.  

Neste contexto da falta de delimitação do espaço definido para a prática do 

turismo e lazer, as chamadas zonas turísticas, onde deveriam concentrar vários 

atrativos tais como, infra-estrutura adequada, serviços direcionados e acessibilidade 

ficam comprometidos a uma adequação espacial nem sempre favorável para o 

rendimento esperado da indústria turística.  

A limitação de repasse de verbas públicas é outra questão problemática. As 

secretarias de turismo ou os órgãos municipais competentes ao turismo, quase 

sempre têm um orçamento aquém do necessário para execução de obras de infra-

estrutura turística. A cidade de Caraguatatuba mostra que parcerias entre 

secretarias municipais podem trazer benefícios para ambas as partes como o caso 

da Secretaria de Turismo que atua em conjunto com a Secretaria de Urbanismo, 

Habitação e Trânsito na promoção de infra-estrutura de interesse mútuo a exemplo 

de calçadões, ciclo vias, quiosques de praia, área de estacionamento, etc. 

A distribuição espacial dos atrativos turísticos, ainda quando próximos, 

apenas excepcionalmente se conecta diretamente entre si. Vê-se claramente uma 

disparidade entre os desenhos do espaço e a ausência de projetos estruturantes 

para a acolhida da atividade turística. Para tanto seria necessário encontrar atrativos 

que coligasse meios de hospedagem com restaurantes e bares, centros comerciais 

e áreas de entretenimento. Mesmo nas regiões de maior oferta de atrativo, pode-se 

notar grandes áreas de território desvinculadas de interesse turístico fato que cria 

relativa descontinuidade a essas zonas. 
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3 Turismo Residencial   
 
 

O vocábulo "condomínio" significa o domínio de vários, por isso muitas são as 

situações em que pode existir um condomínio, ou seja, um bem cujo domínio 

pertença a várias pessoas (físicas ou jurídicas). 

Segundo o Código Civil encontramos duas denominações correlacionadas 

com o objeto deste trabalho. O primeiro denomina-se Condomínio Civil, também 

chamado de condomínio geral, se desdobra em vários tipos de condomínio, por 

exemplo o condomínio que se estabelece em razão de herança de bem indivisível 

deixado em favor de várias pessoas; o condomínio entre sócios de fato em relação 

ao patrimônio adquirido em face da sociedade e o condomínio em face de 

separação judicial ou divórcio em relação ao patrimônio indivisível do casal, etc. 

A segunda denominação é o Condomínio Especial, também chamado de 

"condomínio horizontal", é regido pela Lei 4.591/64, que regula, especificamente, o 

condomínio e edificações e incorporações imobiliárias, portanto, de forma especial. 

Esta norma especial confere uma grande margem de variação nos direitos 

dos condôminos ao permitir que a Convenção de Condomínio possa reger a 

relação jurídica de ocupação e uso condominial  

Existe uma diferença fundamental entre o condomínio civil (ou geral) e o 

condomínio especial (ou horizontal). No condomínio geral, os direitos dos 

condôminos incidem sobre a integral extensão do bem, e não apenas sobre uma 

ou mais partes dele. Já no condomínio especial os condôminos têm propriedade 

exclusiva sobre as partes denominadas de "unidades autônomas" e têm 

propriedade partilhada nas partes comuns que lhes pertencem na proporção de 

suas respectivas frações ideais7 

 

3.1 Condomínios de veraneio 

 

                                                            
7 www.jurisway.org.br – ultimo acesso em jul/2009 
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O objeto de estudo deste trabalho são os condomínios de veraneio. Conforme 

definida anteriormente trata-se de um tipo especifico de conjunto habitacional onde 

se congregam unidades residenciais familiares destinadas, preferencialmente, ao 

uso turístico, como segundas residências. Segundo a lei de zoneamento do 

município de Caraguatatuba divide os condomínios em geral em diversas categorias 

de uso onde se enquadram na definição de Condomínios Horizontais. 

Segundo o dicionário Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, define-

se como condomínio o “domínio exercido juntamente com outrem; co-propriedade”, 

entretanto, o uso comum deslocou o significado da palavra condomínios para o 

“objeto do condomínio ou a contribuição para as despesas comuns, em edifícios de 

apartamento”, e por extensão, igualmente em conjunto de unidades horizontais. 

De acordo com o SICON – Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral 

Paulista a palavra condomínio significa apenas "propriedade comum" podendo este 

ser residencial, comercial ou misto. Existem áreas de domínio comum e áreas 

privativas. O direito de uso da área comum e a obrigação de conservar o que é de 

todos são condições básicas para vida em condomínio. Todos os condôminos 

devem contribuir para suas despesas, além de acatar a convenção, regulamento 

interno e decisões da Assembléia. Visando disciplinar os direitos e os deveres de 

cada um, bem como a vida em condomínio, existem três documentos básicos: a Lei 

do Condomínio (Lei n.º 4591/64), comum a todos; a Convenção do Condomínio 

(uma espécie de "constituição" do empreendimento; e o Regulamento ou Regimento 

Interno, estes últimos específicos para cada prédio. 

Não há uma definição legal do chamado “condomínio horizontal”. Tal 

expressão é utilizada para designar o empreendimento imobiliário que, sem 

promover um parcelamento formal, divide uma espaço/lote em várias edificações, 

que possam ser alienados como unidades autônomas. De forma geral usa-se o 

termo condomínio para designar conjuntos de casas murados, dispostas a partir de 

loteamentos convencionais, também chamados de loteamentos fechados. 

 

A variação terminológica de condomínios pode levar a equívocos, que implica 

na própria definição do objeto de estudo proposto neste trabalho.   
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 Os critérios técnicos usados pela Lei de Zoneamento de Caraguatatuba 

definem que os Condomínios Horizontais devam corresponder a mais de uma 

habitação por lote, cuja área mínima do terreno deverá ser de 600m², e frente 

mínima de 15m. A taxa de ocupação permitida é de 0,40 com um coeficiente de 

aproveitamento de 0,80 em até dois (2) pavimentos; sendo permitido ate 10% para 

uso como (zeladoria, administração, depósito, vestiário e lazer obedecendo aos 

mínimos exigidos pelas leis sanitárias. Os recuos obrigatórios são de 4m. de frente e 

de 2.0m. em ambos os lados e nos fundos. Deverá ser prevista uma (1) vaga de 

estacionamento para cada unidade com ate l20m2 de área útil e duas (2) em 

unidades com mais de l20m2. Nesta categoria de uso deverá ser respeitada a taxa 

de 20% de áreas com manutenção/recuperação da cobertura vegetal. O número 

máximo deverá ser de 1 (uma) para cada 100m² de terreno. Para o uso comum 

ficam liberados os recuos de fundos e laterais.8 

Outra categoria de edificação que também se inclui neste molde é o 

Residêncial Multifamiliar Horizontal que, destinada à habitação permanente, 

correspondendo a mais de uma habitação por lote, todas com frente para a via 

oficial com no máximo oito (8) unidades geminadas, cuja área mínima de terreno por 

unidade deverá ser de 125m², com frente mínima de 5.0m. A taxa de ocupação 

permitida é de 0,70 com um coeficiente de aproveitamento de 1,30 em até dois (2) 

pavimentos. Os recuos obrigatórios são de 4m. de frente, 1,5m. de um dos lados 

para os lotes de extremidades. O recuo de fundos devera ser no mínimo de 2m., 

sendo permitida a construção de edificação secundaria térrea sem recuos de fundos 

e laterais respeitado um afastamento de 2m. do corpo principal.9 

 

Os condomínios de veraneio mostram ser construções econômicas quando  

comparadas às residências individuais, o que se justifica pelo parcelamento do 

terreno e a padronização das unidades, na qual o material de construção comprado 

em quantidade maior tende a ser mais econômico e lucrativo. Por estas razões 

percebemos que a proliferação destes condomínios é causada pelo rápido 

consumo/venda dos mesmos, dando oportunidades às pessoas de adquirirem uma 

segunda residência de veraneio com preços mais acessíveis. Em muitos casos, 

                                                            
8  Lei de Zoneamento nº 200 de 22 de junho de 1992 e alterações até lei 841/00 
9 ibid nº3 
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encontramos empreendimentos com infra-estrutura de lazer que inclui piscinas, 

churrasqueiras, salão de festas e outras facilidades, que quando repartido os custos 

de manutenção, não onera muito os proprietários (taxas condominiais). Seria 

prematuro afirmar que estes condomínios sejam concebidos como “ilhas de 

segurança”, pois, conforme podemos observar, em muitos casos, as unidades têm 

acesso externo diretamente para a rua, mas pode ser observado também que na 

sua grande maioria, encontra-se uma zeladoria para cuidar de assuntos internos tais 

como limpeza e manutenção das áreas comuns, o que de certa forma, dá uma 

sensação de segurança; realidade essa que não pode ser comparada às residências 

individuais. 

 

 
3.2 Segundas Residências 
 
 

O aparecimento do fenômeno da segunda residência no Brasil tem origem na 

década de 1950 sobe a égide do nacional-desenvolvimentismo’ que foi responsável 

pela introdução da indústria automobilística, pela expansão da malha rodoviária 

como principal vias de transportes e pela ascensão da classe media nos centros 

urbanos que, aos poucos, começariam a juntar valores sociais a pratica do turismo e 

do lazer. Macedo (2002) complementa dizendo que “(...) essa forma de ocupação se 

configura como um fenômeno urbano de larga escala, primeiramente a partir dos 

anos de 1950 e 1960 nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.  

Em análises mais recentes , a segunda residência começa a aparecer na 

década de 70 quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), incluiu 

as residências secundárias entre os domicílios fechados no censo demográfico.  

Tabela 5 – Total de domicílios e domicílios de uso ocasional na cidade de Caraguatatuba: 1970 - 
2001* 
  1970  1980  1991  2002  Crescimento 

Número total de domicílios  5.757  15.788  34.443  56.074  1026% 

Domicílios Fechados  2.407  6.697  17.421  26.478  1100% 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Fonte* Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados 

 

Através da tabela 5 podemos observar o aumento significativo de residências 

secundárias entre as décadas de 70 a 2000. A tabela mostra que na década de 70, 
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a categoria “domicílios fechados” eram consideradas como “o domicilio que servia 

de moradia (casa de praia ou campo) e cujos moradores não estavam presente na 

data do censo” (IBGE, 1970 Apud in – 1970). O censo demográfico de 1980 define 

uma classificação especifica para segunda residência, denominando-as de 

“domicílios de uso ocasional”10. No censo de 1991, o IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica aperfeiçoou classificando as segundas residências como 

domicílios particulares de uso ocasional não restringindo á condição do morador 

esta presente ou não na data do censo11. Ainda na tabela 5 podemos observar que 

o número de residências secundárias corresponde aproximadamente a metade do 

total de domicílios no período exposto.  

 

Tabela 6 – Expansão hoteleira frente às Segundas Residências 

Município  Ano de 1980  Ano de 1991  Ano de 2007* 

  Número 

total de 

hotéis/Leitos 

Segundas 

residências 

Número 

total de 

hotéis/Leitos 

Segundas 

residências 

Número total 

de 

hotéis/Leitos 

Segundas 

residências 

Caraguatatuba  8 / 156  6.697  14 / 222  17.421  22 / 321  31.132 

Ubatuba  11 / 341  5.464  19 / 437  15.141  29 / 561  30.849 

São Sebastião   5  /  132  2.568  35 / 1057  8.972  39 / 675  22.100 

Ilhabela  4 / 139  878  14 / 260  2.362  24 / 376  4.438 

Total  28 / 612  15.607  82 / 1754  43.896  114 / 1622  88.519 

 

Enquanto a hotelaria nas demais cidades da região aumentava em proporção 

de 487% no período de 1980 e 2007, o número de hotéis e leitos na cidade de 

Caraguatatuba crescia em proporção de 180% no mesmo período.. Através da 

tabela 6 constatou-se que a cidade assistiu o crescimento do turismo dirigido às 

segundas residências, diferente dos demais centros turísticos da região, que devem 

seu desenvolvimento turístico aos serviços ligados à hotelaria. 

                                                            
10 “considera‐se como de uso ocasional o domicilio que servia ocasionalmente de moradia (casa ou 
apartamento), normalmente usado para descanso de fim‐de‐semana ou férias e cujos moradores não estavam 
presente na data do Censo” (IBGE, 1981,p.9)  
11 “considerou‐se de uso ocasional, o domicilio particular que servia ocasionalmente de moradia (casa ou 
apartamento), isto é, os usados para descanso de fim‐de‐semana, férias ou outro fim (IBGE‐1991:11) 



  48

O turismo de segunda residência ainda é um fato com pouca referencias 

bibliográficas apesar da sua expansão Há faltas de discussões teóricas e estudos 

empíricos tratando do tema social em diversas cidades turísticas. 

Na maioria dos estudos turísticos, aborda a segunda residência como meio de 

hospedagem e alojamento das áreas em questão. O proposto por este trabalho é a 

análise da distribuição das segundas residências nos bairros turísticos como 

elemento transformador do espaço urbano.  

