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O LOTEAMENTO ITAMAMBUCA NA 
~ 

REGIAO COSTEIRA DE UBATUBA: 
identificação de anomalias e 
propostas para a solução de 
conflitos. UM PARECER. 

cfttr1 q1,~- 
Aziz Nacib Ab'Sâber 

A praia de Itamambuca,situada a 15 
quilômetros a nordeste de Ubatuba,é uma das reentrâncias 
costeiras pertencentes à família de cenários paisagísticos 
e ecológicos do chamado Litoral Norte de São Paulo.Enquadra 
-se no caso das pequenas angras e enseadas que caracterizam 
a faixa costeira que se entende de São Sebastião até a 
fronteira com o Estado do Rio de Janeiro. Diferencia-se de 
suas vizinhas,entretanto,por ser a mais frontal das praias e 
prainhas desse recortada litoral tropical do Brasil de 
Sudeste. 

Itamambuca possui atributos mui~o 
particulares,quando cotejada com as suas congêneres do 
Litoral. Não forma recôncavo como é o modelo dominante na 
costa de Ubatuba-São Sebastião. Ê mais retilínea em sua 
faixa de praias. E,recebe o impacto de fortes ondas e 
vagas,em função de estar mai..,diretamente exposta ao mar 
alto. É ladeada de morros florestaaos,posuindo rios de 
"ponta de praia" em suas duas extremidades. 

Desde a boca do rio Itamambuca, a ws.w, até a 
boca do córrego da ponte E-SE, na outra banda da 
praia,medeia uma extensão de 2,5 quilômetros. No sentido 
transversal -no eixo menor da planície de restinga- onde foi 
implantado o loteamento atualmente gerenciado pela Companhia 
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ltamambuca de Empreendimentos,a faixa de restigas arenosas 
alcança de 450 a 600 metros, em média. A vegetação original 
da faixa arenosa enquadrava-se na categoria dos jundus, um 
dos ecossistemas diferenciados por sua composição e 
funcionalidade existente em todas ·as planícies de restingas 
do Estado de São Paulo. Enquanto as encostas da Serra do 
Mar,seus esporões e os maciços costeiros que limitam 
Itamambuca,eram extensivamente cobertos pelas florestas 
densas e biodiversas das chamadas matas atlânticas. 

Durante a maré alta águas salinas ingressam 
pelas duas barras de ponta de praia dificultando a 
progressão do fluxo das âguas doces,criando dois núcleos de 
mangues à retaguarda das embocaduras. Os bolsões de 
planícies de marés ficam barrados parcialmente na área de 
retaguarda das extremidades da faixa de praias, onde a 
pressão lateral da sedimentação arenosa acabou por elaborar 
barras de areias em forma de gancho. As duas saídas de 
drenagem dos rios que conseguiram atingir o rnar,através das 
linhas de fragilidade existentes entre os morros e as areias 
da restinga,têrn formato similar, em direções opósitas. Por 
sua vez,as duas saídas de drenagem apresentam uma assimetria 
marcante entre os morros de vertentes íngremes e 
florestadas, e a razura da faixa de restingas, outrora 
recobertas pela matinha,mais baixa e 
diferenciada,correspondente aos jundüs. Os canais terminais 
do Itamambuca e do córrego da ponta norte,são estreitos e 
estrangulados,devido à pressão ativa da sedimentação arenosa 
praiana. Atrás desses sofridos setores de emboque dos 
pequenos rios no mar,alargam-se as faixas de águas e de 
sedimentação flúvio-marinha,sob a forma de bolsões razos e 
de nível flutuando, devido à oscilação marés. Disso 
resulta que o baixo vale do Itamambuca termina em largas 
curvidades meândricas circunscritas as planícies de marés 
com mangues,passando mais para o interior a planícies 
aluviais estreitadas dominadas por matas atlânticas. Esqu~ma 
absolutamante idêntico se reproduz no baixo vale do riacho 
que desemboca na ponta norte da praia. Trata-se de cenários 
típicos da família de feições hidrogeomorfológicas dos 
litorais de São Paulo. Para completar o esquema, na medida 
em que os morros que enquadram o compartimento praiano, 
expoem-se diretam te a ação das vagas, existem formas de 
abrasão do tipo falésias.num modelo regional reconhecido por 
costões e costeiras. Afloramentos rochosos projetados---na 
base dos morros,no setor de estreitamento das 
embocaduras,documentam um antigo trabalho abrasivo,quando a 
linha costa ainda estava mais para dentro da enseada de 
Itamambuca. 

