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Resumo 
 
Partindo da premissa de que a localização de uma família no espaço urbano está relacionada a sua 

capacidade de acessar estruturas de oportunidades oferecidas na cidade, este trabalho investiga a 

produção do espaço urbano no município costeiro de Caraguatatuba (SP), enfatizando a 

distribuição residencial de grupos sociais a partir de: (a) sua relação com a legislação urbana e 

fatores sociodemográficos; e (b) seus efeitos sobre como os grupos estão diferentemente expostos 

a riscos de distintas naturezas. Para tanto, o trabalho baseia-se no uso de métodos de modelagem 

e simulação computacional, que possuem a vantagem de superar a natureza estática de mapas e 

medidas, incorporando uma dimensão dinâmica e processual capaz de oferecer novas 

possibilidades aos estudos urbanos. Sob esta perspectiva, apresentamos um modelo baseado em 

autômatos celulares para a simulação de dinâmicas urbanas em Caraguatatuba, o URBIS-

Caraguá. Este modelo enfatiza a exploração de possíveis cenários e tendências de configuração 

espacial de áreas residenciais ocupadas por famílias em diferentes condições socioeconômicas.  
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URBIS-Caraguá: Um Modelo de Simulação Computacional  

para a Investigação de Dinâmicas de Ocupação Urbana em Caraguatatuba, SP 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A elaboração de respostas urbanas para as mudanças ambientais e climáticas envolvem 

uma complexa conciliação entre objetivos sociais, econômicos e ambientais que são 

indispensáveis para um desenvolvimento urbano inclusivo. Os desafios envolvendo a 

aproximação de tais objetivos são particularmente acentuados em áreas costeiras, onde as 

vantagens locacionais oferecidas pela interface terra-mar encontram-se comumente associadas a 

grandes e crescentes concentrações de populações humanas e atividades econômicas (MORAES, 

2007).  

 No Brasil, estas vantagens locacionais das áreas costeiras acentuam a ritmo das tendências 

brasileiras de urbanização e configuram um mercado de terras marcado pela disputa desigual por 

localizações urbanas e consequente exclusão dos grupos populacionais menos favorecidos. 

Partindo da premissa de que a localização de uma família no espaço urbano está diretamente 

relacionada a sua capacidade de acessar estruturas de oportunidades oferecidas na cidade, este 

trabalho investiga a produção do espaço urbano em uma área costeira, enfatizando a distribuição 

residencial de grupos sociais a partir de: (a) sua relação com a legislação urbana e fatores 

sociodemográficos; e (b) seus efeitos sobre como os grupos estão diferentemente expostos a 

perigos relacionados a eventos naturais. 

 Para tal propósito, selecionamos uma área de estudo que ilustra desafios tipicamente 

enfrentados por cidades costeiras brasileiras: o município de Caraguatatuba, situado no Litoral 

Norte de São Paulo. Além das pressões causadas por sua forte vocação turística, a cidade de 

Caraguatatuba localiza-se em uma região onde inúmeros investimentos de suporte ao tratamento 

e distribuição de gás e óleo estão sendo planejados e implantados, o que vem promovendo 

transformações relacionadas ao aumento da taxa de crescimento populacional e expansão urbana. 

Algumas das respostas do governo local às mudanças esperadas estão refletidas na promulgação 

do primeiro plano diretor de Caraguatatuba em 2011 que, embora bastante criticado por vários 

setores da sociedade, trata explicitamente de questões relacionadas ao aumento da atividade 

turística na região, aos novos usos industriais e logísticos relacionados à indústria do petróleo, 

bem como ao crescimento populacional resultante da intensificação destas atividades econômicas 

na região. 