Um dos trabalhos abordando o tema de segundas residências é da autora Olga 

Tulik, (Tulik,1995), que avalia a dimensão e a distribuição das segundas residências 

no Estado de São Paulo, ressaltando as áreas emissoras e receptoras mais 

expressivas. Nota-se que os pólos emissivos mais expressivos apresentam um 

estágio avançado de desenvolvimento econômico e urbanístico, concentrando altos 

índices de renda e um contingente populacional que usufrui de conquistas sociais 

garantindo disponibilidade financeira e maior tempo livre. Para as zonas receptoras, 

são elas que apresentam características capazes de atrair, geralmente em 

decorrência dos predicados do meio ambiente, a ponto de justificar o deslocamento. 

Isso explica a razão de uma determinada zona turística entrar em decadência, 

quando não há mais atributos de paisagens, nem qualidade ambiental satisfatória 

para atender as necessidades e desejos dos turistas. A zona turística passa a não 

ser mais atrativa. 

 De acordo com a própria autora (2001), a casa de temporada, de praia, de 

campo, chalé, cabana, rancho, sitio ou chácara de lazer são alguns dos termos 

comumente aplicados às propriedades particulares útilizadas temporariamente, nos 

períodos de tempo livre, por pessoas que tem sua residência permanente em outro 

lugar, ou seja, a segunda residência. São domicílios particulares que servem de 

moradia ou de estada turística, excluindo os hotéis, relacionados à recreação e ao 

lazer do usuário. São útilizados durante o fim de semana, férias ou outro fim. A idéia 

de residência secundaria contrapõe-se a de residência permanente também 

denominada principal, normal ou primaria, Considerando a colocação da autora, a 

relação básica entre a residência primaria e a secundaria (neste caso de veraneio) é 

que a secundaria somente se dá quando existe a principal (primaria), enquanto que 

a principal pode existir (e geralmente existe) na ausência da secundaria. Desta 
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simples correlação pode-se concluir que, de maneira geral, a residência fixa 

(primeira) é um bem necessário, já a secundaria não. 

Segundo Artacho (2003), “a dimensão sociológica de uma residência, como por 

exemplo: uso estável de seus habitantes, condição de refúgio frente aos demais, 

cumprimento das funções vitais dos moradores, base eminentemente familiar dos 

processos sociais, entre outras características”. Analisando o raciocínio deste autor, 

vemos que o entendimento da residência secundaria faz parte de um só eixo 

residêncial transformando a segunda residência num prolongamento da residência 

principal. O que distinguiria uma da outra (primaria para secundaria) seria o tempo 

de permanência (número de dias por ano) e sua finalidade (ócio, lazer ou trabalho) 

Este conceito é mais abrangente que o do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica, onde discuti os preceitos que fazem da segunda residência 

um fenômeno turístico complexo. A idéia é de analisar os aspectos conceituais 

dessa modalidade de alojamento turístico em função da realidade local A autora 

conclui que a residência secundária é um investimento que não proporciona liquidez 

e nem rendimentos  imediatas, pois a venda esta sujeita as leis da oferta e da 

procura e, nem sempre estes imóveis são alugados, permanecendo vazios na maior 

parte do ano. 

O autor Graziano da Silva, (SILVA et al. 1998 apud YIU, 2002) definem a 

segunda residência como pequenas áreas de terra destinadas ao lazer de famílias 

de classe media urbana, geralmente inferiores a dois hectares, localizadas nas 

periferias dos grandes centros urbanos, na orla marítima ainda não densamente 

povoada ou em áreas próximas a rios, lagos, represas ou reservas florestais, e com 

fácil acesso através das principais rodovias asfaltadas do pais. 

 

 
3.3 Infra-estrutura e Equipamentos – Utilização sazonal das segundas residências. 

 

 O desenvolvimento das segundas residências requer uma atenção especial 

para as infra-estruturas, equipamentos e serviços. Sua disponibilidade e sua 

qualidade condicionam diretamente na atração do turista, tanto nos finais de semana 

como nos períodos de férias. Uma área dotada de infra-estruturas adequadas a 

prática do turismo favorece a implantação de segundas residências e, em sentido 
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inverso, o crescimento das segundas residências exige maiores infra-estruturas e 

serviços  que incentiva a instalação de novos e melhores equipamentos. 

 O incentivo a aquisição de uma segunda residência não se baseia apenas 

nas belezas naturais  e nas características do meio físico, se não, também, se apóia 

na oferta de uma infra-estrutura adequada e de serviços e equipamentos que atenda 

as necessidades e desejos dos turistas. 

  

3.3.1 Rede Viária 

  

 O traçado da rede viária pode favorecer que determinadas áreas se 

desenvolvam com maior intensidade que outras, sempre levando em consideração a 

acessibilidade desde o ponto inicial (cidades emissoras de turistas) ou do lugar de 

residência primária (habitual).  

 Nos casos em que uma estrada de acesso se transforma em uma rodovia ou 

modifica seu traçado que possam favorecer o acesso a determinados lugares do 

território, pode ocorrer em maior ou menor intensidade uma série de efeitos, tais 

como: - Desenvolvimento de construções de segundas residências; - diminuição da 

distancia temporal entre a primeira e a segunda residência; - incremento dos preços 

dos bens imóveis e ao processo de especulação imobiliária; - aumento da freqüência 

de pessoas, seja por trabalho ou ócio, aumentando o tráfego em horas e dias 

pontuais; e o processo de transformação de segundas residências em residência 

principal (ou permanente) que representa um incremento da população residente. 



  51

4 Questões Legais 
 

As questões legais abordadas nesta sessão referem-se ao Plano Diretor e a 

Lei de Zoneamento Municipal. O Plano Diretor é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento do Município. Segundo Ziukoski: 

“O processo de transformação do país tem inicio 
com o fortalecimento dos municípios.É neste contexto que 
ganha importância o plano diretor, concebido como 
instrumento que norteará a política de desenvolvimento 
na esfera municipal “.  

 
 

Sua principal finalidade é orientar a atuação do poder público e da iniciativa 

privada na construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços públicos 

essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a população.  

A Lei de Zoneamento é decorrência do Plano Diretor e vem ao encontro aos 

preceitos estabelecidos pelo mesmo e tem como função definir o potencial de 

ocupação de cada área da cidade e as funções compatíveis com o caráter de cada 

área da cidade e das sedes dos distritos, que neste caso em especifico, estará 

sendo abordadas as zonas turísticas. 

4.1 Plano Diretor Municipal 

 
 

A última versão do plano diretor da cidade de Caraguatatuba aprovada pela 

câmara municipal deu-se na data de 18 de agosto de 2006. Nesta versão atualizada, 

o plano diretor esta dividido em sete partes, sendo elas: 

 

 Objetivos e Princípios Fundamentais 

 Políticas Públicas: Diretrizes e Ações Estratégicas;  

 Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano; 

 Plano Urbanístico - Ambiental; 

 Zoneamento e Uso do Solo do Município; 

 Diretrizes para o Uso Social da Propriedade; 
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 Sistema de Planejamento Urbano e Gestão Democrática.  

 

Segundo os artigos 182 e 183, da Constituição Federal, regulamentado pela 

Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, 

estabeleceu diretrizes gerais da política urbana, tendo por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

Formalmente, o plano diretor é uma lei municipal, obrigatória para os 

municípios com população acima de 20.000 habitantes e que deve ser o instrumento 

básico da política municipal de desenvolvimento e expansão urbana. O plano diretor 

deve ter como objetivo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem estar de seus habitantes (artigo 182 da Constituição federal). 

 Como decorrência, o Município de Caraguatatuba tendo sido enquadrado nos 

critérios definidos na mencionada Lei Federal, nomeou, por intermédio do Decreto 

n.º 21, de 30 de janeiro de 2004, um Grupo de Estudo, integrado por representantes 

do Governo, da Câmara Municipal e por vários segmentos da sociedade civil, com a 

finalidade de desenvolver o Plano Diretor do Município de Caraguatatuba. 

Foram realizadas mais de 70 reuniões ordinárias, com a participação de 

diversos representantes de vários segmentos da sociedade civil, bem como técnicos 

das Secretarias Municipais, além de reuniões extraordinárias, específicas com as 

concessionárias de serviços públicos, como SABESP- Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo, Bandeirantes Energia, DERSA – Desenvolvimento 

Rodoviário S.A., além da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio de seus 

comandantes locais. Nesses encontros foram discutidos temas como uso e 

ocupação do solo urbano, zoneamento do Município, projetos especiais voltados ao 

transporte (aeroporto, rodovia e impacto com a ampliação do porto de São 

Sebastião), destinação de resíduos sólidos,  instalação da Base de Gás da 

Petrobrás, entre outros. 

 Efetuaram-se, também, duas audiências públicas preliminares, ocorridas nos 

dias 1º e 11 de dezembro de 2004, tendo como objetivo a apresentação, à sociedade 

civil, dos trabalhos desenvolvidos referentes às diretrizes para elaboração do Plano 
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Diretor e do Zoneamento Urbano, visando também o recebimento de sugestões de 

alterações por parte da mesma. Para tanto, foi publicado o texto integral das 

diretrizes no Jornal Expressão Caiçara, bem como foi disponibilizado, tanto o texto 

como os mapas, no “site” da Prefeitura Municipal, além da fixação de todo o material 

nos locais onde foram realizadas as audiências públicas. 

 Em 14 de março de 2005, por intermédio do Decreto Municipal n.º 39/05, foi 

nomeado um novo Grupo de Estudo, tendo em vista a alteração do Secretariado, 

devido a mudança na direção do Governo Municipal, como também alteração dos 

representantes do Poder Legislativo. O novo Grupo de Estudo realizou reuniões 

específicas para análise das situações e questionamentos apresentados pela 

comunidade participante nas audiências públicas iniciais, adaptando-se o texto às 

propostas, bem como respondendo aos questionamentos, para posterior divulgação, 

sempre com a participação efetiva da Associação do Engenheiros e Arquitetos do 

Município, como também de estagiários da Faculdade de Arquitetura da Unimódulo, 

para, em conjunto, elaborar texto final, que foi apresentado posteriormente em três 

audiências públicas regionais (norte, centro e sul), tendo como objetivo a 

apresentação dos trabalhos desenvolvidos até então, bem como recebimento de 

novas sugestões, agora da comunidade local, cuja participação popular demonstra-

se pelas listas de presenças e pelo quadro de propostas  de cada região que segue 

em anexo para conhecimento. 

 Por fim, foi realizada a última audiência pública, de forma que a população 

tivesse acesso ao texto final, e propusesse novas propostas, o que foi feito, tendo 

em vista a constatação de incorreções, como também, oportunidade de 

apresentação de outras, tendo sido adaptado o texto, que ora se apresenta. 

 A elaboração do Plano Diretor atende a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001 do Estatuto da Cidade, que institui o Plano Diretor do município como 

instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento urbano, 

determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no município. 

 Os principais objetivos do Plano Diretor são: Justiça social e redução das 

desigualdades sociais e regionais; direito à cidade para todos, entre direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
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transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer; elevar a qualidade do 

ambiente urbano, por meio da preservação dos recursos naturais e da proteção do 

patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico e paisagístico; respeito às funções 

sociais da cidade e à função social da propriedade; transferência para a coletividade 

de parte da valorização imobiliária inerente à urbanização; direito universal da 

moradia digna; universalização da mobilidade e acessibilidade; prioridade ao 

transporte coletivo público; preservação e recuperação do ambiente natural; 

fortalecimento do setor público, recuperação e valorização das funções de 

planejamento, articulação e controle; descentralização da administração pública; 

participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão.  

Além do Plano Diretor, o processo de planejamento municipal compreende a 

disciplina do parcelamento do uso e da ocupação do solo; Zoneamento ambiental e 

marítimo; Plano Plurianual; Diretrizes orçamentárias e orçamento anual; Planos, 

programas e projetos setoriais; Programas de desenvolvimento econômico e social. 

   

4.2 Leis de Zoneamento da Cidade de Caraguatatuba 
 
 
 

O grande objetivo da lei de zoneamento, legalmente falando, é promover o 

adequado ordenamento territorial de acordo com o Artigo 30 da Constituição 

Federal, incisos I,II, e VIII. A Lei de Zoneamento deve ser um instrumento que 

promova o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-

estar de seus habitantes e o cumprimento da função social do solo urbano, de 

acordo com os critérios e instrumentos estabelecidos no Plano Diretor. 

Tecnicamente falando a Lei de Uso e Ocupação do solo ou Lei de 

Zoneamento irá definir o potencial de ocupação de cada área da cidade e as 

funções compatíveis com o caráter de cada área da cidade e das sedes dos 

distritos. 

A cidade não é um produto acabado, pois está em constante evolução e este 

movimento deve seguir padrões pré-determinados pelas leis de zoneamento que 

procura, antes de tudo, atender à população local e conseqüentemente a população 
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flutuante – não residente – que usufruem da infra-estrutura em seu período de lazer 

– turistas. 

A lei de zoneamento da cidade estabelece normas para ordenar e disciplinar 

o uso e a ocupação do território dentro do município em consonância com as 

diretrizes do plano diretor. Entre elas está descrita que a lei deve garantir o 

desenvolvimento ordenado das atividades, tendo em vista seu desempenho e o 

bem-estar da população; preservar os recursos naturais do município e garantir seu 

uso adequado pela população residente e flutuante e garantir o uso público das 

praias e dos locais de interesse paisagístico do município. 

