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RESUMO 

A pesquisa visou analisar as fragilidades e as potencialidades da Rodovia BR-101 no 

perímetro urbano de Caraguatatuba-SP, precisamente no trecho que atravessa o 

bairro Porto Novo. Tem-se como princípio que o sistema viário compõe o sistema de 

espaços livres públicos e é intrínseco à forma urbana, composta por espaços 

edificados e não edificados, implantados sobre suporte biogeofísico. Pretende-se 

compreender o objeto de pesquisa à luz do processo espacial de sua configuração, 

condicionando aspectos projetuais, apropriação social e sustentabilidade ambiental. 

Apresentou-se aspectos positivos ao mesmo tempo que indicou problemas e 

dificuldades enfrentados pelos moradores do local, os quais geraram diretrizes 

projetuais, que seguiram duas matrizes de soluções: ambiental e de circulação. O 

grupo de informações gerados podem ser sempre levados em consideração em 

intervenções arquitetônicas e urbanísticas a serem realizadas na região. Essa 

avaliação, é importante frisar, pode ser aplicada em outros trechos da rodovia, tanto 

no sentido Sul – São Sebastião, quanto no sentido Norte – Caraguatatuba. 

 

Palavras-chave: conectividade urbana; urbanidade; sistemas de espaços livres; 

rodovia em área urbana; urbanismo.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Entende-se como espaço livre público todo espaço livre de edificação, como, por 

exemplo, ruas, travessas, avenidas, rodovias, praças, parques, reservas ambientais, 

áreas de preservação permanente, superfícies aquáticas ou qualquer outro tipo de 

espaço não edificado de propriedade pública (MAGNOLI, 2006:180). Tais espaços 

estruturam a forma urbana. Entretanto, sua distribuição no tecido urbano não é, 

usualmente, objeto de análise, o que acarreta prejuízo na organização de espaços 

livres públicos adequados do ponto de vista estético, funcional e ambiental. Justifica-

se que a compreensão das interfaces entre o sistema viário e os espaços livres 

públicos, construídas em função da complexidade de seu processo de urbanização, 

permite elaborar uma visão sistêmica da estrutura urbana, fundamental para o 

planejamento e a qualificação de tais espaços para sua devida apropriação social 

(COCOZZA et al., 2014:130).  
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Aguiar e Netto (2012) discutem os diferentes conceitos de Urbanidade, apresentado 

de diversas formas, indo desde a semântica encontrada no dicionário, que diz que 

urbanidade “é o caráter do urbano”, passando por conceitos levantados por diversos 

estudiosos a partir do início da década de 1960, como Jane Jacobs (2011), Kevin 

Lynch (1999), Hillier (1983), Holanda (2003), entre outros. Interessante a percepção 

de que há visões distintas e complementares acerca do que é urbanidade. Todavia, 

ao avaliar todas os pontos de vista apresentados, ponderou-se que urbanidade é o 

que os espaços urbanos oferecem para o acolhimento das pessoas, permitindo ou 

não maior apropriação desses locais, influenciando no comportamento humano e 

gerando relações entre as ações dos espaços sobre os cidadãos e vice-versa. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é entender o caráter estruturador do sistema viário no 

sistema de espaços livres públicos de Caraguatatuba, intencionando valorizar sua 

diversidade tipológica, conectividade e identificando hibridismos e possibilidades de 

qualificação. Além disso, também são objetivos deste projeto: 

• Entender como o tema “sistema viário” entendido por arquitetos e urbanistas, 

se inter-relaciona aos demais campos do conhecimento dotados da atribuição 

propositiva sobre o espaço, como as Engenharias Civil e Tráfego, 

possibilitando um diálogo frutífero em busca da melhoria socioambiental 

urbana, não atendendo a somente características de tráfego de veículos 

automotores. 

• Como se estabelece a conectividade do sistema viário de Caraguatatuba e 

como essa influencia a leitura urbana e a apropriação social do sistema de 

espaços livres. 

• Elencar espaços prioritários no sistema viário de Caraguatatuba possíveis de 

intervenções que auxiliarão de imediato em melhorias de qualidade 

socioambiental. 