 Para explorar o impacto de tais mudanças na estrutura urbana, mais especificamente na 

configuração espacial de áreas residenciais ocupadas por famílias pertencentes a diferentes 
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grupos sociais, este trabalho baseia-se no uso de métodos de modelagem e simulação 

computacional, que possuem a vantagem de superar a natureza estática de mapas e medidas, 

incorporando uma dimensão dinâmica e processual capaz de oferecer novas perspectivas aos 

estudos urbanos (FEITOSA; MONTEIRO, 2012). Apresentamos um modelo baseado em 

autômatos celulares para a simulação de dinâmicas urbanas em Caraguatatuba, o URBIS-

Caraguá, que permite a exploração de possíveis cenários e tendências de configuração espacial 

de áreas residenciais ocupadas por famílias em diferentes condições socioeconômicas.  

 

2. CONSTRUÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL  

O presente trabalho baseia-se na construção do modelo URBIS-Caraguá para analisar e 

explorar como as recentes transformações ocorridas no Litoral Norte de São Paulo estão 

relacionadas ao processo de expansão urbana e de distribuição espacial de famílias pertencentes a 

diferentes grupos sociais em Caraguatatuba. No entanto, contrariando abordagens mais 

tradicionais de modelagem e simulação, normalmente restritas à apresentação de resultados do 

modelo, este trabalho enfatiza o potencial analítico de uma etapa comumente negligenciada: o 

processo de construção do modelo. Uma visão geral de todo o processo de construção e uso do 

modelo URBIS-Caraguá é apresentada na Figura 1.  

	  

Figura 1 - Processo de construção e uso do modelo URBIS-Caraguá (FEITOSA et al., 2012). 
 

3. ANÁLISE DO PROBLEMA E DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS  

 Como em todo processo de pesquisa, a construção de um modelo de simulação pressupõe 

uma análise do problema de interesse e a especificação de objetivos. Nesta fase, foi conduzido 

um diagnóstico sobre o sistema socioecológico do Litoral Norte de São Paulo e das recentes 
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transformações na região decorrentes de uma série de investimentos em infraestrutura na região, 

muitos deles relacionados ao suporte para o tratamento e distribuição de gás e derivados do 

petróleo (ANAZAWA et al., 2013; 2014). O Litoral Norte de São Paulo abrange quatro 

municípios: Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. Juntos, estes municípios 

apresentavam, em 2010, uma população de 281.779 habitantes (IBGE, 2010) e uma área de 

1.977km2 dotada de uma expressiva diversidade ecológica que abrange praias, a Serra do Mar e a 

Mata Atlântica (Figura 2).  

 
Figura 2 - Localização do Litoral Norte de São Paulo e do Município de Caraguatatuba.  

 
 Entre os municípios desta região, destaca-se Caraguatatuba, selecionado como área piloto 

para a elaboração do modelo por representar não apenas o município com maior volume 

populacional, como também o que apresenta maior disponibilidade de áreas para expansão 

urbana e maior potencial de crescimento demográfico diante dos novos investimentos. Além 

disso, esta vocação foi reforçada pelo recente processo de elaboração e aprovação do plano 

diretor de Caraguatatuba, sancionado em novembro de 2011.  

 Diante de tantas transformações no município, esta etapa buscou, através da construção 

do modelo de simulação URBIS-Caraguá, explorar as seguintes questões:  

a) Quais as tendências de expansão urbana e de distribuição dos grupos sociais observada 

nos últimos anos e quais possíveis tendências poderíamos observar nos próximos anos?;  

b) Como estas tendências e padrões estão relacionadas à exposição dos distintos grupos 

sociais a perigos deflagrados por eventos naturais?  

c) Como estas dinâmicas podem ser influenciadas pelo plano diretor recentemente aprovado 

para a cidade?  

d) Como estas tendências podem variar diante de distintos cenários demográficos e 

socioeconômicos?  
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4. ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

 Este trabalho baseia-se na construção de um modelo de autômatos celulares, que consiste 

em um espaço celular discreto, no qual cada célula é caracterizada por um estado. As mudanças 

de estado de cada célula ocorrem de acordo com um conjunto de regras de transição, que 

considera o estado anterior da célula, o estado das células vizinhas e, no caso alguns modelos 

mais complexos, outros fatores considerados relevantes como acessibilidade, leis de zoneamento 

e condições socioeconômicas da população (SANTÉ, GARCÍA et al., 2010).  