A realidade observada empiricamente da distribuição sócio-espacial da cidade 

de Caraguatatuba mostra que o crescimento urbano toma duas vertentes 

visivelmente distintas. O espaço territorial disponível para a urbanização está 

limitada entre a orla marítima e a serra do mar tendo, entretanto, áreas de 

preservação permanente – APP – que estão protegidas por lei e que proíbe qualquer 

tipo de edificação. A cidade está dividida pela rodovia Rio-Santos – BR 101, que 

torna uma linha divisória e “imaginaria” da distribuição socioeconômica. De um lado 

encontra-se as zonas turísticas, junto a orla marítima e do outro lado da rodovia, 

junto à serra do mar, está a maioria da população residente – autóctones.  

O processo de desenvolvimento das leis de zoneamento é iniciado ainda no 

plano diretor com o macro zoneamento, onde são definidas as macrozonas para o 

desenvolvimento do município. 

No macro zoneamento é feita a reflexão sobre quais zonas devem ser rurais e 

quais urbanas, ou seja, definição do perímetro urbano, dentro das zonas rurais, 

quais tem elevado potencial de produção, quais devem ser útilizadas para o turismo 

ou outras atividades menos dependentes de alta produtividade. É caracterizado no 

macro zoneamento as características ambientais, tais como a declividades; os tipos 

de solo e presença de corpos de água. 

É caracterizado também a infra-estrutura existente, avaliando a capacidade 

dessa infra-estrutura como rede de água; esgoto; pluvial; energia e iluminação 

pública 
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Para definir o potencial de ocupação das áreas do município é desenvolvido o 

seguinte cruzamento: 

Densidade de 
ocupação  

 

Base 
ambiental 

Capacidade de 
Infra‐estrutura 

 

 

 

Figura 10 – Elementos que mensuram o potencial de ocupação urbana 

 

A partir daí é possível desenvolver especificamente a lei de zoneamento, que 

terá o seguinte princípio genérico: as áreas mais centrais e providas de infra-

estrutura devem ser aquelas onde a densidade demográfica deve ser mais alta. 

A partir dessa reflexão são definidas as grandes áreas de interesse de uso, as 

zonas onde se pretende incentivar, coibir ou qualificar a ocupação. Essa definição 

deve ser feita partindo do princípio da compatibilidade entre a capacidade da infra-

estrutura instalada, as condições do meio físico, as necessidades de preservação 

ambiental e de patrimônio histórico e as características de uso e ocupação 

existentes. 

Toda regulamentação urbanística necessita de requisitos espaciais. No caso 

da Lei de Zoneamento as formas de controle do uso e ocupação do solo podem 

adotar técnicas diferentes (índices ou estoques, densidades construtivas ou 

demográficas, controle de não comodidades ou segregação de usos). Entretanto, 

devem guardar relação com a complexidade da cidade e serem inteligíveis para o 

conjunto de população. 

Nos municípios de planejamento urbano mais incipiente têm sido adotados 

instrumentos relacionados ao controle direto das características das edificações, tais 

como a taxa de ocupação; o coeficiente de aproveitamento; a taxa de 

impermeabilização e recuos mínimos. Esses instrumentos podem não ser eficientes 
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no controle do aproveitamento da infra-estrutura, já que não estão diretamente 

relacionados à densidade de ocupação de uma determinada área. 

É importante salientar que o planejamento da mobilidade determina grande 

influência sobre o zoneamento das cidades, muitas vezes gerando a necessidade de 

revisão de um caráter inicial proposto. Contemporaneamente, os principais eixos de 

circulação recebem classificações diferenciadas, mesmo quando inseridos em zonas 

residenciais. 

Este trabalho tentará mostrar, em pesquisas futuras, o censo demográfico 

dividido entre as diversas regiões do município podendo, assim, justificar a 

observação empírica acima citada. 

As leis de zoneamento tendem a serem simplificadas em poucas zonas com o 

intuito de afirmar a intenção de uso. O que veremos no caso de Caraguatatuba é um 

grande número de zonas sendo todas destinadas a zonas residenciais e/ou mistas 

(residenciais com comerciais com industriais) 

Na figura 11, extraído da lei de zoneamento do município, mostra a intenção 

de divisão espacial de acordo com os interesses sócio-econômicos. Por se tratar de 

uma cidade turística as áreas pertinentes a este segmento econômico esta bem 

delimitada aos interesses daqueles que tem sua segunda residência como forma de 

laser. 

A prefeitura da cidade de Caraguatatuba atua diretamente na produção do 

espaço, turístico ou não turístico através do Plano Diretor Municipal e, 

conseqüentemente, pela Lei de Zoneamento  

A carta a seguir mostra a ilustração do município e sua divisão em zonas e 

áreas de ocupação e uso. O que podemos notar é que as áreas em verde e 

amarelo, que representa a maior parte, devem ser destinadas ao uso residêncial 

turístico. 
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Figura 11 – Mapa de Zoneamento da Cidade de Caraguatatuba 
Fonte: Site: www.caraguatatuba.sp.gov.br – Acesso em jun /2008
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4.3 Especulação Imobiliária 
 

As diferentes etapas do crescimento econômico do Brasil fizeram com que a 

propriedade fundiária, e em particular, imóveis urbanos representassem um 

importante lastro monetário como forma substitutiva a carências e deficiências do 

sistema de seguridade social, amparo ao trabalhador, aposentadoria, etc. Dado que, 

uma das poucas certezas, do passado era o potencial de crescimento da nação, a 

propriedade de bens imóveis passou a representar um investimento seguro como 

forma de pecúlio. Este fato, entretanto, gerou como contrapartida a aquisição de 

bens imóveis como forma de investimento monetário que, como todos investimentos, 

gera como os demais investimentos em moeda, determinadas forma de especulação     

Entende-se por especulação imobiliária, de um modo geral, a compra ou 

aquisição de bens imóveis com a finalidade de vendê-los ou alugá-los 

posteriormente, na expectativa de que seu valor de mercado seja incrementado 

decorrido em determinado periodo.  

A especulação imobiliária pode ser desempenhada de diversas formas de 

acordo com a própria estrutura de ocupação da cidade. A mais comum diz respeito à 

detenção de lotes por um único grupo incorporador dentro das áreas de loteamento. 

Rodrigues(1988), complementa que “(...) em geral, vende-se inicialmente os lotes 

pior localizados – em relação aos equipamentos e serviços - para, em seguida, 

gradativamente e à medida que o loteamento vai sendo ocupado, colocar-se os 

demais à venda.”  A simples ocupação de alguns lotes já faz aumentar o preço dos 

demais lotes, "valorizando" o loteamento. Esta é uma forma de ocupação 

programada, onde é também comum deixar-se lotes estrategicamente localizados, 

onde a legislação de uso e ocupação do solo o permite, para a instalação de 

serviços e comércio. 

Outra forma de cometer a especulação imobiliária refere-se ao loteamento de 

glebas. Consiste em deixar uma área desapropriada entre dois loteamentos. Esta 

segunda maneira fica mais fácil de ser concretizada se as glebas fizerem parte de 

um monopólio de terras. Ou seja, há também urna concorrência entre os 

proprietários das glebas, buscando cada um conseguirem o maior valor possível. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Especula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aluguel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_de_mercado
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Assim, os proprietários se beneficiam não só da produção social da cidade, mas 

também da produção que ocorre nos terrenos vizinhos. 

A especulação imobiliária também acontece através da acessibilidade. Neste 

caso não se refere ao processo de urbanização nem do crescimento da cidade. 

Refere-se ao processo de distribuição interna tais como a centralidade ou periferias, 

local de residência ou local de trabalho e conseqüentemente um sistema de 

comunicação e transporte. Desta forma avaliamos a cidade como um grande 

aglomerado que abrange os diversos locais onde a vida ocorre gerando uma disputa 

pelo controle dos custos despendido com o transporte e o tempo gasto entre os 

locais. A disputa em torno do que está "próximo" e do está  'distante". Para Villaça 

(1986), esta disputa não significa que o "perto" é sempre procurado. Há uma forte 

disputa entre as classes sociais em torno da produção do ambiente construído. 

Entretanto, o que as classes sociais realmente disputam quando da produção desse 

ambiente, é mais que o comando do espaço urbano em si: é o controle do tempo 

despendido em deslocamentos intra-urbanos.  

A partir da reflexão acima podemos depreender que lógica da especulação 

imobiliária tem como objetivo a valorização do capital investido, sem levar em 

consideração o real desenvolvimento econômico o que traz sérios prejuízos para a 

sociedade como um todo assim como para o meio ambiente. 

O modo como se da esta ocupação transforma as regiões praianas em 

mercadoria nobre e causa profundas mudanças na paisagem litorânea. Neste 

quadro, as atividades tradicionais associadas a pesca e ao porto vão cedendo 

espaço para novas praticas balneárias ligadas ao veraneio e ao turismo, causa de 

profundo impacto nas populações dependentes do modo de vida tradicional e 

descaracterização das funções primarias do local em questão. O aparecimento de 

novos agentes financeiros que interferem diretamente na ocupação do espaço. 

fortalecem os investimentos de segundas residências. 

Entretanto, a expressão mais perversa deste projeto foi o modo de como as 

terras dos caiçaras foram adquiridas. Na sua ingenuidade, a população original não 

percebiam os golpes montados para a aquisição de suas terras, as mesmas que 

vinha sendo passadas de geração em geração. Com o rompimento deste processo, 
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de transferência inter familiar, sufocava também um elo fundamental da cultura 

caiçara – a posse da terra..  

“Deixando de lado os mais elementares e 
primitivos princípios da ética e decência, homens sem 
escrúpulos, acobertados e salvaguardados pela força da 
policia, pelo poderio monetário e pelas influencias 
conseguidas através de políticos atuantes nas áreas 
governamentais, desceram do planalto de Piratininga para 
o Litoral norte com o fito de usurparem os direitos mais 
sagrados dos caiçaras: a propriedade da terra, que 
cultivavam a dezenas de anos e principalmente 
cercearem-lhes o direito irretocável de trabalho 
(...)”(JORNAL O ATLANTICO, apud CAMPOS,2000). 12 

 

Em diferentes formas foram feitas muitas negociações obscuras onde o 

investidor “enganava” de maneira legal os proprietários de terras e glebas junto às 

zonas mais valiosas a beira mar, pagando o terreno e conciliação sem que os 

proprietários precisassem sair de suas terras. Após cinco anos, quando os posseiros 

(antigos proprietários) recebiam notificações para desocupação da gleba, é que 

percebiam que haviam sido ludibriados. A partir de então, inicia-se uma série de 

ações junto às instâncias jurídicas, com os caiçaras sempre prejudicados pelos 

pareceres jurídicos, culminado com uma ação de reintegração de posse  

As disputas pela posse da terra também se davam entre pessoas do mesmo 

nível social e econômico demonstrando o quanto a busca do lucro desenfreado pode 

gerar conflito de interesses e desestruturar antigas alianças comunitárias.  

Com a abertura da BR 101 (Rio – Santos), planejada durante o governo 

Castelo Branco, em 1967, e inaugurada em parte ( o trecho Rio - Ubatuba) em 1974, 

a especulação imobiliária aumenta em proporções, então inéditas. Segundo a 

imprensa local, o tráfico de influência, corrupção de cartórios de registro e a certeza 

da impunidade, garantiam a realização de negócios. A entrega da BR 101 

possibilitava, ao mesmo tempo, a abertura turística de uma das regiões mais 

valorizadas do litoral norte do Estado de São Paulo entretanto a nova frente trazia 

                                                            
12 JORNAL, O Atlântico – semanário da década em sua edição de, 25 de outubro de 1964. Delatava a perversão 
do processo de especulação e grilagem de terras no litoral durante a época de 1970 
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consigo, igualmente, novas perspectivas para os investimentos dos grupos 

empresariais, forçando a região a uma redefinição ao uso da terra agora 

transformada em mercadoria extremamente valorizada. Embora o impacto maior 

tenha sido absorvido no trecho de Ubatuba ao Rio de Janeiro, a terra, negociada nos 

novos valores de mercado, refletiam em toda a região. 

Deve-se entender a cidade como um processo que está em constante 

transformação. Segundo Villaça (2001) para explicar as formas urbanas, bairros, 

direções de crescimento e a forma da área urbana, é necessário considerar as 

relações envolvidas nesse crescimento, analisando todo o espaço e relacionando-o 

com as realidades e dinâmicas de cada cidade.  

A segregação sócio-espacial imposta pelo mercado imobiliário, através da 

valorização do espaço urbano e das ideologias envolvidas no processo, tais como: 

busca por segurança, busca pela igualdade, exclusividade do local e moradia, gera 

uma cidade que produz novas formas de ocupação. 

