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RESUMO 

 

Com a carência de investimentos e recursos para gestão urbana e das lacunas nas leis que 

buscam orientar os planejadores e gestores, buscam-se crescentemente alternativas com 

maior confiabilidade e menores custos para o planejamento urbano. Neste contexto, o 

trabalho objetiva a elaboração do mapeamento de Potencial de Ocupação de áreas urbanas, 

tendo em vista o uso e a ocupação do solo praticado e a capacidade de suporte da área. 

Desenvolvido para o município de Guaratuba no Paraná, apropria-se de ferramentas 

computacionais de planejamento, como SIGs, análises espaciais e a modelagem por análise 

multicritério, com base em dados espaciais que traduzem a ocupação atual do local visando 

a identificação de áreas de necessidade de contenção ou possibilidade de adensamento 

urbano. O mapeamento permite uma leitura muito próxima da realidade propiciando a 

definição das áreas destinadas a aplicação de cada instrumento do Plano Diretor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na história do planejamento urbano no Brasil, de acordo com Villaça (1999), a 

urbanização teve início no final do século XIX, quando predominavam as preocupações 

com a saúde nas cidades, no chamado Higienismo, procedida de períodos relacionados ao 

aumento de organização e consciência das classes operárias, do plano intelectual e das 

reformas urbanas. Posteriormente, pode-se considerar um novo período, marcado pela 

aprovação do Estatuto da Cidade (2001), no qual o conceito de “função social da 

propriedade” ganha nova roupagem, passando a estar atrelado ao aproveitamento e à 

destinação que o Plano Diretor lhe atribuiu. 

 

Com a aprovação do Estatuto da Cidade iniciou-se um grande avanço nos conceitos e 

métodos de elaboração dos Planos Diretores Municipais. Entretanto, nos últimos anos tem 

sofrido com as condições de execução e implementação, devido à carência de recursos 

humanos, administrativos, tecnológicos e de materiais para a gestão dos mesmos, assim 

como com a “baixa difusão dos conselhos de participação e controle social voltados para 

uma cultura participativa de construção e implantação da política de desenvolvimento 

urbano” (SANTOS JUNIOR, MONTADON, 2011). 

 

De modo que os Planos Diretores estabelecem os princípios básicos, as diretrizes, e 

também os instrumentos da política urbana, baseados nas premissas colocadas pela Lei 

Federal nº 10.257/2001 - O Estatuto da Cidade. Após a sua regulamentação, os 

instrumentos definidos nos Planos Diretores são passíveis de aplicação, generalizados para 

as unidades territoriais ou setorizados, sem perder o foco do cumprimento da função social 



 

 

da cidade e da propriedade para toda a cidade. Porém a lei deixa uma incógnita que desafia 

os gestores e planejadores, já que ela não fornece insumos quanto à definição do local de 

pertinência à aplicação de cada instrumento apresentado por ela e, também, não define 

critério ou orientação para determinação desses locais. 

 

A resposta à essa incógnita é fundamental para a operacionalização dos instrumentos na 

gestão urbana. Dos instrumentos do Estatuto da Cidades no planejamento municipal, além 

dos planos diretores, na prática incluído nos mesmos, o instrumento que disciplina o 

parcelamento, o uso e a ocupação do solo e seu zoneamento é o principal alvo da 

problemática da definição do local na busca de áreas aptas e com vocação para a ocupação 

de maior ou menor adensamento construtivo. Entretanto, em uma grande maioria dos 

municípios essa avaliação é realizada por técnicos especializados que consideram uma 

série de fatores e insumos aliados ao seu próprio conhecimento local e específico, e 

sujeitos às diversas influências políticas e mercadológicas que conduzem à definição das 

áreas - nem sempre uma avaliação assertiva. 

 

Neste contexto, para vencer o desafio, tanto para os elaboradores dos Planos Diretores, 

quanto para os gestores em sua implantação e aplicação, além da participação da 

população, as tecnologias e ferramentas computacionais avançadas se apresentam como 

uma oportunidade de alcançar os objetivos com agilidade, confiabilidade e menores custos.  

No centro destas ferramentas e sistemas computacionais de planejamento, que predominam 

no mundo, encontram-se os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). Laurini (2011), 

coloca que “Um efetivo sistema de informações deve ser construído, como ambiente de 

apoio à tomada de decisões, sendo esta uma abordagem essencial para que planejadores 

aprendam como usá-lo efetivamente.”. 