Mais para o interior da planície,-a 500-600 
metros de distância da praia-ocorre outro vale raso,mais 
largo e sínuoso,dotado de floresta atfântica de várzea. 
Trata-se de um afluente do Itamambuca encarcerado na retro 
terra da planície de restinga. Uma faixa duramente atingida 
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pelos aterros de ruas prolongadas especulativamente dotadas 
de aterros transversais ao eixo do pequeno vale. No momento 
em que existem leis ambientais ecológicas mais explícitas - 
e,uma nova consciência de proteção de ecossistemas 
primários- está se promovendo intencionalmente e de modo 
criminoso,a extensão do loteamento na trazeira florestada da 
planície de restinga. Os desmates e aterros para 
prosseguimento de ruas transversais realizadas nos últimos 
dois anos estão lá, para que autoridades cuidadosas(e bem 
avisadas possam constatar. 

Evidentemente, entre a época de implantação 
do projeto original e os novos tempos de cobrança de 
seriedade na produção de espaços urbanos,não permite que se 
conteste o uso maximizado das áreas de jundus. Trata-se do 
mais comprometido espaço ecológico da faixa costeira 
paulista, o qual somente poderia ser defendido parcialmente, 
através de um novo sistema de ex~ncias criativas,do tipo 
dos projetos vinculados com a nat'ureza (11design with 
nature11). Mesmo, em nossos dias, tem havido uma boa defesa 
das áreas de manguesais e uma razoável defesa das matas 
atlânticas na Serra do Mar e maciços costeiros. Não 
existindo, porém, um conjunto de posturas e exigências 
diferenciais para o conjunto do Litoral· Paulista,acontece de 
tudo nas faixas de planícies de restinga recobertas por 
jundus. Desde há anos temos defendido a idéia de que a Serra 
do Mar ê área de preservação integral; enquanto as faixas 
costeiras são espaços de planejamento 
diferenciado,envolvendo análise e discussão de projetos de 
urbanização para lazer,com o i,\áximo de discernimento dos 
espaços a proteger em face dos percentuais de espaços a 
liberar para diferentes usos. Não existindo tal 
diferenciação de posturas e diretrizes, acrescidas de 
estudos e apreciações caso-a-caso, nada de muito lógico e 
adequado se poderá obter para o nosso diversificado litoral 
tropical. 

No caso particular da praia Itamambuca,as 
preocupações mais sérias dizem respeito à ameaça de 
distorsão dos princípios norteadores do projeto original , 
através de pressões de toda a sorte, e à custa de todas as 
perfídias política-administrativas. Prefeitura e Câmara de 
Vereadores ,além de fazer vistas grossas para os desmates e 
obstruções de drenagem no espaço ecolôgico do 
loteament'o,tendem a atender às pressões dos empreendedores 
que pretendem conquistar espaços através de aterros nos 
baixos vales do Itarnambuca e do rio da "ponta norte"; 
autorizar a construção de edifícios no setor sudoeste da 
planície; e, permitir a multiplicação de quiosques 
comerciais,ao longo da rústica e ainda razoavelmente 
preservada faixa de praias. Tratando-se de pressões 
administrativas -feitas para quebrar o projeto inicial 
aprovado, e dobrar os defensores da área loteada,constituida 
pela organização legalmente constituida,da Sociedade dos 

-3- 



Amigos de Itamambuca- estabeleceu-se uma situação de 
conflito que perturba os próprios objetivos de uma ârea de 
lazer, que tem tudo para ser organizada e harmoniosa em 
termos de funções. 

Aproximadamente~200 metros da linha de costa 
atual, no meio da planície de restinga, existia um primeiro 
e estreito e raso vale encarcerado entre tratos das areias 
deprigem marinha. Era um canal de escoamento 
retilíneo,orientado segundo o eixo ENE-SSW da sedimentação· 
das restingas,dirigindo-se para o setor mais largo do baixo 
Itamambuca,numa quase interligação com o baixo vale do 
riozinho da "ponta norte". Era,também,um canal fluvial 
secundário, inteiramente assoreado, na forma de. ligeira 
depressão linear; separando duas faixas de sedimentação 
arenosa,pertencentes a épocas diferentes do Quaternário, há 
alguns milhares de anos (Holoceno). Esse córrego de restinga 
teve sua faixa aluvial estreita inteiramente tamponada por 
florestas tropicais de vârzea,envolvendo vegetação mais alta 
e biodiversa do que a vegetação adaptada a conviver com as 
areias das restingas. Era uma réstea de mata atlântica de 
baixada no meio do universo dos jundus. 