No modelo URBIS-Caraguá, a área de Caraguatatuba é representada por uma grade 

composta por células de 100 x 100m, cada qual caracterizada por um vetor de variáveis 

endógenas (valores simulados pelo modelo) e exógenas (determinadas fora do modelo). A 

principal variável endógena do modelo foi obtida a partir de uma classificação que categoriza as 

condições sociais das famílias residentes em Caraguatatuba em "Condição A" (melhor), "B" ou 

"C" (Figura 3). Esta classificação foi realizada através da interpretação de imagens de satélite e 

de uma análise de agrupamentos (método k-means) sobre um conjunto de indicadores construídos 

a partir de informações censitárias sobre renda, escolaridade, razão de dependência, gênero do 

chefe de família e condição de ocupação dos domicílios. Maiores detalhes sobre esta 

classificação foram apresentados em Feitosa et al. (2012).  

	  
Figura 3 - Esquema da árvore de classificação do espaço celular (variável endógena).  
 

 Os resultados do processo de classificação da variável endógena do modelo foram 

integrados em um banco de dados geográfico no TerraView (TERRAVIEW, 2010) e 

redistribuídos em um espaço celular (Figura 4).  
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Figura 4 - Áreas residenciais classificadas de acordo com a condição social das famílias 

residentes - Anos 1991, 2000 e 2010.	  

 

 Considerando esta classificação, o modelo URBIS-Caraguá tem como objetivo simular as 

dinâmicas dos padrões de localização de grupos de famílias vivendo em diferentes condições 

sociais no município. Estas dinâmicas, que são resultantes de uma constante disputa pelas 

melhores localizações na cidade, são representadas neste trabalho através de uma abordagem top-

down (de cima para baixo), no qual a demanda por áreas residenciais apresentada por cada grupo 

de famílias é alocada de acordo com potenciais estimados para cada célula. O modelo foi 

construído a partir da estrutura do LuccME, um framework construído sobre a plataforma 

TerraME para o desenvolvimento de modelos de mudança de uso e cobertura da terra 

(CARNEIRO et al. 2013; TERRAME-LUCCME, 2011).  

 Basicamente, o modelo é composto por duas fases: a de demanda ("quanto?") e de 

alocação ("onde?"). A fase da demanda consiste na determinação da demanda total de áreas 

residenciais a serem ocupadas por grupos de famílias pertencentes a cada classe social. Em outras 

palavras, esta fase tem como objetivo determinar o número total de células que deverão ser 

alocadas para cada classe identificada na Figura 3. A fase de alocação é responsável pela 

alocação espacial das demandas identificadas na fase anterior. Para tanto, estima-se o potencial 

das células para a ocupação de grupos de famílias pertencentes a cada classe. A parametrização 

desta fase baseia-se na construção de modelos de regressão logística binária que buscam 

identificar fatores que contribuem para que uma célula pertença a uma determinada classe 

(MOORE; MCCABE, 2003). Após o cômputo de cada célula para cada classe considerada, um 

processo de alocação baseado em competição entre classes na mesma célula é iniciado. Este 
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processo é iterativamente ajustado para que a demanda estipulada para cada classe seja atendida, 

conforme descrito por Verburg et al. (2002).  

 

5.  PARAMETERIZAÇÃO E EXPERIMENTOS DE SIMULAÇÃO 

 

5.1 Períodos 1991-2000 e 2000-2010.  

 Diferentemente da prática comumente adotada em processos de modelagem, na qual os 

dados do passado são utilizados meramente para parametrizar experimentos sobre o futuro, neste 

trabalho, parte-se do princípio de que os fatores que condicionam as dinâmicas de urbanização, 

bem como sua relevância, estão em constante mutação. Assim, o processo de parametrização e 

elaboração de experimentos de simulação sobre dinâmicas conhecidas, observadas nos períodos 

1991-2000 e 2000-2010, subsidia um processo de reflexão e aprendizado sobre: (a) como os 

padrões de ocupação urbana e distribuição dos grupos sociais foram se modificando ao longo dos 

últimos anos e (b) as possíveis relações entre a conformação deste padrões e fatores políticos, 

socioeconômicos e demográficos.  