 

Desta forma, o objetivo do trabalho foi a elaboração de um mapeamento de identificação 

do Potencial de Ocupação de áreas urbanas, aplicado ao Município de Guaratuba, Paraná, 

no âmbito da realização da revisão do Plano Diretor1, por meio de análises espaciais, 

proporcionando o cenário de insumo para definição de Zoneamento de Uso e Ocupação do 

Solo e a para a determinação da aplicação dos instrumentos e das políticas públicas de 

proteção e de adensamento urbano, tendo em vista o uso e a ocupação do solo praticado e a 

capacidade de suporte da área. 

 

A proposta de análises espaciais para este estudo é, segundo Abreu et al (2011), “um 

conjunto de técnicas matemático-computacionais que operam sobre um conjunto de dados 

georreferenciados de modo a auxiliar o analista no entendimento da dinâmica de 

determinado fenômeno, dando suporte para a tomada de decisões”. Para tal, em Sistemas 

de Informação Geográfica, um dos métodos que fornecem uma resposta confiável e com 

baixo custo é a modelagem por Análise Multicritério. 

 

Segundo Moura (2007), a “Análise de Multicritérios é um procedimento metodológico de 

cruzamento de variáveis amplamente aceito nas análises espaciais. Ela é também 

conhecida como Árvore de Decisões ou como Análise Hierárquica de Pesos.”: “O 

procedimento baseia-se no mapeamento de variáveis por plano de informação e na 

                                                 
1 A Revisão do Plano Diretor (2014/15) foi realizada pela consultoria da empresa Tese Tecnologia em 

Sistemas Espaciais, com a coordenação e desenvolvimento da autora quanto às análises do espaço urbano 

construído e ambiental.  



 

 

definição do grau de pertinência de cada plano de informação e de cada um de seus 

componentes de legenda para a construção do resultado final.“ (MOURA, 2007). 

 

Eastman et al (1995), sugere para a análise multicritério, que: “a decisão é definida como 

escolha de alternativas que podem representar diferentes ações, localizações, planos, 

hipóteses”. O critério representa uma condição que pode ser quantificada ou avaliada, 

podendo ser restrição ou fator. Uma restrição é um critério que limita as alternativas em 

consideração na análise. Um fator é um critério que acentua ou diminui a aptidão de uma 

determinada alternativa para o objetivo em causa. 

 

Assim, na análise multicritério para identificação do Potencial de Ocupação de Guaratuba, 

os critérios determinantes foram considerados por sua influência segundo avaliação de 

técnicos e especialistas participantes da elaboração da revisão do Plano Diretor, em 

interação com a equipe interna da prefeitura. 

 

A técnica de análise multicritério em SIG, passa por um crescimento e difusão de sua 

aplicação em várias áreas do planejamento. Andrade “et al” (2007) em Sistema especialista 

para determinação do índice de potencial de expansão urbana para unidade territorial e 

Santos “et al” (2012), em Estudo do uso da análise multicritério no mapeamento da 

fragilidade social da área urbanizada do município de Viçosa em Minas Gerais, podem ser 

citados como aplicações de análises multicritérios em estudos semelhantes e obtenção de 

mapas em áreas adversas com fins a apoio a tomada de decisão. 

  

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de Estudo 

 

O município de Guaratuba no estado do Paraná, Brasil, possui uma população de 32.095 

habitantes, com Densidade Demográfica global de 24,19 hab/km2 (IBGE-Instituto 

Brasileiro Geografia e Estatística, 2010), se localiza no litoral do estado. Diferentemente a 

outros estados brasileiros, o Paraná constitui um litoral reduzido em comparação com as 

dimensões do território estadual, com cerca de apenas 110 km, distribuídos ao longo de 5 

municípios, entre eles Guaratuba (Fig 1). 

 

 
 

Fig. 1 Mapa de Localização do Município de Guaratuba 



 

 

 

A porção continental do Município é marcado pela grande presença da Serra do Mar, com 

extensas áreas protegidas, compondo parques e áreas de preservação ambiental, além de 

outras áreas com ocupação reduzida ou condicionada.  

 

A ocupação urbana de Guaratuba é marcada pela horizontalidade enclausurada, pelas 

grandes barreiras ambientais, ainda não transformada em uma ocupação vertical, 

perceptível tanto na volumetria das tipologias observadas como na observação direta da 

área urbana, conformando a característica do litoral do Paraná, de “ocupação contínua 

litorânea” (MOURA e WERNECK, 2000). Características que possuem a ocupação 

sazonal, como o forte agente na configuração socioeconômica e espacial das cidades. 

      

Embora Guaratuba seja notada pelas características de balneário no contexto das cidades 

contemporâneas, ainda é marcada pela retícula urbana na linha de pensamento de Mela 

(1999), de que cada vez mais as cidades apresentam um crescimento reticular atrelado a 

uma complexa rede de tensões e fluxos entre os espaços. Neste contexto os espaços 

públicos vêm assumindo uma característica funcional cada vez maior na rede urbana e 

cresce a relevância e a atenção que a gestão deve comtemplar à esses espaços.  