Esse primeiro sulco flúvio-aluvial, que 
separava feixes da planicie de restinga foi incorporado ao 
loteamento através de um modelo em "barra grega11, envolvendo 
mais de vinte pequenos aterros das ruas transversais que 

dão acesso à praia. Através desse traçado geométrica e 
deliberadamente predatório e interferente, pretendeu-se 
criar duas dezenas de pequenas quadras de áreas verdes, bem 
no centro do loteamento. Evidentemente,o tempo encarregou-se 
de demonstrar a escamoteação planejada do modelo escolhido 
para burlar o código florestal. 

Num momento de grande crise 
nacional,ocasionada por falta de ética e decoro, por parte 
de administ~adores,-pertencentes a diferentes níveis de 
legislativos e executivos~ não se pode tolerar mais os 
demandes e autoritarismos de câmaras e prefeituras, de 
municípios situados em espaços de lazer e veraneio. As 
anomalias em processo são de dois tipos, igualmente 
ignominiosos: l)Aprovar modificações em projetos 
originais,fixados em escrituras de compra pelos moradoes e 
proprietários de lotes; 

2)Liberalizar usos do espaço para funções não 
residenciais no interior do loteamento através de 
estapafúrdias mudanças nas leis de zoneame4to, não 
discutidas e debatidas na presença de moradores e 
proprietários. 

A isso se acrescenta o total descaso das 
autoridades para as iniciativas de expansão de ruas e 
quadras sobre as ãreas de matas tropicais biodiversas do 
centro e fundas da planície de restinga. E, acima de tudo, a 
pressão para aterrar margens dos dois estuários, afim de 
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ampliar a área de espaços a cormecializar. Frente a tais 
ações criminosas contra o meio ambiente e as condições 
ecologicas, e o total descaso pela proteção dos percentuais 
de áreas verdes no interior do loteamento, a Sociedade dos 
Amigos de Itamambuca solicita maior atenção das autoridades 
estaduais no gerenciamento da região,l~dmprimento dos 
princípios básicos do Código Florestal,Código de Águas, 
e exigência de estudos de previsão de impactos para 
quaisquer projetos que afetem o núcleo e o entorno da Praia 
de Itamambuca. É indispensável, sobretudo, proteger 
integralmente os dois pequenos estuários dos rios de "ponta 
de praia"; evitando-se desmates de mangues e florestas de 
várzea e a construção de aterros,que venham quebrar a 
estrutura, a composição e a funcionalidade dos ecossistemas 
terrestres e aquáticos dos aludidos setores. 

Existem precedentes lamentáveis na história 
do imobiliarismo no Litoral Norte. De início imperou uma 
operação sistemática de conquista dos antigos espaços de 
vivência das comunidades caiçaras. Uma história de expulsão 
planejada de populações tradicionais, frágeis e crédulas. 
Sobre as heranças dos espaços caiçaras fizeram-se 
loteamentos e edifícios, condomínios fechados e privatização 
de praias. Mais recentemente, intenta-se realimentar a 
especulação por dentro dos próprios empreendimentos tidos 
como modernizantes. Não existem limites éticos ou legais 
para os poderosos especuladores que contam com a 
complacência de autoridades municipais e a lentidão das 
intervenções e das mediações das autoridades estaduais e 
federais. E,assim, onde deveria imperar um estado e uma 
atmosfera de lazer, domina o medo e o receio das novas 
investidas pertu~badoras dos eternos e insaciáveis 
paladinos da especulação. 