• Realizar um estudo de caso acerca da estruturação urbana num ponto de alta 

conectividade do sistema de malha urbana, apontando diretrizes para 

possíveis intervenções e melhorias na área de estudo, de modo a se obter uma 

maior qualidade de vida aos moradores daquela região. 
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• Apresentar o mapa de conectividade viária do município de Caraguatatuba, 

bem como do bairro e da área de estudo citada acima. 

•  Compreender o funcionamento da rodovia BR-101 (no trecho de Rodovia Rio- 

Santos) como via urbana, levantando seus aspectos. 

  

3. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada no projeto compreendeu duas etapas, sendo uma teórica e 

outra prática. A primeira etapa se consistiu revisão de literatura, na leitura de textos 

pertinentes ao assunto. A fase prática do projeto consistiu na preparação do mapa 

viário de todo o município de Caraguatatuba para o levantamento da conectividade de 

cada uma das vias formadoras da malha urbana da cidade. Tal levantamento foi 

fundamental para a análise principal do projeto de pesquisa, uma vez que ele nos 

apresenta quais ruas ou avenidas são mais conectadas e, a partir disso, poder realizar 

a análise da adequação dessas para cumprir esse papel. Nessa etapa, a metodologia 

aplicada foi o tracejamento em programa de desenho específico (no caso o AutoCAD) 

de todas as ruas, avenidas, travessas, becos e rodovias constantes no mapa do Plano 

Diretor do Município, com as devidas interligações entre si, numa única camada de 

desenho. O resultado obtido foi inserido no aplicativo Xspace, o qual nos forneceu a 

conectividade de todas as vias do município de Caraguatatuba. Uma das dificuldades 

encontradas ao se utilizar o programa foi, num conjunto de quase 5.000 linhas de 

conexões, encontrar em torno de vinte linhas desconexas, que precisaram ser 

corrigidas para a apuração das conexões intervias.  

A geração desse mapa de conectividades foi preponderante para a escolha de uma 

área para análise. Essa escolha se deu através de um cruzamento entre as áreas com 

maior conectividade de vias, e a análise de dados demográficos extraídos do site do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontando as zonas do 

município mais povoadas e entre essas regiões. A partir daí, dentre os locais 

apurados, decidiu-se pela leitura urbana da área com população de menores 

condições socioeconômica, cujas possíveis melhorias impactariam de forma mais 

decisiva a vida dos cidadãos locais. Desta feita, optou-se pela análise de um trecho 

da rodovia Rio-Santos (BR-101), próximo ao bairro Porto Novo, área de grande fluxo 

de veículos automotores, pedestres e ciclistas; moradores e trabalhadores dos 

comércios do bairro, cujo o uso da rodovia se dá de forma intensa e urbanizada, ou 
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seja, utilizando-se mais das características de uma avenida do que propriamente de 

uma rodovia (ainda que mantenha essa função, ao interligar os municípios de 

Caraguatatuba e São Sebastião, principalmente). 

Para tanto, foram realizadas pesquisas e levantamentos in loco acerca das condições 

de mobilidade ao longo e no entorno do trecho da rodovia, além da qualidade geral a 

infraestrutura para o morador local ante ao seu uso diário (em função dos comércios 

locais e seus usos), sempre com foco nos aspectos social, econômico e ambiental.  

Essa análise apresentou resultados críticos e diretrizes que foram elencados, 

facilitando a propositura de algumas melhorias para a região. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento da conectividade do sistema viário de Caraguatatuba, se iniciou a 

partir de um desenho eletrônico do mapa de toda a cidade incluso no Plano Diretor 

local, realizou-se utilizando o programa AutoCAD, o desenho com a interligação das 

vias de todo o tecido urbano desta. Nesse ponto, tornou-se latente os locais de 

ocupação irregulares, devido ao desenho aleatório de suas vias, fruto de ocupações 

indiscriminadas, sem o devido respeito ao desenho de ruas e quadras. Esse fator 

representou um extenuante trabalho de conexão de ruas com formatos irregulares, 

não coincidentes, alocando um tempo muito grande de trabalho em poucas ruas, 

diferente dos loteamentos regularizados, que possuem formas ortogonalizadas em 

sua grande maioria, fazendo com que o desenho fosse traçado em poucas linhas, na 

maior parte retas. 