O mercado imobiliário define e direciona seus investimentos conforme a 

disponibilidade de terras e as facilidades – ou dificuldades – impostas pelo Estado 

através das leis de zoneamento. As mudanças nos padrões e formas de habitação, 

neste caso os condomínios horizontais de veraneio, direcionadas para serem 

segundas residências e/ou residências de veraneio são uma confirmação da busca 

incessante de ascensão social, segurança e, neste caso, uma padronização de 

consumo imobiliário gerado pelos preços praticados visto que os condomínios de 

veraneio, em muitos casos são sobrados geminados numa única edificação com 

acesso independente dos demais, dando a sensação de autonomia e em alguns 

casos com uma área de laser social comum a todas as unidades. 
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5 Pesquisa de campo 

 

Para melhor compreensão do fenômeno de expansão e crescimento dos 

condomínios de veraneio na cidade de Caraguatatuba, esta pesquisa foi dividida por 

regiões dentro das zonas turísticas. 

As zonas turísticas compreendem, segundo a Lei de Zoneamento, a faixa de 

terra localizada entre a orla marítima e a Rodovia BR 101 (Rio-Santos) sendo que 

em alguns bairros este limite se modifica por razões geográficas. É o caso do bairro 

de Massaguaçu localizado atrás da rodovia, visto que a mesma margeia a orla 

marítima, e o bairro Prainha localizado entre a encosta do Morro do Farol e o Morro 

do Camaroeiro. 

A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre do ano de 2008 e teve o 

objetivo o levantamento de dados primários junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

da Cidade de Caraguatatuba, a Secretaria de Urbanismo, Habitação e Transito e 

diversas imobiliárias localizadas em cada bairro pesquisado. Segundo informações 

do Cartório (comunicação verbal) 13, existem muitos condomínios que ainda não 

estão regularizado junto aos órgãos pertinentes e por tanto não há registro. Esta 

situação ficou comprovada durante a pesquisa de campo uma vez que o número de 

imóveis encontrado em pesquisa superavam com larga margem os números 

coletados diretamente no cartório.  

Como procedimento metodológico os números de superfície utilizados 

refletem valores inteiros, pois, nos casos das informações obtidas através das 

imobiliárias, os mesmos foram arredondados sem critério explicito.  

Os dados coletados nesta pesquisa trazem uma série de variáveis que podem 

ser justificadas por fatores não abordados neste trabalho, como fatores como o 

aumento de renda da classe média, conseqüência do crescimento econômico no 

Brasil nos últimos anos, a balneabilidade das praias que podem auxiliar na 

interpretação dos dados. 

                                                            
13  Informações fornecidas pelo Sr. Getulio  do primeira cartório de registro de imóveis da cidade de 
Caraguatatuba. 
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Durante o período abordado, a cidade teve um grande incremento no  número 

de turistas, e conseqüentemente, nos  equipamentos e infra-estrutura voltada para a 

prática do lazer. Ainda que sem registros comprobatórios, a afluência de turistas nos 

últimos 12 anos registra um crescimento anual situado entre 6% e 12%, como 

afirmou o Secretário de Turismo de Caraguatatuba, Sr. Ricardo Ribeiro, a partir de 

sua experiência de 12 anos naquela secretaria.  

Neste capitulo, a pesquisa de campo estará sendo mostrada, primeiramente, 

uma visão geral de todos os empreendimentos e consecutivamente dividida pelos 

bairros nas zonas turísticas, conforme segue: 

 

5.1 Os Condomínios da Cidade de Caraguatatuba  

 

 

Figura 12 – Mapa desenhado dos bairros da cidade.  
Fonte: Site: www.caraguatatuba.sp.gov.br, acesso em Out/2007 

 

De acordo com a lei de zoneamento, predominam nas zonas turísticas os 

loteamentos destinados a população flutuante, tais como:- Tabatinga; Mococa; 

Massaguaçu; Martim de Sá; Prainha; Indaiá; Pan-Brasil; Praia das Palmeiras e parte 

da Fazenda Serramar. Em termos práticos, o Plano Diretor através do capítulo III do 

uso e ocupação do solo nomeia os condomínios como categorias de uso residencial 

multifamiliar, destinada exclusivamente a residência multifamiliar horizontal ou 

vertical, correspondendo a mais de uma habitação por lote.  

Os gráficos a seguir indicaram o crescimento quantitativo dos condomínios de 

veraneio e sua distribuição espacial e a pesquisa indica o crescimento dos bairros 

aliado à proliferação dos condomínios de veraneio, agregando ainda dados relativos 
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ao número de dormitórios, metragem das residências como indicadores de 

condições sócio-econômicas dos turistas de segunda residência. De modo empírico, 

foi observado que o turismo de massa, tal como ocorre na cidade, influencia 

diretamente a padronização dos estilos arquitetônicos das edificações sugerindo a 

condição econômica/cultural dos turistas que lá freqüentam.  

As características das edificações mostram ser econômicas por dois fatores; 

primeiramente pelo aproveitamento no parcelamento do solo onde um único lote 

podia, conforme a legislação anterior, aceitar até seis residências; Por outro lado, a 

redução de custo advinda da construção padronizada.   

Os valores das unidades residenciais foram coletados no segundo semestre 

de 2008. Para esta pesquisa foram utilizadas diversas fontes para atribuição dos 

preços médios de cada residência.14 Foi visitado um total de doze imobiliárias, 

pesquisa nos anúncios dos classificados do jornal “Expressão Caiçara” durante este 

mesmo período de tempo. Outras fontes como os sites das imobiliárias mostraram 

ser não muito confiáveis, pois seus anúncios não eram atualizados com freqüência.  

 

Gráfico 1 – Total de condomínios por ano. 

 

 

                                                            
14 Na impossibilidade pratica de procedermos a avaliação individual das residências conforme métodos e 
orientações normativas do IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Edificações confirma optou‐
se fazer a media aritmética de valores obtidos diretamente nas imobiliárias  e considerá‐los dentro de suas 
qualidades indicativas e não absolutas. 
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Os dados do gráfico 1,  mostram o crescimento dos condomínios ocorrido, 

principalmente, entre os anos de 1998 à 2007. Neste período, as incorporadoras e 

construtoras, na sua maioria são empresas locais e do Vale do Paraíba, investiram 

principalmente na construção de condomínios horizontais  aproveitando o baixo 

custo destes empreendimentos e as vantagens possibilitadas pela antiga lei do 

parcelamento do solo que permitia um coeficiente de aproveitamento  de até 70%.   

Aquela situação, entretanto, foi recentemente modificado pelo novo plano 

diretor que, através do artigo 141 cap. II estabelece a nova  taxa de ocupação em 

50%; com  coeficiente de aproveitamento de 1;  Plano diretor – lei n de 18 de agosto 

de 2006 em vigor a partir de 1 de janeiro de 2007. 

Tal ação desestimulou os investimentos neste setor imobiliário, pois como o 

novo coeficiente de aproveitamento do solo, os lotes com 700 m², permitidos para 

este tipo de edificação, ficarão limitados para a construção de no máximo de 4 

unidades  por empreendimento.   

As conseqüências desta nova lei são mostradas nitidamente no gráfico 1, a 

queda acentuada do número de investimentos. Durante o ano de 2007, foram 

concluídos os condomínios com abertura de processo de construção antes da data 

da nova lei – em vigor a partir do primeiro dia de 2007. No ano de 2008, segundo o 

único cartório de registro de imóveis da cidade, apenas 1 condomínio teve seu 

registro junto ao cartório.  

Esta situação reflete que a queda de número de investimentos e o aumento 

da superfície relativas dos terrenos e unidades o que poderá atrair um novo 

segmento de maior poder aquisitivo para os novos lançamentos.  

Apesar de ter sido registrado alguns empreendimentos durante o período de 

1989 a 1997, o surgimento massivo deste tipo de empreendimento culmina com o 

início do crescimento econômico no Brasil. Segundo dados do Dieese - 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o 

crescimento da economia nacional no período em questão deu-se em torno de 00% . 

Outra questão comprobatória segundo Yui  (2002). 
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Durante este mesmo período, foi afirmado um crescimento anual em média de 

9% no número de turistas. 

Gráfico 2 – Total de condomínios por bairro. 

 

 

Segundo o gráfico 2, nota-se que os bairros do Indaiá e Martin de Sá tiveram 

um maior investimentos em comparação aos demais. Vale ressaltar que estes dois 

bairros estão em lados opostos da cidade em relação ao centro. Numa visão de 

desenvolvimento regional, as praias ao norte do centro da cidade tiveram um maior 

investimento se comparado as demais praias, Podemos agregar o bairro da Prainha 

ao Bairro Martin de Sá já que são vizinhos conurbados e usam das mesmas vias de 

acesso.   

Outro dado importante refere-se a possível prática de especulação imobiliária  

nos bairros de Aruá e Palmeiras, ambos com o menor número de investimentos. A 

posição geográfica destes dois bairros mostra estar entre dois bairros com maior 

infra-estrutura e desenvolvimento urbano. Ao sul o bairro do Porto Novo que pode 

ser considerado uma área urbana consolidada com media taxa de ocupação e ao 

norte, o bairro do Indaiá já considerado como área urbana consolidada com alta taxa 

de ocupação. Esta situação fica mais clara se analisarmos as figuras 19 e 23 dos 

bairros em questão. Alem dos bairros Aruã e Palmeiras, encontra-se também outros 

2 bairros (Jardim Britânia e Flecheiras) caracterizado como área urbana não 

consolidada com baixa taxa de ocupação. 
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Figura 13 – Vista Aérea do litoral sul da cidade de Caraguatatuba 
Fonte: Autor: Udson Sá. – www.skyscrapercity.com; último acesso em 20 fev 2009  

 

Gráfico 3 – Total de unidades residenciais  

 

 

O gráfico 3 mostra o aparecimento de 714 residências em condomínios 

horizontais  num período de 10 anos (1998 à 2007)  Segundo dados do IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o total de domicílios particulares de 
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uso ocasional é de 26.478 residências, proporcionalmente, as residências em 

condomínios horizontais representam 2,7% do total de domicílios. 

Através de observação empírica, pôde ser notado que o tipo de turista que 

usa uma segunda residência é muito variável, Além de ser uma segunda residência 

para uso do proprietário (familiar) é também alugada como alojamento (coletivo) e, 

em ambos os casos, seu uso é sazonal, mesmo sendo considerada a prática do 

turismo em massa15 

Tabela 7 – Ligações de Agua, Esgoto e Número de IPTU.  

Bairros  Água  Esgoto  IPTU 

Porto Novo  1992  0  2027 
Flexeiras  1033  0  1191 
Jd. Aruã  1173  1020  1486 
Jd. Indaiá  1903  1835  2632 
Prainha16  2682  2038  1638 
Martim de Sá      2012 
Massaguaçu  1355  830  1530 

Total 10.138  5723  12.516 
Fonte: SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Caraguatatuba e 
Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão  

Os dados da tabela 7 mostram a quantidade de ligações de água e esgoto 

fornecidos pela SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo, em Caraguatatuba, juntamente com os números de IPTU fornecidos pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão. Com estes dados pode-se averiguar, em 

partes, o grau de urbanização dos bairros. Dados referentes a asfaltamento não foi 

possível obter por questões burocráticas e empenho funcional. Informações sobre a 

distribuição de energia, ainda que sem documentação oficial e comprobatória, foi 

afirmado pela Bandeirantes Energia que o fornecimento de luz nos bairros 

abordados são de 100%.  

Com o cruzamento destes dados pode-se averiguar a taxa de ocupação nas 

zonas turísticas. Os números referentes ao IPTU mostram ser maiores que os 

números de ligação de água, pois, em casos de condomínios, geralmente contabiliza 

uma única ligação para diversas unidades residenciais.     

                                                            
15 Pode‐se mensurar o turismo de massa quando muitos turistas usam o mesmo equipamento ao mesmo 
tempo. 
16 Os dados referente ao bairro Prainha e Martin de Sá foram fornecidos conjuntamente pela SABESP. 
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5.2 Bairro Porto Novo 

 

 

Figura 15 – Foto aérea do bairro Porto Novo  
Fonte: Google Earth – Acesso em Jul/2009 

 

O bairro do Porto Novo esta localizado a extremo sul da cidade, junto a divisa 

da cidade de São Sebastião.  Distante 9 quilômetros do centro da cidade, o bairro 

pode ser considerado uma área urbana consolidada com media taxa de ocupação. 

Seu limite geográfico abrange a leste o oceano Atlântico, a oeste a rodovia BR 101 

(Rio-Santos), ao sul o município de São Sebastião e ao norte com o bairro 

Flecheiras.   
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Tabela 8 – Condomínios e dados gerais do empreendimento – Bairro Porto Novo 

Nome  Unidades Área m²  Dorm. Valor RS  Ano 

X24  9  72  2  60.000  2003 

Residencial Rosa dos Ventos  6  90  3  80.000  1998 

Residencial Atlântico Sul  6  78  2  95.000  1992 

X27  10  85  2  80.000  2007 

Condomínio Residencial ponto da Praia  11  90  3  75.000  2006 

X29  6  56  2  62.000  1998 

Condomínio Tremoza  6  86  3  85.000  2006 

X31  16  72  2  65.000  2003 

X32  8  70  2  62.000  2001 

Condomínio Residencial Vera cruz   6  54  1  55.000  1994 

Condomínio Residencial Santa Cruz  4  70  2  75.000  2007 

X35  7  62  2  70.000  1999 

95  885 m²    864.000   Total
Média    73,75 m²/u.   R$ 72.000/u.   