 

5.1.1  Parametrização da demanda  

 A parametrização da fase de demanda baseou-se na quantificação das áreas de expansão 

urbana e de ocupação residencial dos diferentes grupos sociais (Tabela 1). Observou-se uma 

desaceleração da expansão urbana no período mais recente (2000-2010) e, ao mesmo tempo, o 

aumento da participação das famílias mais pobres nas novas frentes de ocupação, em direção 

oposta ao mar e rumo às escarpas da Serra do Mar.   

TABELA 1 
Número de células pertencentes a cada classe - Anos 1991, 2000 e 2010 

	  
Classes Número de Células (100 X 100 m) 

1991 2000 2010 
Não Urbanizado 
 

45.351 
(91,3%) 

44.586 
(89,7%) 

43.191 
(86,9%) 

Condição Social A (Melhor) 335 
(0,7%) 

318 
(0,6%) 

832 
(1,7%) 

Condição Social B (Intermediária) 1,912 
(3,8%) 

2,738 
(5,5%) 

2,656 
(5,3%) 

Condição Social C (Pior) 2,087 
(4,2%) 

2,043 
(4,1%) 

2,422 
(4,9%) 

Número total de células 49.685 
(100%) 

49.685 
(100%) 

49.685 
(100%) 
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5.1.2  Parametrização da alocação  

 A parametrização da fase de alocação envolve uma melhor compreensão da relação entre 

a localização espacial das áreas construídas (e do grupo social que a ocupa) e fatores 

potencialmente explicativos. Baseia-se na construção de modelos de regressão logística para a 

obtenção de funções que estimem a probabilidade local de uma célula pertencer às classes: Não-

Urbanizada, Residencial com Condição Social A, B ou C.  As variáveis explicativas consideradas 

na construção destes modelos logísticos incluem variáveis representativas do estado anterior da 

célula, externalidades de vizinhança, legislação urbana (zoneamento), declividade, distância do 

centro e distância da orla. Em Feitosa et al. (2012) foram apresentados maiores detalhes sobre os 

modelos de regressão logísticos utilizados para a parametrização do modelo. Os resultados 

considerados mais relevantes deste processo de parametrização são resumidos nos parágrafos 

seguintes.  

 A comparação entre os modelos de regressão construídos para dois diferentes períodos 

(1991-2000 e 2000-2010) permitiu observar como o impacto de fatores que contribuem para a 

localização espacial das famílias modificou-se ao longo dos anos. Os modelos construídos para 

capturar a probabilidade de uma célula manter-se como "não urbanizada" em t confirmaram as 

hipóteses iniciais de que esta probabilidade tende a elevar-se se: (a) as células vizinhas 

pertenciam à mesma classe ("não urbanizada") em t-n; (b) a célula localiza-se em uma área de 

proteção ambiental; (c) a célula é distante do centro da cidade e do mar; e (d) a célula é 

caracterizada por alta declividade do terreno. Comparando os dois períodos analisados, observou-

se que no mais recente (2000-2010) os coeficientes estimados para as variáveis representando as 

áreas de preservação, distância do centro, distância do mar e declividade apresentaram uma 

menor magnitude, ou mesmo ausência de significância estatística. Esta tendência pode estar 

relacionada à decrescente disponibilidade de terra, que torna mais provável a ocupação de terras 

menos aptas ou convenientes, como aquelas distantes do centro da cidade e do mar, localizada em 

áreas de preservação e/ou em declividades acentuadas. Estas novas frentes de ocupação são 

conduzidas por famílias em condições sociais desprivilegiadas, conforme demonstraram os 

coeficientes positivos e significativos para as variáveis que representam áreas localizadas em 

encostas e destinadas ao uso agrícola para os modelos construídos para a classe "Residencial com 

Condição Social C" em ambos os períodos analisados.  