 

Assim como a paisagem em composição das tipologias residenciais e dos elementos 

primários que Argan (2005) define, segundo Yázigi (2001), pode ser discutida como parte 

da identidade do lugar, pois a paisagem assume função primordial “na estrutura da 

personalidade do lugar, pois é precisamente dela que nos chega muito da percepção”. 

 

2.2 Materiais e métodos 

 

O desenvolvimento da metodologia se deu sobre dados espaciais fornecidos pela Prefeitura 

de Guaratuba, dados do cadastro técnico de 2014 rebatidos sobre base geográfica urbana, 

complementados com levantamentos em imagem de satélite e visitas ao Google Street 

View, além de dados e informações de órgãos públicos e do IBGE, processados em 

ambiente SIG. 

 

A metodologia baseia-se na Análise Exploratória de Dados Espaciais, ou seja, no 

cruzamento dos dados espaciais urbanos e ambientais, visando a identificação do Potencial 

de Ocupação relacionado a fatores que traduzem a ocupação atual do território quantitativa 

e qualitativamente. 

 

Para a elaboração dos cruzamentos necessários dos dados, optou-se pela utilização da 

Análise Multicritério em SIG, baseada nos conceitos introduzidos anteriormente. Como 

ponto de partida, o estudo demandou a definição dos indicadores componentes dos 

critérios. Por análises de influência no processo de urbanização, sendo restrição ou fator, os 

critérios elencados para o estudo foram: 

 

• Densidade Construtiva – CA – Coeficiente de Aproveitamento Praticado 

generalizado por setor censitário; 

• Densidade Demográfica (IBGE 2010); 

• Áreas Consolidadas; 

• Áreas com Concentração de População de Baixa Renda, a proteger; 

• Restrição Ambiental e de Infraestrutura; 

• Mobilidade dada por: Acessibilidade e Centralidade; 



 

 

• Impedimentos à Ocupação (ambientais e legais); 

Esquematicamente pode ser representada a análise por entrada de multicritérios conforme a 

figura abaixo: 

 

 
 

Fig. 2 Esquema Indicadores Geo 

 

Esses indicadores recebem classificação e índice proporcional a sua influência, 

alimentando o sistema de múltiplos critérios geográficos. As ponderações dos indicadores 

são realizadas através da interface com equipes técnicas locais, pesquisas de campo, 

estudos estatísticos, e ainda pelo método Delphi, “técnica para a busca de um consenso de 

opiniões de um grupo de especialistas a respeito de eventos futuros” (WRITH, J. e 

GIOVINAZZO, R, 2000). Afim de estudar por indicador relacionado à ocupação atual, 

procede-se a classificação em intervalos de baixo, médio e alto potencial, com ampliação 

do intervalo, quando necessário, e nulo para os fatores que determinavam a ocupação ou 

substituição zero.  

 

No processo as classes dos indicadores recebem índices que podem, a princípio, variar de 1 

a 5, proporcionalmente a classificação, dentro da mesma escala de influência para todos os 

indicadores. Para a geração do mapa resultado, é realizada a concatenação dos critérios ou 

fatores, ponderados pelo grau de importância, aplicando a técnica de álgebra de mapas, em 

ferramenta SIG. A definição dos pesos para cada critério, apropria-se da matriz de 

importância de SAATY (1990), pelo método de análise hierárquica (AHP – Analytic 

Hierarchy Process), onde através de uma matriz pareada, calculam-se os pesos de cada 

critério numa comparação par a par. Seguindo a escala de importância, partindo de mesma 

importância a importância extrema. 

 

Ainda como interface do Potencial de Ocupação para chegar na definição do Zoneamento 

de Uso e Ocupação do Solo, são cruzados os fatores ambientais, gerados pelo multicritério 

de restrições ambientais, considerando: Riscos Geológicos e Hidrológicos, Áreas de 

vegetação em estágio médio de desenvolvimento com interesse ambiental, zoneamento de 

transição com áreas protegidas.  

 

Para o processamento e produção das bases geográficas e manipulação dos dados utilizou-

se da plataforma ESRI, software ArcGis 10.1. Especificamente para a geração dos arquivos 

rasters e do processo de cálculo da análise multicritério, as ferramentas da extensão Spatial 

Analyst. 