 

Na tabela 8, foram pesquisados 12 condomínios horizontais, somando um 

total de 95 unidades. Em alguns casos não foi possível encontrar o nome do 

condomínio e, segundo algumas conversas informais com as imobiliárias, muitos dos 

empreendimentos encontram-se sem registro do imóvel ( comunicação verbal)17.  

Durante as visitas à algumas residências, notamos que cada unidade pode 

abrigar até 8 pessoas entre os quartos e a sala (a maioria com sofá/cama e 

beliches) e, no cruzamento destes dados, chegamos a um total de 760 turistas neste 

bairro  

Os valores praticados para cada unidade são, em média, R$ 72,000,00 (reais) 

e o metro quadrado (m²) no Porto Novo custa R$ 976,27. Estes valores, 

aparentemente baratos, podem ser justificados, talvez, por dois motivos: 

Primeiramente a distância ao centro da cidade (Porto Novo é a última praia ao sul do 

município) e, segundo, pela balneabilidade da praia que segundo dados da CETESB 

– Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a qualidade da água na praia do 

bairro é constantemente inapropriada para o banho. 

                                                            

17 Esta mesma afirmação foi dita pela Sr. Gilberto do Cartório de Registro de Imóveis.  
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Figura 16, 17 e 18 – Condomínios no bairro Porto Novo 
Fonte: Acervo David Weissberg 
 

Gráfico 4 – Total de condomínios no bairro     Gráfico 5 – Total de Unidades no bairro 
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5.3 Bairro Flexeiras 

. 

 
Figura 19 – Foto aérea do bairro Flexeiras 
Fonte: Autor: Udson Sá. – www.skyscrapercity.com; último acesso em fev/2009 

 

O bairro das Flexeiras esta localizado no litoral sul da cidade, distante 6,5 km 

do centro e faz divisa com o bairro do Porto Novo e Praia das Palmeiras.. De todos 

os bairros pesquisados, o Bairro Flexeiras é o que tem o menor índice de taxa 

ocupacional.  

Ao lado (norte) deste bairro, encontra-se três outros pequenos bairros; 

Palmeiras, Romance e Jardim Britânia,  

Tabela 9 – Condomínios e dados gerais do empreendimento - Flexeiras 

Nome  Unidades Area m²  Dorm. Valor  Ano 

Condomínio Village do Britania  10  78  2  70.000  2007 

X36  18  70  2  65.000  2001 

X37  7  78  3  85.000  2006 

Condomínio Residencial Caraguatá  7  60  2  60.000  2000 

X39  6  56  2  55.000  2001 

X40  6  89  2  70.000  2004 

54  431 m²    R$ 405 mil   Total
Média   71,8 m²/u   R$ 67.5 mil/u.   
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Na tabela 9, foram encontrados 06 condomínios horizontais, somando um 

total de 54 unidades. Em alguns casos não foi possível encontrar o nome do 

condomínio. A taxa de saneamento neste bairro, segundo a SABESP – Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, corresponde a 86%. A falta de 

informações sobre o nome dos condomínios é, também, em decorrência da falta de 

informações junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

Durante as visitas a algumas residências, pude notar que cada unidade pode 

abrigar até 8 pessoas entre os quartos e a sala (a maioria com sofá/cama e 

beliches) e, no cruzamento destes dados, teremos um total de 760 turistas de 

segunda residência neste bairro considerado como uma área urbana consolidada 

com media taxa de ocupação. 

Os valores praticados por cada unidade são, em média, R$ 67.500,00 (reais), 

o metro quadrado (m²) na Praia das Palmeiras custa R$ 940,11 (reais). Estes 

valores podem ser justificados, talvez, por dois motivos. Primeiramente a falta de 

infra-estrutura básica (pavimentação, saneamento de água, iluminação pública e 

comunicação) Durante a visita em loco, pode ser observada a total falta de infra-

estrutura e, por segundo motivo, pela balneabilidade da praia. Segundo dados da 

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a qualidade da água no 

bairro é constantemente inapropriada para o banho. 

 

       

Figura 20, 21 e 22 – Condomínios no bairro Flexeiras 
Fonte: Acervo David Weissberg 
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Gráfico 6 – Total de condomínios no bairro      Gráfico 7 – Total de unidades no bairro 

     

 
5.4 Bairro Jardim Aruã  
 

  
Figura 23 – Foto aérea do bairro Jardim Aruã.  
Fonte: Autor: Udson Sá. – www.skyscrapercity.com; último acesso em 20/fev/2009 

 

O bairro Jardim Aruã localiza-se a 2 km do centro da cidade. Pode ser 

considerado como área urbana consolidada com alta taxa de ocupação, justificado 

pela concentração de casas de veraneio neste bairro. Durante a pesquisa de campo, 

pude constatar poucas áreas desocupados (terrenos baldios). 
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Vizinho ao bairro Jardim Aruã encontra-se o Jardim Indaiá com as mesmas 

características urbanísticas (Infra-estrutura, saneamento e comunicação). 

Tabela 10 – Condomínios e dados gerais do empreendimento -  Jardim Aruã   

Nome  Unidades Área m²  Dorm.  Valor  Ano 

Residencial Acácias   8  76  2  102.000  2004 

Condomínio Residencial Sol Atlântico  6  70  2  115.000  2005 

X52  5  76  2  122.000  1999 

Condomínio Jardim Aruã   10  80  3  125.000  2001 

Condomínio Mar Azul  7  75  2  120.000  1999 

X55  8  68  2  115.000  1996 

Condomínio Lia Raquel  12  78  2  120.000  1998 

56  523    819.000   Total
Média    74,7m²/u.   R$ 117 mil/u.   

Na tabela 8, foram localizados 07 condomínios horizontais, somando um total 

de 56 unidades. Podemos notar que a metragem das unidades já é maior se 

comparado ao bairro Porto Novo e Palmeiras. Vale ressaltar que o número de 

condomínios sem registro no Cartório de Registro de Imóveis, são bem menores 

comparados aos demais bairros  

Justificando a alta taxa de ocupação, podemos considerar primeiramente a 

percentagem de saneamento que segundo a SABESP – Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo  corresponde a 79%, o bairro inteiro já se encontra 

asfaltado, iluminado e provem alguns comércios próximos a Estrada (BR 101).  

Os valores praticados por cada unidade são, em média, R$ 117.000,00 

(reais), e o metro quadrado (m²) construído, na Praia do Aruã custa R$ 1566,26 

(reais). Estes valores podem ser justificados, talvez, por dois motivos. Primeiramente 

pela balneabilidade da praia e pelas vias de acesso. Toda a infra-estrutura na praia 

é voltada a pratica do lazer.  

       

Figura 24, 25 e 26 – Condomínios no bairro Jardim Aruã. 
Fonte: Acervo David Weissberg 
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Gráfico 8 – Total de condomínios no bairro     Gráfico 9 – Total de unidades no bairro 

      

 
 
5.5 Bairro Jardim Indaiá  

.  

 
Figura 27 – Foto aérea do bairro Jardim Indaiá 
Fonte: Autor: Udson Sá. – www.skyscrapercity.com; último acesso em 20/fev/2009 

 

O Jardim Indaiá é o primeiro bairro ao sul do centro da cidade, distante 1,8 km 

e pode ser considerada uma área urbana consolidada com alta taxa de ocupação. O 

bairro já provê de todas as infra-estruturas necessárias.  

Uma característica que pode justificar sua intensa urbanização é de que o 

bairro se encontra junto ao término da Rodovia dos Tamoios podendo ser 

considerado um bairro entroncamento.  
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Neste bairro o número de condomínios sem registro são bem menores 

quando comparados aos outros bairros pesquisados 

 

Tabela 11 – Condomínios e dados gerais do empreendimento -  Jardim Indaiá  

Nome  Unidades  Area m²  Dorm.  Valor  Ano 

Condomínio Florida  20  81  3  122.000  2006 

X42  16  70  2  130.000  2000 

Residencial das Gaivotas  6  92  3  145.000  2005 

Residencial Marambaia  12  72  2  115.000  2002 

Condomínio Veramar   7  70  2  112.000  1998 

Condomínio Residencial Regente  4  76  2  110.000  2007 

X46  14  68  2  115.000  1998 

Residencial Solar do Indaiá  12  76  2  112.000  2000 

Condomínio das Rosas  8  78  2  105.000  2006 

Condomínio Catarina  8  70  2  95.000  2002 

Residencial Bahia Mar  16  78  2  105.000  2005 

Condomínio Residencial Mar Azul  10  68  2  120.000  2001 

Condomínio Residencial Napoli  6  58  2  110.000  1998 

Condomínio Residencial Maria Mar  5  66  2  90.000  2003 

Condomínio Residencial Sol Indaiá  4  62  2  105.000  1997 

X46  6  89  3  170.000  2008 

Residencial Sol e Mar  6  70  2  112.000  2006 

Condomínio Sol Indaiá   16  64  2  125.000  1995 

X49   10  76  3  135.000  2001 

205  1384    2233   Média
Total   72.8 m²/u.    R$ 117.5/u.   

 

Os valores praticados por cada unidade são, em média, R$ 117.500,00 

(reais), e o metro quadrado construído, na Praia do Indaiá custa R$ 1.615,00, vale 

ressaltar que este bairro tem o metro quadrado mais caro de todos os bairros 

pesquisados. Estes valores podem ser justificados, talvez, por dois motivos. A  

proximidade ao centro da cidade e sua infra-estrutura. Apesar de ser uma zona 

turística, pôde ser notada a presença de muitos moradores permanentes e 

residências de alto padrão. A titulo de curiosidade conheci diversas residências 

isoladas com valor acima de R$ 700 mil reais.  

Outro dado mostrado nesta tabela é a quantidade de unidades por 

condomínios são 9 residenciais (48%) com 136 unidades.  
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Figura 28, 29 e 30 – Condomínios no bairro Indaiá 
Fonte: Acervo David Weissberg 
 

 

Gráfico 10 – Total de condomínios no bairro   Gráfico 11 – Total de unidades no bairro 

      

 

5.6 Bairro Prainha 
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Figura 31 – Foto aérea do bairro Prainha. 
Fonte: www.litoralvirtual.com.br : ultimo acesso em jul. 09 

 

O bairro Prainha é considerado a primeira zona turística ao norte da cidade, 

distante 2,2 Km  do centro. Sua taxa de saneamento, segundo a SABESP – 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo é de 73%. e pode ser 

considerada como área urbana consolidada de baixa ocupação. Durante a visita de 

campo, foi observado que muitas ruas ainda não estão pavimentadas e não há rede 

de esgoto.  

Como o próprio nome diz, é a menor praia de Caraguatatuba, contando 

apenas com X m linear de orla marítima e, segundo a CETESB – Companhia 

Ambiental de São Paulo, a balneabilidade da praia é boa e suas águas são calmas e 

de baixa profundidade. Talvez por este motivo seja considerada a praia ideal para 

famílias com crianças. 

 

Tabela 12 – Foto dos condomínios e dados gerais do empreendimento 

Nome  Unidades  Area m²  Dorm.  Valor  Ano 

Condomínio Orquídeas   6  70  2  90.000  2003 

Condomínio Residencial Prainha  10  56  1  65.000  2006 

Residencial Portal Prainha  5  70  2  100.000  2004 

Residencial  Tião Coqueiro  6  78  3  100.000  2005 

Condomínio Flor de Lis  12  79  3  110.000  2005 

Condomínio das Hortência   8  50  1  70.000  2003 

X18  8  70  2  110.000  1998 

Condomínio Residencial Rubiácea   6  85  3  130.000  2006 

Residencial Atlantic Inn  12  92  2  110.000  2007 

73  650    885 mil   Total 
Média    72,2m²/u.    R$98,300/u.   

 

Os dados da tabela 10 mostram 07 condomínios horizontais, somando um 

total de 73 unidades. Em alguns casos não foi possível encontrar o nome do 

condomínio. A falta de informações sobre o nome dos condomínios é, também, em 

decorrência da falta de informações junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

Através da visita de campo, constatei que o bairro ainda conta com muitos lotes 

desocupados (terrenos baldios).   

Os valores praticados por cada unidade são, em média, R$ 98.300,00 (reais), 

e o metro quadrado (m²) construído, na Prainha custa R$ 1361,00 reais. Estes 
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valores podem ser justificados, talvez, por dois motivos. Primeiramente pela 

balneabilidade da praia e pelas vias de acesso. 