 Os modelos construídos para estimar a potencial de uma célula pertencer à classe 

"residencial com condição social C" revelaram que uma célula apresenta uma maior 

probabilidade de ser ocupada por famílias em condições desprivilegiadas no tempo t se a mesma 

célula já apresentava esta situação em t-n. Resultados semelhantes são observados ao analisarmos 

a vizinhança da célula: a probabilidade de uma célula pertencer a esta classe aumenta se as 
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células vizinhas pertenciam à mesma classe em t-n e diminui se estas células apresentavam 

melhores condições sociais (A ou B). Esta observação se tornou mais evidente no período mais 

recente (2000-2010), o que revela a crescente importância dos aspectos relacionados às 

externalidades de vizinhança. Estas tendências estão comumente associadas a um aumento dos 

níveis de segregação residencial e seus impactos negativos sobre as famílias mais pobres.  

 Reforçando tais evidências, os coeficientes estimados para variáveis relacionadas à 

proximidade à zona central revelam que as células mais distantes do centro apresentam uma 

maior probabilidade de ser ocupadas pelas famílias mais pobres. Ao comparar os resultados 

obtidos para os períodos 1991-2000 e 2000-2010, foi possível observar um aumento da distância 

entre a zona central e as famílias em piores condições sociais. O modelo indica, no entanto, que 

este grupo de famílias ainda pode ser encontrado em locais apontados como "subcentros" pela lei 

de zoneamento vigente até 2011, que são áreas consolidadas com estabelecimentos comerciais e 

serviços. O mesmo não pode ser afirmado em relação às áreas estipuladas como "residencial 

turística", que, de acordo com os modelos, diminuem a probabilidade de uma célula ser ocupada 

por famílias pertencentes à condição social classificada como "C".  

 O modelo estimado para 1991-2000 indica que áreas apontadas pela lei de zoneamento 

como sendo de "gerenciamento especial em função de fragilidade geológica" apresentavam uma 

maior probabilidade de ser ocupada por famílias de condição social "B" e "C" neste período. No 

período subsequente, no entanto, estas áreas passaram a ser ocupadas por famílias em condição 

social B. Ou seja, embora permaneçam as peculiaridades geológicas da área que levam a uma 

maior exposição de caráter físico-natural, há indícios de que a área esteja sendo paulatinamente 

ocupada por moradores com melhor capacidade de resposta a tais perigos.  

 Em relação à estimativa do potencial de uma célula pertencer à classe "Residencial com 

Condição Social A", as únicas variáveis significativas nos modelos construídos para os períodos 

1991-2000 e 2000-2010 foram aquelas que dizem respeito às externalidades de vizinhança 

(condição social das células vizinhas), declividade e distância do centro e do mar. A variável 

"distância do mar" apresentou coeficientes negativos para ambos os períodos: quanto maior a 

distância do mar, menor a probabilidade de uma célula ser ocupada pelas famílias em melhores 

condições sociais, resultado que coincide com a cultura predominante de valorização da orla 

como espaço de lazer. Em relação à declividade do terreno, quanto maior a declividade, menor a 

chance da célula ser ocupada pelas famílias em melhores condições sociais. Já a variável 

"Distância do Centro" apresentou um coeficiente negativo para o período 1991-2000 e positivo 

para o período 2000-2010. Este resultado pode ser melhor compreendido a partir da observação 

da Figura 4: Enquanto no ano 2000 as famílias com melhores condições sociais estava 

concentradas na zona central, no ano 2010 elas passam a distribuir-se também em outros pontos 
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da orla do município, o que reforça a ideia de que a proximidade do centro não representa mais 

um fator tão importante nas escolhas residenciais deste grupo populacional.  