Ao final do tracejamento das vias, ainda que de forma estimada, já se permitiu a 

percepção de algumas vias com grande número de conexões. São essas as maiores 

avenidas da cidade, as quais agregam o maior número de bairros em seu trajeto. O 

resultado obtido foi o objeto de trabalho no aplicativo Xspace. Trata-se de um 

programa dedicado, desenvolvido para fins acadêmicos, pelo Professor da 

Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Lucas Figueiredo de Medeiros. PhD em 

Morfologia Urbana. Medeiros desenvolveu uma ferramenta que avalia as conexões de 

cada via do município, seja arterial, coletora ou local. O resultado é apresentado 

graficamente, apresentando cores distintas de acordo com a quantidade de conexões 

que a via possui. Dessa ferramenta, obteve-se o seguinte gráfico: 
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Figura 1 – Mapa de conectividade (axialidade) de Caraguatatuba, obtida no programa Xspace. No 

detalhe, a região escolhida. Elaboração: autores. 

 

Ao se analisar o mapa acima, é possível se afirmar, de forma precisa, que a Rodovia 

Rio-Santos é a via mais dotada de conectividade. Entretanto, ao se agregar outros 

importantes critérios de avaliação, como a densidade populacional e o menor poder 

aquisitivo da população de cada região, além da predominância de idosos, observa-

se diferentes situações ao longo de sua extensão.  

 

 

Figura 2: Pessoas Residentes Acima dos 60 Anos na Região de Estudo. Fonte: Sinopse por 

Setores Censo 2010 – IBGE. 
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Desta feita, escolheu-se um trecho da rodovia que compreende a descida da ponte 

sobre o Rio Juqueriquerê (sentido Caraguatatuba) e uma empresa de artefatos de 

concreto, percorrendo em torno de 600 metros dessa, levantando aspectos 

fundamentais para a vida de todos que se usufruem do local (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Conectividade no trecho rodoviário escolhido, gerado pelo Xspace. Elaboração: autores. 

 

Foram realizadas visitas ao local de modo a se verificar as condições de infraestrutura, 

massas arbóreas, acessibilidade de calçadas, praças ou parques no entorno, entre 

outros aspectos.  A análise de campo permitiu, num primeiro momento perceber que 

a rodovia Rio-Santos não atende a região de forma eficaz, nem como rodovia, uma 

vez que a mesma possui um movimento transversal muito intenso, nem como avenida 

(por sinal, neste trecho recebe o nome de Avenida José Herculano). Isso fica claro, 

ao se perceber que não há nenhuma estrutura para o transeunte que cruza ou anda 

às margens da rodovia. Falta tudo, desde lombofaixas à piso táteis, até mesmo a 

largura das calçadas não possui padrão algum.  
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Na percepção dos moradores a região é agradável para se morar, com um comércio 

imediato bom, que supre as necessidades locais e com oferta de transporte público 

adequado. Entretanto, os problemas de infraestrutura do local, tais como calçadas 

irregulares, pouca oferta de faixas de pedestre, além da inexistência de uma ciclovia 

de fato e os alagamentos que são presentes em diversos pontos do bairro, são 

problemas crônicos que jamais foram tratados com seriedade por governo algum. 

Esse descaso se torna ainda mais acentuado quando se percebe que no sentido Sul 

da rodovia (sentido do município de São Sebastião) a faixa destinada às calçadas é 

muito grande, na média 7,0 metros, o que abre diversas possibilidades de projetos. 

Entretanto, no sentido norte (sentido Caraguatatuba), as calçadas possuem 

dimensões demasiadamente irregulares, havendo locais onde não chega a possuir 

1,0 metro de largura ao contraponto que em algumas quadras há até uma via marginal 

com estacionamento. Assim, ao se analisar o conjunto total, percebe-se que o traçado 

mais regular da rodovia (uma reta no local analisado) custou uma melhor distribuição 

dimensional das calçadas. Nessas, há de se salientar, não há qualquer item de 

acessibilidade, sejam rampas, faixas para circulação de cadeirantes, piso tátil, ou 

qualquer outro dispositivo auxiliar. A questão é um pouco mais grave que se possa 

imaginar, pois, ainda que as dimensões de um lado da via permitam a adequação, o 

outro lado da mesma sequer tem espaço para tais implantações. 