 

 

      

Figura 32, 33 e 34 – Condomínios no bairro Prainha 
Fonte: Acervo David Weissberg 
 

Gráfico 12 – Total de condomínios no bairro    Gráfico 13 – Total de unidades no bairro 

     

 

5.7 Bairro Martin de Sá 
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Figura 35 – Foto aérea do bairro Martin de Sá 
Fonte: Autor: Udson Sá. – www.skyscrapercity.com; último acesso em 20/fev/2009 

 

O bairro de Martin de Sá é a ultima praia urbana ao norte da cidade, distante 

3 km do centro, divisa com a Prainha e a Praia Brava. Pode ser considerado como 

área urbana não consolidada com baixa taxa de ocupação. O número de visitantes 

nesta praia mostra ser superior a todas as praias pesquisadas, Estes dados são 

comprovados pela balneabilidade da água que, segundo a CETESB- Companhia 

Ambiental de São Paulo, a qualificação é regular e boa durante o período de 2000 a 

2007,  O aspecto de balneabilidade nesta praia são melhores se comparados ao 

litoral sul da cidade, devido a clareza das águas 

Através da tabela de bairros pesquisados, o Bairro Martin de Sá é o que tem o 

menor índice de taxa ocupacional.  

Tabela 13 – Foto dos condomínios e dados gerais do empreendimento – Martim de Sá 

Nome  Unidades Area M² Dorm.  Valor  Ano 

Condomínio Costa Azul  18  79  2  105.000  1989 

Xx   8  78  2  65.000   

Condomínio Portal Martin de Sá  8  70  2  87.000   

X8  16  56  1  70.000   

X5  10  86  3  105.000  2001 

Condomínio San Martin  16  76  2  95.000   

X15  6  68  2  80.000  1996 
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X13  8  78  2  100.000  2006 

Residencial Meire Regina  7  72  2  90.000   

Residencial Maria Cristina  6  85  2  110.000   

X10  8  56  1  60.000   

Residencial Vida Mar  12  87  3  145.000  2006 

Residencial Primavera  10  79  2  100.000  2001 

Condomínio Village de Firenze  7  78  3  112.000  2000 

Condomínio Santa Monica   8  70  2  110.000  2005 

Condomínio Recanto da Praia   12  63  2  105.000  2001 

Condomínio Patia Andaluz   7  78  2  95.000  2004 

Condomínio Maria Claudia  8  81  2  90.000  2002 

175 u.  1340    1.724.000   Total
Média   74,4 m²    R$95.700/u   

 

Na tabela 11, foram encontrados 18 condomínios horizontais, somando um 

total de 175 unidades. Em alguns casos não foi possível encontrar o nome do 

condomínio. A taxa de saneamento neste bairro, segundo a SABESP – Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, corresponde a 73%. A falta de 

informações sobre o nome dos condomínios é, também, em decorrência da falta de 

informações junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

Durante as visitas à algumas residências, pude notar que cada unidade pode 

abrigar até 8 pessoas entre os quartos e a sala (a maioria com sofá/cama e 

beliches) e, no cruzamento destes dados, teremos um total de 760 turistas de 

segunda residência neste bairro considerado como uma área urbana consolidada 

com media taxa de ocupação. 

Os valores praticados por cada unidade são, em média, R$ 67.500,00 (reais), 

o metro quadrado (m²) na Praia das Palmeiras custa R$ 940,11 (reais). Estes 

valores podem ser justificados, talvez, por dois motivos. Primeiramente a falta de 

infra-estrutura básica (pavimentação, saneamento de água, iluminação pública e 

comunicação) Durante a visita em loco, pode ser observada a total falta de infra-

estrutura e, por segundo motivo, pela balneabilidade da praia. Segundo dados da 

CETESB, a qualidade da água no bairro é constantemente inapropriada para o 

banho. 
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Figura 36, 37 e 38 – Condomínios no bairro Martim de Sá 
Fonte: Acervo David Weissberg 

 

Gráfico 14 – Total de condomínios no bairro      Gráfico 15 – Total de unidades no bairro 

     

5.8 Bairro Massaguaçu  
 

 

Figura 39 – Foto aérea do bairro Massaguaçu  
Fonte: Google Earth – Acesso em Jul/2009 
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O bairro de Massaguaçu está localizado no litoral norte da cidade, fora do 

perímetro urbano, divisa com o bairro de Tabatinga, sendo esta a ultima praia do 

município. Sua extensão total é de X Km  

Neste trecho da cidade, a Rodovia BR-101, Rio-Santos, margeia toda a orla 

marítima. A zona turística ocupa uma extensão de 12 Km e, devido a quantidade de 

lotes e terrenos vazios,conclui-se que a taxa ocupação é menor e, a quantidade de 

ruas asfaltadas são inferiores se comparado aos demais bairros pesquisados.  

 

Tabela 14 – Condomínios e dados gerais do empreendimento - Massaguaçu 

Nome  Unidades Area M²  Dorm.  Valor  Ano 

X9  6  68  2  65.000   

X6  8  68  2  80.000   

Residencial Massaguaçu  12  62  2  55.000  1993 

Condomínio Residencial porto do Sol  21  52  1  50.000  2007 

X1  6  84  3  80.000  1998 

Condomínio Villagio Verde Mar  8  90  3  115.000  2006 

Condomínio Villa Del Mar   8  68  1  85.000  1998 

Condomínio Recanto do Sol  6  81  2  90.000  2003 

75  573    620.000   Total
Média   71,7 m²    R$ 77.5/u.   

         

 

 

Na tabela 14, foram encontrados 08 condomínios horizontais, somando um 

total de 75 unidades. Em alguns casos não foi possível encontrar o nome do 

condomínio. A taxa de saneamento neste bairro, segundo a SABESP – Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, corresponde a 88%. A falta de 

informações sobre o nome dos condomínios é, também, em decorrência da falta de 

informações junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

Os valores praticados por cada unidade são, em média, R$ 77.500,00 (reais), 

o metro quadrado (m²) na Praia de Massaguaçu custa R$ 1080,00. Estes valores 

podem ser justificados, pela falta de infra-estrutura básica (pavimentação, 

saneamento de água, iluminação pública e comunicação), Segundo os dados da 

CETESB, a balneabilidade da praia.classifica a qualidade boa da água. Entretanto, 

por conter a faixa de área bem estreita e mar constantemente perigoso e com 

ondas, o lazer desta praia esta mais voltada a pesca e contemplação. 
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Figura 40, 41 e 42 – Condomínios no bairro Massaguaçu 
Fonte: Acervo David Weissberg 
 
 
 
Gráfico 16 – Total de condomínios no bairro    Gráfico 17 – Total de condomínios no bairro 
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6 Conclusões  

 

Este trabalho dividiu-se em duas partes. A primeira dedicou-se as 

fundamentações teóricas referente ao turismo de segundas residências e ocupação 

espacial que explicam possíveis elementos que, quando articulados entre si, 

modificam o espaço e sua intenção de uso A segunda parte se resume a um 

diagnóstico dos empreendimentos produzidos nos bairros turísticos a partir dos 

dados coletados que foram apresentados na sessão 5 e nos apêndices.     

Durante todo o processo construtivo desta dissertação, pode-se notar que o 

Planejamento Urbano e Regional e o Turismo utilizam, ainda que indiretamente, 

alguns conceitos fornecidos pela geografia ao optar pela seleção de espaços e 

formações destinados ao seu desenvolvimento, neste caso refere-se a praia, o 

clima, o ambiente litorâneo  

A intenção inicial deste trabalho foi demonstrar o crescimento de condomínios 

horizontais como um vetor de desenvolvimento para um segmento de turismo – 

Turismo de Segunda Residência ou Turismo Residencial. A primeira vez que abordei 

este tema, condomínio de veraneio foi durante os anos de 2000 a 2003, O titulo de 

minha primeira dissertação em turismo foi “Turismo em Condomínios de Veraneio – 

Estudo de Caso na cidade de Caraguatatuba.”  

A partir da analise dos dados dos condomínios pesquisado, foi possível 

afiançar alguns conceitos sobre o perfil dos turistas dessa categoria de 

empreendimentos. O turismo residencial deve ser considerado como um dos 

principais segmentos turísticos, pois, quando comparados aos demais tipos de 

alojamento – hotéis, pousadas, albergues, etc., movimentam um número 

consideravelmente maior de turistas. Esta situação é facilmente comprovada pelos 

valores praticados em alugueis de segundas residências que podem acomodar mais 

pessoas que os demais meios de hospedagem. 

Os números de condomínios irregulares averiguados durante a pesquisa 

dariam margem para discussão de uma nova dissertação. Segundo as informações 

fornecidas pelo Sr. Getulio  do primeira cartório de registro de imóveis da cidade de 

Caraguatatuba. “... existem muitos condomínios sem registros (...)”. Durante as 

pesquisas de campo registrei diversos empreendimentos sem nome ou registro no 

cartório. Dos 88 condomínios fotografados , 26 estão sem informações – 27 %. 
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Coincidentemente, ou não, estes condomínios estão em regiões mais afastadas do 

centro da cidade e com menor taxa de saneamento e com pior balneabilidade.  

Durante o período pesquisado o aumento deste tipo de edificação se 

proliferou em todos os bairros turísticos da cidade que, segundo os gráficos vemos 

um crescimento de foi de 1 condomínio por ano (1980 a 1997) para 7 condomínios 

por ano  Um aumento de 700 % durante os 10 anos seguintes  (1998 a 2007).    

No ano de 2007, a lei de zoneamento da cidade modificou a taxa de 

ocupação através do artigo 141 cap., II estabelece que a ocupação passa de 70% 

de aproveitamento para 50%. Em efeitos práticos, um lote 600 m2 podiam construir 

até 7 unidades na antiga lei e agora, este mesmo lote,pode construir no máximo 5 

casas – uma perda de até 23% no investimento. O gráfico 1 mostra a queda 

acentuada de lançamentos de condomínios. 

Se os padrões de crescimento tivessem sido mantidos, hoje o número de 

empreendimentos estaria provavelmente em: 90 empreendimentos com um total de 

924 unidades. O que representa um crescimento de aproximadamente 30%.   

A balneabilidade das praias pesquisadas é um fator que, teoricamente, 

deveria influenciar nos preços dos imóveis. De acordo com os dados da CETESB, 

as praias pesquisadas estão, na sua grande maioria, constantemente imprópria ou 

regular para banho.   Em bairros como Jardim Indaiá e Jardim Aruã, ambos com o 

metro quadrado mais caro dos demais, tem sua qualificação constantemente 

imprópria.  O que pode ser concluído é que a infra-estrutura e acessibilidade são 

fatores que influenciam diretamente nos preços e preferências para construção.  

Constatou-se, também, que no bairro do Porto Novo se concentra uma 

grande quantidade de colônias de férias, total de 17 colônias podendo acomodar até 

2500 hospedes. O terminal turístico da cidade também se encontra neste mesmo 

bairro. A lei orgânica municipal decreta que os ônibus de excursionistas devem 

estacionar, obrigatoriamente, no terminal turístico que, em tese, contam com 

banheiros, vestiários, lanchonetes, área de piquenique, posto de informação 

turística, comunicação, estacionamento para ônibus de viagem e linha urbana de 

transporte coletivo.  

Em decorrência do alto número de turistas durante a temporada de verão, o 

turismo praticado no local pode ser definido como turismo de massa. 

 



  89

Referências 

 

ARTACHO, Julio A Del Pino. Aproximación Sociológica a la vivienda secundaria en 
el litoral. Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. v.7,n.146, 1 de agosto de 
2003 disponível em http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(026).htm acesso em: dez. 
2008. 

AULICINO, Madalena Pedroso. Turismo e Estâncias; Impactos e benefícios para 
os Municípios. São Paulo: Ed. Futura, 2001. 

BAUD-BOVY, Manuel; LAWSON, Fred. Tourism and Recreation Development. 
Boston, Ed. CBI : 1977. 

BOULLON, Roberto. Planejamento do Espaço Turístico. São Paulo. Ed. EDUSC, 
2002. 

BOYER, Mark . Le Tourisme. Paris : Editions du Seuil. 1972. 261p. 

CAMARGO, Jose Francisco. Planejamento Territorial do Litoral Norte: Municípios 
de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. São Paulo: FAU/USP. 1965. 
[Monografia]. 

CAMPOS, Jurandyr F. Santo Antonio de Caraguatatuba. Memórias e tradições de 
um povo. Caraguatatuba: FUNDACC, 2000. 

FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 

GOTTDIENER, M. A produção Social do Espaço Urbano. São Paulo, EDUSP, 
1994. 

IGNARRA, Luiz Renato. Turismo de Segundas Residências no Município de São 
Sebastião e seus Aspectos Econômicos . Dissertação  (Mestrado) – ECA , 
Universidade de São Paulo, 1999. 

MACEDO, Silvio Soares. Questões Ambientais Litorâneas - Assentamentos 
Urbanos de Segunda Residência no Litoral – Destruição e Construção. Anais, 
ECA/USP, 1989 

MALTA, F. J. N. C. . O processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de São 
Sebastião,litoral norte do Estado de São Paulo: um olhar acadêmico. Fórum de 
Direito Urbano e Ambiental , v. n.31, p.7:16, 2007 

MALTA, F. J. N. C. . Planejamento e gestão do turismo no litoral norte paulista. In: 
YÁZIGI,E.;ALESSANDRI,A.F.CARLIOS;R.C.A.C.(Org.). Turismo, Espaço,Paisagem 
e Cultura. São Paulo: Hucitec, 1997, p. 201-212 

MINISTÉRIO de Obras Publicas y Transporte .Desarollo de Segunda Residência. 
Palmas de Mallorca: Ed. Solana  e Hijos Arte Gráficas AS, 1991 



  90

OLIVEIRA, Francisco. O Estado e o urbano no Brasil. Revista Espaço e Debates, 
n.6 , p. 1982. 