 

5.1.3  Experimentos de Simulação e Análise das Dinâmicas 1991-2010 

 Utilizando os parâmetros estimados, cujos resultados foram sumarizados na Seção 5.1.2,  

experimentos de simulação foram conduzidos para replicar, de maneira dinâmica, os padrões 

espaciais observados de 1991 a 2010. A comparação entre os resultados simulados e os dados 

reais apresentaram resultados particularmente satisfatórios para o período 1991-2000 (Figura 5), 

o que reforça a importância dos fatores considerados na estimativa dos modelos de regressão e 

das análises realizadas a partir de seus resultados. Para o período 2000-2010, no entanto, os 

resultados foram menos satisfatórios, o que revela a relevância de fatores não considerados neste 

estudo.  

	   Os padrões observados de distribuição espacial dos grupos sociais de 1991 até 2010 

revelam fortes desigualdades intraurbanas em Caraguatatuba, tanto em relação à exposição a 

riscos relacionados a eventos naturais, como inundações e deslizamentos, quanto em relação à 

distribuição dos investimentos em infraestrutura e serviços urbanos. É possível constatar, por 

exemplo, como as ocorrências de inundação na cidade ocorreram em áreas classificadas como de 

condição social "B" ou "C" (Figura 6). As famílias mais pobres são também aquelas que ocupam 

áreas identificadas como de risco de deslizamento. No entanto, graças à valorização das áreas 

próximas à orla, muitas áreas classificadas como de condição social privilegiada ("A") estão 

sujeitas a riscos relacionados a ressacas ou elevação do nível do mar.    

 A injustiça socioambiental no espaço urbano também é materializada através da 

distribuição desigual dos investimentos de infraestrutura e outros equipamentos e serviços 

urbanos, como demonstrado através de variáveis disponibilizadas pelo Censo Demográfico 2010 

(Figura 6). Nos gráficos apresentados na Figura 7, é possível observar, por exemplo, que quase 

90% das moradias em áreas classificadas como "condição social A" estão localizados ao longo de 

ruas pavimentadas e com calçadas, enquanto para as demais áreas este percentual é inferior a 

60%.  

 O acesso a alguns serviços, como coleta de lixo, iluminação pública e fornecimento de 

energia é quase universal em Caraguatatuba. Isso não significa, no entanto , que a qualidade dos 

serviços seja igual por toda a cidade. Por exemplo, apesar da existência de serviço de coleta de 

lixo para quase 100% das residências, 16% das moradias localizadas em áreas classificadas como 

de "condição social C" precisam lidar com lixo acumulado nas ruas. Para as residências 

localizadas em áreas classificadas como de "condição social A", esse percentual cai para 6%.   
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Figura 5. Comparação dos dados simulados com dados empíricos.  
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Figura 6. Exposição a riscos relacionados a eventos naturais. Adaptado de Iwama (2014).  

 
 

 
Figura 7. Infraestrutura e características do entorno (IBGE, 2010) 

 

Em uma cidade turística como Caraguatatuba, onde 50,5% das habitações são usadas 

ocasionalmente, apenas durante o verão, ou encontram-se simplesmente vagas, o trabalho revela 

como a distribuição dos domicílios utilizados como segunda residência também evidencia as 
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injustiças socioambientais na cidade. Em áreas classificadas como de "condição social A", que 

são as melhores localizações da cidade, apenas 37,7% dos domicílios são ocupados durante todo 

o ano, enquanto as propriedades restantes representam casas ou apartamentos de veraneio. Esse 

percentual aumenta para 42,2% nas áreas classificadas como "condição social B" e para 72,5% 

nas de "condição social C" (IBGE, 2010). A Figura 8 apresenta um mapa com a proporção de 

domicílios de uso ocasional nos distintos setores censitários de Caraguatatuba. Nas áreas mais 

escuras, concentradas principalmente na orla, mais de 70% dos domicílios são de uso ocasional 

ou estão vagos. Estas áreas, que são subutilizados durante a maior parte do ano, coincidem com 

os locais mais valorizados da cidade, com os melhores serviços e infraestrutura. Enquanto isso, as 

áreas com o maior percentual de ocupação permanente (áreas mais claras na Figura 8) são 

aquelas ocupadas pelos mais pobres, que apresentam as piores condições de infraestrutura e, em 

alguns casos, são ainda suscetíveis a deslizamentos de terra e inundações. 