A sequência dos processos tem vezes qe um 
verdadeiro sistema de deteriorização progressiva. Obedece 
,quase sempre,o seguinte esquema. Um loteamento é posto em 
comercialização no litoral norte paulista, na base da oferta 
de uma magni:5ê::a paisagem tropical costeira. Prainhas de 
areias brancas, passando a planicies de restingas, ocupadas 
por matas baixas. Na retro-terra das areias de restingas, 
planícies aluviais e encostas baixas de serras. O conjunto 
das enseadas, embutido entre esporões florestados da Serra 
do Mar. A frente dessas avançadas de terrenos altos, faixas 
de abrasão trabalhadas pelas vagas,sob a forma variável de 
cestões e costeiras: fálésias tipicas da 
tropicalidade,Asculpidas em rochas cristalinas. Rios e 
riachos de "ponta de praias". Minúsculos sistemas 
estuarinos. Alguns raros •furados'! Atrás das embocaduras de 
rios e riozinhos, alguns alagados de planícies de 
marés,coberta por mangues restritos. Logo mais, meandros 
caprichosos, volteando por entre vârzeas florestadas. 

A interferência inicial básica introduzida 
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sobre o espaço da planície de restinga, por se tratar de 
terraço de construção marinha, que restou mais alto e enxuto 
do que os razos mangues laterais e as diferentes faixas de 
várzeas. o junàÚ é a cobertura vegetal mais agredida, nos 
planos de loteamentos praieiros. Se não forem organizadas 
estratégias para sua preservação parcial,a tendência geral 
aponta para o seu desaparecimento. Aproveita-se do espaço 
mais favorãvel,reco b~rto pela florestinha dos jundus, par 
tilhando o espaço em lotes, até onde for possível. Mas, não 
se pára aí. Logo depois, os responsáveis pela 
comercialização do espaço intentam recrudecer a especulação, 
introduzindo modificações deteriorantes e predatórias sobre 
as margens da planície, áreas verdes obrigatórias, e, por 
fim, através de aterros em várzeas e mangues dos pequenos 
estuários dos rios de ttponta de praiau. Uma progressiva 
escamoteação da natureza, que serviu de propaganda de 
comercialização dos espaços praieiros. Assim, se vendem os 
encantos de um exuberante cenário tropical 
que,subrepticiamente está planejado ser deformado e 
desfigurado por desmates, aterros, escarificações dos 
morros,e,sobretudo poluição nos estuários e praias. Em 
sabendo previamente, que o mar devolve os efluentes poluídos 
para toda faixa de praia, onde crianças, velhos, adultos e 
adolescentes pensam em encontrar um sadio ambiente natural. 
Evidentemente, a sociedade civil tem que se reunir para por 
um basta nesta escamoteação tolerada por autoridades 
invisíveis ou corruptas. 