PORTUGUEZ, Anderson Pereira. Consumo e Espaço – Turismo, Lazer e outros 
temas. São Paulo: Ed. Roca, 2001. 

RIBEIRO MOREIRA, P. N. Dinâmica  Regional em Tempo de Globalização: Uma 
Historia Brasileira de uma Região Paulista. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO 
E REGIONAL,12., 25 a 29 de maio de 2009, Florianópolis - Santa Catarina. [s.n.] 

RODRIGUES, Arlete M. Moradia nas Cidades Brasileiras. Rio de Janeiro; 
Contexto, 1988. 

SANCHEZ, Joan-Eugeni.  Por una geografía del turismo de litoral. Una aproximación 
metodológica. Madrid. Estudios Territoriales. n.17 p.103-122. 1985. 

SANTOS Milton. Espaço e Método. São Paulo; Nobel, 1997. 

SILVA JÚNIOR, Jeconias Rosendo da., PASSOS, Luciana Andrade dos. 
O negócio é participar: a importância do plano diretor para o desenvolvimento 
municipal. Brasília DF: CNM, SEBRAE, 2006. 32p. 

TULIK, Olga . Residências secundárias - Repercussões sócio-culturais. In: 
CORREA,Tupã Gomes (Org.). Turismo e Lazer - Prospecções da fantasia do ir e 
vir. São Paulo: Edicon, 1996. 

TULIK, Olga. Residências Secundarias – As Fontes Estatísticas e a Questão 
Conceitual. Revista Turismo em Analise, ECA/USP;., p. 27 - 34.  nov. 1995. 

TULIK, Olga. Turismo e Meios de Hospedagem – Casas de Temporada. São 
Paulo: Roca,2001. 

URRY, J. O Olhar do Turismo: lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. 
São Paulo, Nobel, 1996 

VILLAÇA, Flavio. O que todo cidadão precisa saber sobre habitação. São Paulo. 
Ed. Global, 1986 

YIU, Luciana Ayuko . Expansão Urbana e Meio Ambiente: o caso do município 
de Caraguatatuba.   2002. Dissertação ( Mestrado em Planejamento Urbano e 
Regional) – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale do 
Paraíba, São José dos Campos, 2002. 

 

 

 

 

 



  91

APÊNDICE  A - Mapas dos Condôminos – 
Bairros: Porto Novo e Flexeiras – Litoral Sul 
 
 



1.Condomínio Costa Azul

2. Xx
7. x15
13. Residencial Primavera
14. Condomínio Village de Firenze
15. Condomínio Santa Monica
17. Condomínio Pátio Andaluz
18. Condomínio Maria Claudia

3. Condomínio Portal Martin de Sá
4. X8
8. X13
9. Residencial Meire Regina
10. Residencial Maria Cristina
11. X10
12. Residencial Vida mar5. X5

16. Condomínio Recanto da Praia

6. Condomínio San Martin 

5. Condomínio Flor de Lis 
6. Condomínio  das Hortênsias
7. X 18

3. Residencial Portal Prainha
4. Residencial Tião Coqueiro

9. Residencial Atlantic Inn

2.Condomínio Residencial Prainha

1. Condomínio Orquídeas 

8. Residencial Rubiácea

5. X1

6. Condomínio Villagio Verde Mar
7. Condomínio Villa del Mare

4. Condomínio Residencial Porto do Sol

8. Condomínio Recanto do Sol

2. X6

3.Residencial Massaguaçu

5. X9



2- Residencial Rosa dos Ventos

5- Condomínio Residencial Ponto da Praia
7- Condomínio Tremoza
10- Condomínio Residencial Vera Cruz
11- Condomínio Residencial Santa Cruz
6- X 29

1- x 24
12- X 35

4- X 27

3- Residencial Atlântico Sul

8- X 31

9- X32

3- X 37
4- Condomínio Residencial Caraguatá
5- X39

6- X 40

1- Condomínio Villagio de Britania

X 36



1. Residencial Acácia 

2. Condomínio Residencial Sol Atlântico
5. Condomínio Mar Azul

6. X 55
7. Condomínio Lia Raquel 

4. Condomínio Jardim Aruã

3. X 52

3. Residencial das Gaivotas
8. Residencial Solar do Indaiá
13. Condomínio residencial Napoli

5. Condomínio Veramar 
12. Condomínio Residencial Mar Azul

15. Condomínio Residencial Sol Indaiá
18. Condomínio Sol Indaiá

17. Residencial Sol e Mar
14. Condomínio residencial Maria Mar

6. Condomínio Residencial lRegente
9. Condomínio das Rosas

10. Condomínio Catarina
19. X 49

1. Condomínio Florida 

4. Residencial Marambaia

11. Residencial Bahia Mar

7. X 46

2. X 42

16. X 46
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APÊNDICE B-   Dados e imagens dos Condomínios – Porto Novo 
 

 

7 – Condomínio Tremoza 
R: Francisco Silva, 1244  
Unidades: 06 
Valor: R$ 85.000,00 
Ano: 2006 

Sala: 01 
Dormitório: 03 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 56 m² 

 

6‐ X 29 
R: Maria de Jesus Ribeiro, 1060  
Unidades: 06 
Valor: R$ 62.000,00 
Ano: 1998 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 02 
Banheiro: 01 
Metragem: 56m² 

 

5‐ Condomínio Residencial Ponto da Praia 
R: Jose Franciscone, 1200  
Unidades: 11 
Valor: R$ 75.000,00 
Ano: 2006 

Sala: 01 
Dormitório: 03 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 90m² 

 

4‐ X 27 
R: Maria de Jesus Ribeiro, 388  
Unidades: 10 
Valor: R$80.000,00 
Ano: 2007 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 85m² 

 

3‐ Residencial Atlântico Sul 
R: da Praia, 1200  
Unidades: 06 
Valor: R$ 95.000,00 
Ano: 1992 

Sala: 02 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 80m² 

 

2‐ Residencial Rosa dos Ventos  
R: Don Pedro da Silva, 723  
Unidades: 06 
Valor: R$ 80.000,00 
Ano: 1998 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 90 m² 

 

1‐ X 24 
R: Ernesto de Albuquerque,   
Unidades: 09 
Valor: R$ 60.000,00 
Ano: 2003 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 72 m² 

 

12‐ X 35 
R: Ernesto de Albuquerque, 126  
Unidades: 07 
Valor: R$ 70.000,00 
Ano: 1999 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 62 m² 

 

11‐ Condomínio Residencial Santa Cruz 
R: Jose Franciscone, 470  
Unidades: 04 
Valor: R$ 75.000,00 
Ano: 2007 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 02 
Banheiro: 02 
Metragem: 70 m² 
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10‐ Condomínio Residencial  Vera Cruz 
R: Jose Franciscone, 190  
Unidades: 06 
Valor: R$ 55.000,00 
Ano: 1994 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 01 
Metragem: 54 m² 

 

9‐ X 32 
Praça Rui Barbosa, 400  
Unidades: 08 
Valor: R$ 62.000,00 
Ano: 2001 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 70 m² 

 

8‐ X 31 
R: Cosme Rangel, 355  
Unidades: 16 
Valor: R$ 65.000,00 
Ano: 2003 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 72m² 
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Quadro 16 Dados e imagens dos Condomínios – Flexeiras 
 

 

6‐ X 40 
 Av. 2, 225 ‐  
Unidades: 06 
Valor: R$ 70.000,00 
Ano: 2004 

Sala: 01 
Dormitório: 03 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem:89 m² 

 

1‐ Condomínio Village do Britania 
R: Marlene Bueno, 128 ‐  
Unidades:10  
Valor: R$ 70.000,00 
Ano: 2007 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 78 m² 

 

5‐ X 39 
R: Ivo Gonçalves, 1555 –  
Unidades: 06 
Valor: R$ 55.000,00 
Ano 2001 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 01 
Metragem: 56 m² 

 

4‐ Condomínio Residencial Caraguatá  
R: Ivo Gonçalves, 340 –  
Unidades: 07 
Valor: R$ 60.000,00 
Ano 2000 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem:60 m² 

 

3‐ X 37 
R: Ivo Gonçalves, 180 ‐  
Unidades: 07 
Valor: R$ 85.000,00 
Ano 2006 
 

Sala: 01 
Dormitório: 03 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 78 m² 

 

2‐ X 36 
R. Priscila M. de Souza. 140 –  
Unidades: 18 
Valor: R$ 65.000,00 
Ano: 2001 
 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 70 m² 
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Quadro 17 Dados e imagens dos Condomínios – Jardim Aruã 
 

7‐ Condomínio Lia Raquel 
Av. Atlântica, 1220 
Unidades: 12 
Valor: R$ 120.000,00 
Ano: 1998 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 78  m² 

6‐ X 55‐  
Av. Atlântica, 1780 
Unidades: 8 
Valor: R$ 115.000,00 
Ano: 1996 

Sala:  
Dormitório:  
Garagem:  
Banheiro 
Metragem:  m² 

3‐ X 52 
R. União das Américas, 122 
Unidades: 5 
Valor: R$ 122.000,00 
Ano: 1999 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 76 m² 

4‐ Condomínio Jardim Aruã 
R. Marques de Herval, 180 
Unidades: 10 
Valor: R$ 125.000,00 
Ano: 2001 

Sala: 1 
Dormitório: 3 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem:80  m² 

 

1‐ Residencial Acácia 
Rua Duarte da Costa, 781 
Unidades: 8 
Valor: R$ 102.000,00 
Ano: 2004 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem:76  m² 

5‐ Condomínio Mar Azul 
Rua General Osório, 810 
Unidade: 8 
Valor: R$ 120.000,00 
Ano: 1999 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro2 
Metragem: 75  m² 

 

2‐ Condomínio Residencial Sol Atlântico 
Rua General Osório, 620  
Unidades: 6 
Valor: R$ 115.000,00 
Ano: 2005 

Sala: 02 
Dormitório: 02 
Garagem: 02 
Banheiro: 01 
Metragem:  m² 
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Quadro 18 Dados e imagens dos Condomínios – Indaiá  
 

1‐ Condomínio Florida 
Av.: Pernambuco, 1821 
Unidades:20 
Valor:  r$ 122.000,00 
Ano: 2006 

Sala: 1 
Dormitório: 3 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 81  m² 

13‐ Condomínio Residencial Napoli 
Av. São Paulo, 1700 
Unidades: 6 
Valor: R$ 110.000,00 
Ano: 1998 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 58 m² 

 

9 Condomínio das Rosas 
Av. Amazonas, 1600 
Unidades: 8 
Valor: R$ 105.000,00 
Ano:2006 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 78 m² 

14‐ Condomínio Residencial Maria Mar 
Av. Guaporé, 1871 
Unidades: 5 
Valor: R$ 90.000,00 
Ano:2003 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro2 
Metragem: 66 m² 

 

7‐ X 46 
R: Dr. Bráulio Pereira Barreto, 110 ‐ Indaiá 
Unidades: 14 
Valor: R4 115.000,00 
Ano: 1998 

Sala: 1 
Dormitório: 2  
Garagem: 1 
Banheiro2 
Metragem: 68 m² 

 

11 – Residencial Baia Mar 
Av. Bahia, 1855  
Unidades: 16  
Valor: R$ 105.000,00 
Ano: 2005 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro2 
Metragem: 78 m² 

1‐ Condomínio Florida 
Av. Pernambuco, 1821 ‐ Indaiá 
Unidades: 20 
Valor: 122.000,00 
Ano: 2006 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem:81  m² 

8‐ Residencial Solar do Indaiá 
Av. São Paulo, 920 ‐ Indaiá 
Unidades:  12 
Valor: R$ 112.000,00 
Ano: 2000 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 76 m² 
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17‐ Residencial Sol e Mar 
Av. Guaporé, 1570 ‐ Indaiá 
Unidades: 6 
Valor: 112.000,00 
Ano:2006 

Sala: 1 
Dormitório:2  
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 70 m² 

16 – X 45 
R: Av. Sergipe, 204 ‐ Indaiá 
Unidades: 6 
Valor: R$ 170.000,00 
Ano: 2008 

Sala: 1 
Dormitório: 3 
Garagem: 2 
Banheiro:3 
Metragem: 89 m² 

 

2‐ X 42 
R: Av. Mato Grosso, 118 ‐ Indaiá 
Unidades: 16 
Valor: R$ 130.000,00 
Ano: 2000 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 70 m² 

 

15 – Condomínio Residencial Sol Indaiá 
R:Av. Atlântica, 120 
Unidades: 4 
Valor: 105.000,00 
Ano: 1997 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro<2 
Metragem: 62 m² 

 

6‐ Condomínio Residencial Regente 
R: Av. Amazonas, 1885 ‐ Indaiá 
Unidades: 4 
Valor: R$ 110.000,00 
Ano: 2007 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 76 m² 

 

5‐ Condomínio Veramar 
Av. Rio Grande do Norte, 1295 ‐ Indaiá 
Unidades: 7 
Valor: R$ 112.000,00 
Ano: 1998 