 

 
Figura 8. Proporção de Domicílios de Uso Ocasional ou Vagos (IBGE, 2010).  

 

5.2 Período 2010-2025 

 A parametrização e elaboração de experimentos de simulação sobre dinâmicas futuras, 

referentes ao período 2010-2025, busca auxiliar na discussão de conflitos, expor possibilidades 

diante de distintos cenários demográficos e socioeconômicos, bem como explorar os possíveis 

impactos do plano diretor recentemente aprovado para a cidade.  

 Para a simulação de cenários demográficos e socioeconômicos, foram testados distintos 

parâmetros de entrada na fase de modelagem da demanda (Tabela 2).  Neste sentido, a taxa de 
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expansão urbana foi modificada para explorar: (a) um crescimento acelerado da demanda por 

áreas construídas em virtude de uma crescente migração provocada pela indústria do turismo e do 

petróleo, e (b) um decréscimo da taxa de expansão urbana resultante da densificação de áreas 

existentes. Para testar diferentes cenários socioeconômicos, foram conduzidos experimentos onde 

a proporção média dos diferentes tipos de áreas residenciais (A, B e C) foi modificada.  

TABELA 2 
Modelo URBIS-Caraguá: Parâmetros de Demanda para os Cenários 2010-2025 

 
Cenário Taxa de 

Expansão 
Urbana (anual) 

Proporção de Cada Classe Residencial 
Condição 
Social A 

Condição 
Social B 

Condição 
Social C 

1. Base (Estacionário) 1.49% 14% 45% 41% 
2. Aumento da Taxa de Expansão Urbana 3% 14% 45% 41% 
3. Diminuição da Taxa de Expansão Urbana 0.7% 14% 45% 41% 
4. Declínio das Condições Socioeconômicas 1.49% 7% 38% 55% 
5. Melhora das Condições Socioeconômicas 1.49% 20% 60% 20% 
	   	  

 Na parametrização da fase de alocação, foi necessário considerar o zoneamento proposto 

pelo novo plano diretor de Caraguatatuba. Hipóteses sobre o impacto de algumas das propostas 

do novo plano, bem como o conhecimento adquirido a partir das análises realizadas sobre o 

período 1991-2010, serviram como base para estabelecer pesos associados a cada fator 

considerado relevante para estimar a probabilidade de uma célula pertencer a determinada classe.  

 Os cenário-base simulado (Figura 9) revela como, de maneira geral, o novo plano diretor 

consolida padrões e tendências já existentes, não sendo capaz de incentivar, por exemplo, 

mudanças significativas em relação a distribuição desigual dos riscos observada em 2010.  

 

 
Figura 9. Resultado da simulação (ano 2025) para o cenário-base.    
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 O cenário-base para 2025 (Figura 9) revela uma expansão das áreas residenciais na região 

centro-sul da cidade, particularmente em zonas que, de acordo com o Plano Diretor, são 

destinadas a uso misto e de expansão urbana. Caso estas novas áreas não sejam alvo de 

investimentos imobiliários inovadores, tenderão a ser ocupadas por famílias pertencentes aos 

grupos sociais B ou C. Em relação à distribuição espacial dos grupos sociais, as famílias mais 

ricas tendem a permanecer próximas à costa, em particular nas áreas centro e norte. Ao delimitar 

algumas áreas na região norte como exclusivamente residenciais e de baixa densidade, o plano 

diretor municipal consolida sua atual vocação como área de veraneio para famílias de renda 

superior, com a presença de muitos condomínios fechados e repletos de residências ocupadas 

somente durante a temporada de verão. Reforçando esta tendência, o plano prevê ainda a 

construção de uma marina e inúmeros equipamentos de lazer na orla norte da cidade.  

