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RESUMO 

A urbanização de Caraguatatuba voltou-se prioritariamente para a realização das 

atividades turísticas, infraestrutura rodoviária e portuária, resultando em problemas 

socioespaciais e ocupações irregulares. A chegada da Petrobrás e a ampliação do 

Porto de São Sebastião contribuíram para a expansão demográfica associada à 

migração de trabalhadores. Esse cenário aponta para problemas relativos à 

conciliação entre crescimento econômico e a organização socioespacial da cidade. 

Além disso, há carência de dados mais específicos sobre as condições características 

de cada bairro do perímetro urbano, tornando um obstáculo para a produção de 

políticas públicas eficazes. Portanto, o projeto de pesquisa visa relacionar o perfil 

socioeconômico da população de Caraguatatuba com o território pertinente ao 

município, afim de promover o associativismo e a busca por soluções coletivamente 

que orientem a formulação de políticas públicas. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a década de 1950 o processo de urbanização do município de 

Caraguatatuba vincula-se ao turismo e à realização de investimentos públicos em 

obras de infraestrutura associadas a transportes e atividades portuárias na região do 

litoral norte paulista. Destaca-se que as consequências das atividades turísticas e dos 

investimentos públicos estão presentes em todos os municípios do litoral norte 

paulista e produziram as condições socioeconômicas presentes nesta região do 

estado de São Paulo. Essa realidade caracteriza-se por problemas socioespaciais 

pertinentes à precária estruturação do aparelho urbano dos municípios, resultante da 

ocupação irregular do território e do aumento exacerbado de seu contingente 

populacional.  

A trajetória do município denota as consequências de políticas públicas 

dedicadas ao atendimento do impacto da expressiva urbanização relacionada à 

expansão da urbanização turística. O crescimento das atividades turísticas alterou o 

perfil do município e produziu relações urbanas complexas, caracterizadas por 

segregação socioespacial. Nesse cenário iniciou-se em 2006 um novo ciclo 

econômico em Caraguatatuba. A Petrobrás implantou uma base de processamento 

de gás natural. Esse investimento alterou a dinâmica do município, atraindo empresas 



e indústrias para o local, assim como provocando o aquecimento de setores como 

construção civil, comércio, serviços, entre outros. A efetivação de um novo ciclo 

econômico soma-se aos efeitos da urbanização turística e à sazonalidade 

característica do turismo. Outros investimentos públicos contribuem para a expansão 

demográfica associada à migração de trabalhadores e à malha urbana produzida com 

a construção de residências de veraneio: a duplicação da rodovia dos Tamoios e a 

ampliação do Porto de São Sebastião. Esse cenário indica a ampliação dos desafios 

relativos à conciliação entre o crescimento econômico e a resolução dos problemas 

socioespaciais presentes em Caraguatatuba. 

Entretanto, apesar da segregação socioespacial presente no município, há 

carência de dados mais específicos sobre as condições características de cada bairro 

e região do perímetro urbano. A escassez de informações é um obstáculo à efetivação 

de políticas públicas mais consistentes para o enfrentamento das disparidades 

presentes na cidade.  

 A partir desta perspectiva tem-se como premissa que a produção de 

conhecimento sobre como as relações sociais são organizadas no território de 

Caraguatatuba e como esse processo configura a própria territorialidade do município, 

pode orientar a elaboração de políticas públicas. Porém, o território de Caraguatatuba 

é heterogêneo e essas diferenças espelham formas diversas de uso de organização 

vinculadas a uma dinâmica histórica que define a trajetória municipal nas últimas 

décadas.   

 

OBJETIVO 

O objetivo da pesquisa é relacionar o perfil socioeconômico da população de 

Caraguatatuba com o território pertinente ao munícipio, a partir da produção de mapas 

e imagens. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A pesquisa ampara-se em dados secundários disponibilizados por IBGE, 

Fundação SEADE, FIRJAN e PNUD. Esses dados estão sendo comparados com as 

informações disponibilizadas por pesquisa domiciliar realizada entre 2016 e 2017 com 



a população de Caraguatatuba, cujo objetivo principal foi relacionar o perfil 

socioeconômico do território intraurbano de Caraguatatuba com o capital social da 

população local.  

 

METODOLOGIA 

Foi utilizado o software Sphinx para cruzar as informações obtidas e produzir 

gráficos e mapas de acordo com as normas requeridas para análise espacial da 

cidade. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Essa pesquisa produziu uma base de dados sobre os diversos bairros que compõe o 

município de Caraguatatuba, o que permitiu mensurar o capital social presente entre 

os munícipes. Tais dados foram apresentados em audiência pública na Câmara 

Municipal de Caraguatatuba e estão disponíveis em forma de um livro digital publicado 

no portal virtual do Centro Universitário Módulo. 
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