Sala:  1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro 2 
Metragem: 70 m² 

12‐ Condomínio Residencial Mar Azul 
Av. Rio Grande do Norte, 375.000,00R: 
Unidades: 10 
Valor: 120.000,00 
Ano: 2001 

Sala: 2 
Dormitório: 1 
Garagem: 1 
Banheiro 2 
Metragem:  68 m² 

 

19 – X 49 
R: Av. Mato Grosso, 1220 ‐ Indaiá 
Unidades: 10 
Valor: R$ 135,000,00 
Ano: 2001 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 76 m² 
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10‐ Condomínio Catarina 
R: Av. Santa Catarina,  ‐ Indaiá 
Unidades: 8 
Valor: R$ 95.000,00 
Ano: 2002 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 70 m² 

3‐ Residencial das Gaivotas 
Av. São Paulo, 1321 
Unidades: 06 
Valor: R$ 145.000,00 
Ano: 2005 

Sala: 2 
Dormitório: 3 
Garagem: 2 
Banheiro: 3 
Metragem: 92 m² 

 

18‐ Condomínio Sol Indaiá 
Av. Atlântica, 1800 ‐ Indaiá 
Unidades: 16 
Valor: 125.000,00 
Ano:: 1995 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 64 m² 

 

 

 

 



  101

 
Quadro 19 Dados e imagens dos Condomínios – Prainha 
 

 

10‐ X X1 
Rua Queluz,320 
Unidades: 9 
Valor: R$ 120.000,00 
Ano: 1998 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem:78 m² 

 

9‐ Residencial Atlantic Inn 
R. Adabi Passos, 152 
Unidades: 12 
Valor:R$ 110.000,00 
Ano:2007 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 02 
Banheiro: 03 
Metragem:92 m² 

 

5‐ Condomínio Flor de Liz 
R: Jose V. Mota, 230 
Unidades: 12 
Valor:R$ 110.000,00 
Ano:2005 

Sala: 01 
Dormitório: 03 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem:79 m² 

 

7‐ X18 
R. Jose Vieira Mota, 100 
Unidades:8 
Valor:R$ 110.000,00 
Ano:1998 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 70 m² 

 

6‐ Condomínio das Hortênsia  
R, Jose Vieira Mota,  320 
Unidades, 8 
Valor:R$ 70.000,00 
Ano:2003 

Sala: 0’ 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 01 
Metragem: 68 m² 

 

Condomínio Residencial Rubiacea 
R: Atibaia, 10 
Unidades: 06 
Valor:R$ 130.000,00 
Ano:2006 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem:85 m² 

 

2‐ Condominio Residencial Prainha 
R: Pedro de Carvalho, 266 
Unidades: 10 
Valor: 65.000.00 
Ano: 2006 

Sala: 01 
Dormitório: 01 
Garagem: 01 
Banheiro: 01 
Metragem:56 m² 

 

1‐ Condomínio Orquídeas 
P Benedito Jorge, 111 
Unidades: 06  
Valor: R$ 90.000,00 
Ano:  2003 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 70 m² 
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4‐ Residencial T. Coqueiro 
R:Paula Ferraz S.Porto, 1020 
Unidades: 06 
Valor: R$ 100.000,00 
Ano: 2005 

Sala: 02 
Dormitório: 03 
Garagem: 01 
Banheiro: 03 
Metragem:78 m² 

 

3‐ Residencial Portal Prainha 
R: Paulo Ferraz S. Porto,  1800 
Unidades: 05 
Valor: R$ 100.000,00 
Ano:2004 

Sala: 01 
Dormitório: 02 
Garagem: 01 
Banheiro: 02 
Metragem: 70 m² 
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Quadro 20 Dados e imagens dos Condomínios – Martin de Sá 
 

 

1‐ Condomínio Costa Azul 
R. Bartolomeu Bueno da Silva, 70 
Unidades: 18 
 Valor: R$ 105.000.00 
Ano: 1989 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 79m² 

15‐ Condomínio San Martin 
Rua Costa Ribeiro, 78 
Unidades: 22 
Valor: R$ 128.000,00 
Ano: 1996 
 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem:  72m² 

16‐ Condomínio Recanto da Praia 
R. Aladino Schahin, 1435 
Unidades: 12 
Valor: R$ 105.000,00 
Ano: 2001 

Sala: 1 
Dormitório: 1 
Garagem: 1 
Banheiro: 1 
Metragem: 63m² 

6‐ Condomínio São Sebastião  
R.Guanandi, 350 
Unidades:16 
Valor: R$ 95.000,00 
Ano: 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 86 m² 

 

5‐ X5 
R. Aladino Schahin, 635 
Unidades:10 
Valor: R$ 105.000,00 
Ano: 2001 

Sala: 1 
Dormitório: 3 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 86  m² 

 

2‐ Condominio Portal Martin de Sá 
R. Vitor Meireles, 885 
Unidades:08 
Valor: R$ 87.000,00 
Ano: 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 70 m² 

4‐ X 8 
R. Vitor Meireles, 825 
Unidades:16 
Valor: R$ 70.000,00 
Ano:  

Sala: 1 
Dormitório: 1 
Garagem: 1 
Banheiro: 1 
Metragem:  56m² 
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8‐ X 13 
R. Vitor Meireles, 805 
Unidades: 08 
Valor: R$ 100.000,00 
Ano: 2006 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 78m² 

 

12‐ Residencial Vida Mar 
R. Vitor Meireles, 641 
Unidades: 12 
Valor: R$ 145.000,00 
Ano: 2006 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 87 m² 

10‐ Residencial Maria Cristina 
R. Vitor Meireles, 430 
Unidades:06 
Valor: R$ 110.000,00 
Ano: 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 75 m² 

 

9‐ Residencial Meire Regina 
R. Vitor Meireles, 420 
Unidades:07 
Valor: R$ 90.000,00 
Ano: 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 72m² 

 

11‐ X 10 
R. Vitor Meireles, 293 
Unidades:08 
Valor: R$ 60.000,00 
Ano: 2002 

Sala: 1 
Dormitório: 1 
Garagem: 1 
Banheiro: 1 
Metragem:  56 m² 

 

Local:Martin de Sá 
R.Akeda Lopes Ruiz,230 
Unidades:6 
Valor: R$  
Ano: 

Sala:  
Dormitório:  
Garagem:  
Banheiro:  
Metragem:  m² 

 

14‐ Condomínio Village de Firenze 
R. Luiz L. Martinez, 230 
Unidades: 07 
Valor: R$ 112.000,00 
Ano: 2000 

Sala:  
Dormitório:  
Garagem:  
Banheiro:  
Metragem: 78m² 
 

15‐ Cond. Santa Monica 
R. Luiz. L. Martinez, 620 
Unidades: 8 
Valor: R$ 110.000,00 
Ano: 2005 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 2 
Banheiro: 2 
Metragem: 70m² 
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17‐ Condomínios Pátio Andaluz 
R. Luiz L Martinez, 500 
Unidades: 07 
Valor: R$ 95.000,00 
Ano:2004 
 

Sala: 1 
Dormitório: 3 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 78 m² 

 

7‐ X 15 
R. Luiz L. Martinez, 710 
Unidades:06 
Valor: R$ 80.000,00 
Ano:1996 
 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 68 m² 

2‐ Xx 
R. Luiz L. Martinez, 800 
Unidades: 08 
Valor: R$ 65.000,00 
Ano: 2001 
 

Sala: 1 
Dormitório: 1 
Garagem: 1 
Banheiro: 1 
Metragem:  56m² 

18‐ Condomínio Maria Claudia 
R. Luiz L. Martinez, 888 
Unidades:08 
Valor: R$ 90.000.00 
Ano:2002 
 

Sala: 1 
Dormitório: 2  
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 81 m² 

13‐ Residencial Primavera 
R. Luiz L. Martinez, 900 
Unidades:10 
Valor: R$ 100.000,00 
Ano: 2001 
 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 79 m² 
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Quadro 21 Dados e imagens dos Condomínios – Massaguaçu 
 

 

3‐ Residencial Massaguaçu 
Av. Victor Moises Kfouri, 
Unidades: 12 
Valor: R$ 55.000,00 
Ano: 1993 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem:  62m² 

 

4‐ Condomínio Residencial Por do Sol 
R. Puris, 145 
Unidades:21 
Valor: R$ 50.000,00 
Ano: 2007 

Sala: 1 
Dormitório: 1 
Garagem: 1 
Banheiro: 1 
Metragem:  52m² 

 

7‐ Condomínio Villagio Verde Mare 
R: 2, 115 
Unidades: 08 
Valor: R$ 115.000,00 
Ano: 2006 

Sala: 1 
Dormitório: 3 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem:  90m² 

 

1‐ X 9 
R. Akeda L. Ruiz (3), 190 
Unidades 7 
Valor: R$ 65.000,00 
Ano:  

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 68m² 

 

6‐ Condomínio  Vila Del Mar 
R: 2, 40 
Unidades: 10 
Valor: R$ 85.000,00 
Ano: 1998 

Sala: 1 
Dormitório: 1 
Garagem: 1 
Banheiro: 1 
Metragem: 68m² 

 

5‐ X1 
Rua, Rio Negro, 230 
Unidades:06 
Valor: 80.000,00 
Ano: 1998 

Sala: 1 
Dormitório: 3 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 84m² 

 

8‐ Cond. Recanto do Sol 
Av. Maria Lourdes Kfouri, 319 
Unidades: 06 
Valor: 90.000,00 
Ano: 2003 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 81m² 

 

2‐ X 6 
Rua Cauna 
Unidades: 08 
Valor: 80.000.00 
Ano: 

Sala: 1 
Dormitório: 2 
Garagem: 1 
Banheiro: 2 
Metragem: 68 m² 
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ANEXO A -  Uma parcela da Lei de Zonemaneto da Cidade 
Fonte: Secretaria de Urbanismo, Habitação e transito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei de zoneamento – SEÇÃO II 
 

DA DIVISÃO DO MUNICIPIO EM ZONAS 
E 

AREA5 DE OCUPAÇÃO E  USO 
 
Art.33 - Para os efeitos desta Lei, fica o Municipio de Caraguatatuba, dividido nas 
seguintes zonas de ocupação e uso:- 
I- ZGE - ZONA DE GERENCIAMENTO ESPECIAL I E 2 
São zonas que exigem um gerenciamento especial devido a sua fragilidade geológica e 
sua criticidade para receber assentamentos humanos. Caracteriza-se, principalmente, por 
areas que originaram-se devido a movimentos de massa (escorregamentos), como o Rio 
do Ouro, e areas sujeitas a inundação e/ou com escoamento pluvial concentrado. 
 
 
II- Z-1 - ZONA DO NÚCLEO URBANO CENTRAL:- 
É a zona central da cidade que apresenta maior densidade de população fixa, 
estabelecimentos comerciais varejistas e de prestação de serviços diversificados. 
 
 
III- Z 2 - ZONA DOS NUCLEOS URBANOS DE APOIO:- 
São os demais nucleos que apresentam concentração de população fixa, 
estabelecimentos de comercio e serviço de atendimento local, tais como:- Massaguaçu; 
Olaria/Querosene; Tinga/Poiares e Porto Novo. 
 
 
IV - Z 3 - ZONA RESIDENCIAL TURISTICA:- 
São zonas de predominancia de  loteamentos destinados a população flutuante, tais 
como:- Tabatinga; Mococa; Massaguaçu; Martim de Sá; Prainha; Indaia; Pan-Brasil; Praia 
das Palmeiras, parte da Fazenda Serramar, identificada conforme planta anexa. 
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Tabela 22 – Qualificação Anual de Balneabilidade – 1991 à 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
12 · SET · 2009  

 
Água     Praias » Evolução da qualidade das praias 

  

  

 

Balneabilidade - conceitos | Programa de monitoramento | Evolução da qualidade das praias | 
Mapa de qualidade das praias | Emissários submarinos | Águas afluentes às praias | 
Florações de microalgas marinhas | Legislação | Publicações / Relatórios | RPF 
 

 
Caraguatatuba 

Qualificação anual - 1991 / 2008 

 Bertioga | Caraguatatuba | Cubatão | Guarujá | Iguape | Ilhabela | Ilha Comprida | Itanhaém | 
 Mongaguá | Peruíbe | Praia Grande | Santos | São Sebastião | São Vicente | Ubatuba 

 

  

 

 
 

Praias do Município de Período: 1991 a 2008 
  

CARAGUATATUBA 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

  
Tabatinga - 250 m Rio Tabatinga -   - - - -        - 

Tabatinga - Condomínio Gaivotas       -
Mocoóca       -
Cocanha        - 

Massaguaçu - Rua Maria Carlota        - 

Massaguaçu - Av. M. H. Carvalho        - 

Capricórnio        - 

Lagoa Azul - - - - - - - - - - -       - 

Martim de Sá        - 

Prainha        - 

Centro        - 

Indaiá        - 

Pan Brasil       -
Palmeiras       -

 

Porto Novo       -

  Ótima   Boa   Regular   Ruim   Péssima   Sistematicamente Boa 
 

 