As famílias mais pobres, por outro lado, tendem a intensificar sua concentração na região 

sul. Para esta região estão previstos não apenas usos residenciais e mistos como também zonas 

destinadas a outros usos não desejados em vizinhanças de áreas residenciais privilegiadas, como 

as zonas de apoio logístico, industriais e de retro porto. A maior área destinada à "Zona Especial 

de Interesse Social" (ZEIS) também está localizada no sul e reforça a concentração das famílias 

mais pobres nesta região. Também é importante salientar que parte desta ZEIS localiza-se na 

planície do rio Juqueriquerê, onde ocorrências de inundações são frequentes.  

Comparando o cenário base para 2025 com um cenário alternativo que considera taxas de 

expansão urbana crescentes (Figura 10), é possível observar como este último revela uma 

acentuada ocupação das áreas residenciais classificadas como "condição social C" em direção às 

novas zonas de expansão urbana no sul do município. Na região norte e central, no entanto, a 

situação apresenta-se mais dramática, dado que o cenário simulado indica uma maior pressão da 

ocupação das populações mais pobres em direção a áreas de preservação permanente. 

Relacionada à esta tendência, está um aumento da exposição destas populações a riscos de 

deslizamentos bem como o aumento da vulnerabilidade dos ecossistemas da Mata Atlântica. 

O cenário alternativo que considera menores taxas de expansão urbana (Figura 11) simula 

uma tendência diferenciada de crescimento urbano, mais densa e vertical, que resulta em uma 

menor pressão sobre novas frentes de urbanização. Enquanto, por um lado, esta tendência 

diminui o espraiamento urbano, por outro tem sido criticada por ir ao encontro das demandas do 

mercado imobiliário que, por sua vez, busca maximizar seus lucros, mesmo que ao custo da 

qualidade do ambiente urbano e do bem-estar comum.  
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Figura 10. Resultados das Simulações (ano 2025) para os cenários: "Base", "Aumento da Taxa de 

Expansão Urbana" e "Diminuição da Taxa de Expansão Urbana". 

 

Os resultados dos experimentos de simulação apresentados na Figura 11 mostram cenários 

com melhoria e declínio das condições socioeconômicas. No primeiro caso, é possível observar 

uma forte presença das famílias mais ricas na costa norte e central. Comparando com o cenário 

base, observa-se uma maior pressão por crescimento nas áreas residenciais mais valorizadas 

(região norte), que tende à expansão em direção a áreas que o plano diretor define como 

"especial" (Figura 11), ou seja, que requerem o estabelecimento de regulamentação específica a 

ser definida. Na região centro-sul, a expansão dos grupos sociais  B e C em direção às zonas 

designadas como "mista" ou de "expansão urbana" permanece significativa, embora menos 
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intensa. Por outro lado, o cenário que simula o declínio das condições socioeconômicas mostra 

como estes grupos ocupam as novas frentes de expansão urbana de maneira muito mais intensa.  

 

 
Figura 11. Resultados das Simulações (ano 2025) para os cenários: "Base", "Declínio das 

Condições Socioeconômicas" e "Melhora das Condições Socioeconômicas". 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diferentemente da prática comumente adotada em processos de modelagem, na qual os 

dados do passado são utilizados para parametrizar experimentos sobre o futuro, este trabalho 

parte do princípio de que a relevância dos fatores condicionantes das dinâmicas de urbanização, 

estão em constante mutação. Assim, o processo de parametrização e elaboração de experimentos 

de simulação sobre dinâmicas passadas e futuras apresentam objetivos particulares. Os 

experimentos sobre períodos passados (1991-2000 e 2000-2010) buscaram subsidiar um processo 
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de reflexão e aprendizado sobre: (a) como os padrões de ocupação urbana e distribuição dos 

grupos sociais foram se modificando ao longo dos últimos anos e (b) as possíveis relações entre a 

conformação deste padrões e fatores políticos, socioeconômicos e demográficos. Já os 

experimentos sobre dinâmicas futuras, referentes ao período 2010-2025, buscaram auxiliar na 

discussão de conflitos, expor possibilidades diante de distintos cenários demográficos e 

socioeconômicos, bem como explorar os possíveis impactos do plano diretor recentemente 

aprovado para a cidade.  
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