Ao longo do segmento da rodovia analisado, o adensamento é dado por comércios 

locais, na maior parte micro e pequenas empresas. Nesse trecho não há massas 

arbóreas consideráveis. A iluminação é concentrada no canteiro central da pista, uma 

das várias características que demonstram a valorização do planejamento feito ao 

veículo em detrimento ao transeunte. Outros fatores que reforçam tal afirmação são a 

falta de acessibilidade nas calçadas, já mencionada anteriormente, além da ausência 

de travessias elevadas (lombofaixas) para pedestres. Ainda, sobre o canteiro central, 

esse possui mera função de suporte às vias, abrigando postes de iluminação, radares 

de controle de velocidade. Num ponto em que os alagamentos são constantes, é uma 

insensatez que esses não venham a exercer nenhuma apropriação ambiental, como 

arborização ou drenagem por meio de biovaletas (CORMIER; PELLEGRINO, 2008), 

por exemplo. 
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5. CONCLUSÃO 

O trabalho se apresenta como uma reflexão sobre uma região urbana da BR-101 - 

Rodovia Rio Santos que é o elo entre dois municípios conturbados - Caraguatatuba e 

São Sebastião. O primeiro com economia e população crescentes, e o segundo 

exercendo forte atuação logística através de seu Porto. Ainda, espera-se que está 

pesquisa possa servir como estudo de caso para outras futuras, auxiliando de algum 

modo, estudantes e profissionais da área de Urbanismo em seus trabalhos. 

Apresentou-se aspectos positivos ao mesmo tempo que indicou problemas e 

dificuldades enfrentados pelos moradores do local, os quais geraram diretrizes 

projetuais, que seguiram duas matrizes de soluções: ambiental e de circulação. 

No ponto de vista ambiental, há dois problemas a serem tratados que são a ausência 

total de arborização ao longo da rodovia e também o manejo das águas pluviais que 

se acumulam na mesma e em suas margens. Para tanto, propõe-se a criação de guias 

de escoamento de águas entre as vias e calçadas, conduzindo-as para o rio 

Juqueriquerê. Além disso, o plantio de árvores de pequeno e médio porte nas calçadas 

às margens da estrada criará um sombreamento natural aos transeuntes da área de 

estudo, além de aumentar a área permeável no trecho. Outra intervenção importante 

é a transformação do canteiro central em uma biovaleta, melhorando o escoamento 

de água nas vias e permitindo, inclusive, o plantio de árvores de médio porte de forma 

alternada com os postes de iluminação.  

Outra diretriz é a melhoria da circulação de pedestres e ciclistas ao longo da rodovia, 

tanto no uso de calçadas, como também no cruzamento das vias da estrada. Para tal, 

pequenas alterações no curso das vias, podem equalizar as dimensões dos passeios, 

de modo a se permitir um desenho universal. Nesse desenho, seria possível se 

englobar arborização de médio porte, faixa dedicada e plana para cadeirantes, com 

piso tátil e canteiros arbustivos, que poderiam realizar uma segregação calçada-rua 

de forma mais eficaz, além de (e principalmente) aumentar a área permeável da 

região. Além disso, o aumento da oferta de lombofaixas (implantadas 

estrategicamente junto aos pontos de ônibus), permite um trânsito mais eficiente e 

organizado entre os dois lados da rodovia. Ainda, num dos sentidos 

(preferencialmente no sentido São Sebastião, que possui maior faixa de trabalho à 

margem da rodovia), propõe-se regularizar a ciclovia, cujo uso é bastante intenso não 

apenas nesse trecho, mas também em todo município. 
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Portanto, o grupo de informações gerados podem e devem ser sempre levados em 

consideração em intervenções arquitetônicas e urbanísticas a serem realizadas na 

região. Essa avaliação, é importante frisar, pode ser aplicada nos trechos seguintes 

da rodovia, tanto no sentido Sul – São Sebastião, quanto no sentido Norte – 

Caraguatatuba. 
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