Uma das inovações positivas introduzidas no 
projeto inicial do loteamento Itamambuca residiu na adoção 
de um traçado de arruamentos que evitava as indefectíveis 
avenidas-beiramar. Adotando um sistema de ruas transversais 
à praia,as quais terminavam todas por pequenos balões, 
evitou-se por princípio a entrada de carros na faixa de 
estirâncio. Com essa solução; preservou-se totalmente a 
praia,evitanào-se a entrada de carros e a circulação de 
qualquer tipo de veículo pela rampa arenosa,sujeita à ação 
das vagas e cúspides. Além dessa precaução, embutida no 
prôprio "des::..gn1', fez-se um esforço para preservar a 
vegetação da beira do terraço de praia (berma), representada 
por espécies halófitas ou psamófilas rasteiras e arboretas 
dos jundus. Ha que fiscalizar, entretanto, a preservação 
integral desse modelo terminal de ruas, evitando-se a todo 
custo, o rompimento dos balões e qualquer avanço de 
proprietâríos autoritários sobre a faixa de vegetação 
praieira pre~ista para ser protegida. É comum o caso de 
proprietários indecorosos avançarem sobre áreas verdes, com 
a maior sem-cerimônia, em detrimento de posturas estudadas e 
de interesse coletivo. Para os que gostam de utilizar os 
princípios do "tirar vantagem em tudo", deve existir uma 
permanente aplicação de penalidades duras e urna total 
atitude de execração pública. ~articipamos da idéia de que 
exigências devem ser cobradasr~~~l~teadores inidôneos e de 
proprietários individualistas' e ·'-JE>tS'la.s. 
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No caso de Itamambuca -que até hoje é urna das 
praias menos poluida e melhor gerenciada pela comunidade de 
moradores e proprietários- ainda se pode tomar providências 
para reagir contra o assédio dos especuladores. Ponto número 
um: fazer cumprir as regras e propostas originais do 
loteamento, constante dos contratos e escrituras. 
Segundo:proteção total das áreas laterais dominadas por 
estuários, rios meândricos, várzeas e eventuais de tratos de 
planícies de marés. Terceiro:não aceitar, de modo algum, que 
projetos especulativos possam ter outros princípios areas 
vendidas para terceiros. O sistema "amazônica" de quando 
não se pode.ampliar devastação no interior de sua própria 
gleba, providencia-se a venda de parte do todo para 
lotementos múltiplos, onde se poderia utilizar até 50% do 
espaço, não pode ser tolerado em quarquer parte do Brasil. 
Assim que comprou parte da gleba inicial de Itamambuca,com o 
objetivo de construir espigões à margem do estuário,que se 
contente com um projeto mais harmonioso e menos predatório, 
segundo o modelo pré-existente no corpo principal da 
planície. O assalto pretendido à harmonia do plano de 
loteamento inicial,e a ameaça à qualidade e funcionalidade 
das águas fluviais e marinhas,merece a repulsa das 
comunidades residentes. Não se trata de um radicalismo 
teimoso contra as aspirações de novos e velhos 
empreendedores (e em relação aos políticos que com eles 
pactuam),mas sobretudo, de uma resposta criada pela nova 
consciência ambientalista e ecológica que surgiu em nosso 
pais nesse último quarto de século e fim de milênio. 
Intenta-se, apenas, bloquear projetos incompatíveis, tais 
como funções comerciais inadequadas ou fora de lugar; assim 
como, propostas desarmônicas e especulativas, que incluem 
excesso de construtivismo e poluição residual. Projetos 
comedidos e funcionais podem ser apresentados, debatidos, 
aprovados ou não. Desde que a comunidade dos moradores 
esteja presente, tendo direito à fala e voto. Não é possível 
aceitar a idéia de urna rede de quiosques ao'· longo da praia 
-em seu contexto atual- apenas para favorecer os apetites 
fisiológicos de políticos anti-~ticos e clientelescos. Na 
história política e administrativa dõ nosso muito histórico 
município de Ubatuba, já houve um prefeito irnobiliarista 
que tentava pressionar o CONDEPHAAT para aprovação de 
projetos de sua autoria, independentemente das leis vigentes 
naqueles tempos.Tempos passados, governantes paulistas 
retiraram do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arqueológico, o direito de opinar sobre projetos 
endereçados para o tltoral Paulista. Não é preciso registrar 
mais fatos sobre a velha culpa de políticos clientelistas no 
afrouxamento de posturas ordenadoras para o uso e a ocupação 
de espaços excepcionais, tais como os do Litoral Paulista. 

Os caminhos para uma boa conservação do 
sistema implantado de loteamento, com respeito às posturas 
escriturárias,proteção das ãreas verdes intra-glebas, 
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permanência das estruturas espaciais estuarinas e garantia 
das águas continentais e marinhas, passa pela vontade 
política de re-orientar um processo ameaçado por 
especuladores e políticos. Sugere-se pensar com 
insistência,para resolver a situação do conflito: 

-implantação de uma APA subregional para o 
gerenciamento da enseada de Itamambuca ets~us esporões 
laterais de morros florestados (segundo.e?Ja teito por 
técnicos idôneos ,por solicitação da Sociedade Amigos de 
Itamambuca). 

-organização de um conselho de gerenciamento 
e orientação para acompanhar implantações arquitetônicas, 
apreciar pequenos projetos funcionais,coibir abusos 
e,intermediar com bom senso,experiência e competência os 
eventuais conflitos de opiniões. 

-para qualquer das hipóteses propostas, os 
conselhos de gerenciamento (e ou) fiscalização, deverão ser 
compostos por equipes de técnicos e cidadãos de comprovada 
idoneidade cultural, técnica ou cientifica,ao par, com 
lideranças comunitárias legítimas e participantes. Não podem 
ser aceitos para compor este conselho qualquer indicação de 
pessoas sobre as quais pairem dúvidas sobre o seu passado de 
homens públicos e ações fisiológicas,clientelescas ou 
corruptivas. Aconselha-se a formação desse conselho de 
gerenciamento com a presença da comunidade de moradores, 
representantes idôneos das autoridades 
municipais,representantes da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e da Universidade de São Paulo (Unesp ou Unicarnp). 
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