 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Análise dos critérios e suas relações com o Potencial de Ocupação Urbano 

 

Como resultados iniciais obtém-se as relações cada critério com o Potencial de Ocupação 

Urbano, para a entrada nos mesmos no sistema final. Os critérios abordados passam por 

análises de indicadores de acordo com a influência para a área urbana abordada, no caso 

presente de pequeno porte, como o município de Guaratuba se insere e considerando sua 

paisagem e inserção na faixa litorânea do estado do Paraná. Sendo analisados quanto ao 

impacto e sua relação na ocupação urbana, recebendo classificações e índices 

proporcionais a sua influência, conforme descritos a seguir. 

 

Densidade Construtiva 

Os índices para as classes de Densidade Construtiva são determinados de acordo com sua 

influência no Potencial de Ocupação da área. Por análise de evolução normal da ocupação 

urbana, a relação observada apresenta-se que: Maior Densidade Construtiva real, menor o 

Potencial de Ocupação, admitindo-se que:  

 

• Densidades de 0 a 0,3, traduzem as tipologias de terreno vago e residências 

unifamiliares de 1 pavimento, que retrata um altíssimo e alto potencial de 

ocupação ou renovação.  

• Densidade de 0,3 a 0,5, retratam as tipologias de casas padrões, condomínios 

horizontais, sobrados, pequenos conjuntos de edifícios, ainda possuem um 

potencial de renovação considerável, recebendo médio potencial.  

• Densidades de 0,5 a 1,5, refletem as tipologias de edifícios de até 5 pavimentos, 

com grande presença das habitações multifamiliares, como programas de 

habitação populares, e possuem um potencial muito baixo de substituição.  

• Densidades acima de 1,5 representadas por edifícios mais altos, relacionados a 

áreas verticalizadas, não recebem potencial por ser improvável sua substituição.  

 

Densidade Demográfica 

A partir dos dados do Censo 2010, por Setor Censitário, é possível calcular a Densidade 

Demográfica - número de habitantes (Ha) por hectare (ha). Por análise de evolução normal 

da ocupação urbana, a relação observada apresenta-se que: Maior Densidade, menor o 

Potencial de Ocupação, admitindo-se os valores: 

A densidade demográfica pode ser analisada de forma relativa a capacidade de suporte, o 

que leva a interpretação de que em altas densidades pode possuir ainda um potencial alto 

de ocupação, pois gera um potencial de atração, e reflete áreas de alta capacidade de 

suporte. Porém, para este estudo, ainda estão consideras como baixos ou nulos potenciais, 

pois visa a preconização de instrumentos de controle de adensamento em centros com 

proximidade de colapso da infraestrutura. Admitindo-se que: 

 

• Densidades de 0 a 20, traduzem grande presença de áreas vazias, tendo altíssimo e 

alto potencial de ocupação; 

• Densidade de 20 a 40, relacionadas às áreas residências unifamiliares padrões, 

possuem potencial médio de potencial de ocupação; 

• Densidades de 40 a 150, com a presença de aglomerações de baixa renda ou 

multifamiliares e centros horizontais, com potencial baixo; 

• Densidades acima de 150, para os centros e áreas de alta verticalização, potencial 

nulo. 



 

 

Áreas Consolidadas 

Por áreas consolidadas entende-se lotes ou edificações que não possuam a tendência de 

substituição a curto e médio prazos. Portanto, o Potencial de Ocupação destas áreas é nulo 

ou muito baixo. 

Este indicador tem o objetivo de considerar no processo as áreas de patrimônio histórico e 

artístico, dadas pelos bens com tombamento efetuados, assim como as áreas públicas 

destinadas à equipamentos, extraídos do potencial de ocupação, recebendo classificação de 

potencial nulo.  

Reforçando a leitura das tipologias, analisadas na densidade construtiva, classificando com 

índice baixo, as áreas de conjuntos verticais, horizontais de grande porte e edificações 

acima de 5 pavimentos. 

 

Áreas com concentração de População de Baixa Renda, a proteger 

Com o propósito evitar a substituição de população e sua expulsão cada vez mais para a 

periferia e longe da infraestrutura e serviços públicos, o indicador de baixa renda considera 

o fator subjetivo de proteção da população mais carente, procurando evitar a expulsão cada 

vez mais praticada nos grandes centros, dessa população para as periferias menos servidas 

de infraestrutura e serviços públicos.  

Com base nos dados de renda do IBGE 2010, adotando-se a faixa de domicílios com renda 

até 2 salários mínimos, com a predominâncias desta faixa acima de 35% por setor 

censitário ou bairro. Recebendo potencial nulo. 

 

Restrição Ambiental e de Infraestrutura à Ocupação 

Este indicador relaciona as áreas com necessidade de controle da ocupação em função de 

características ambientais relevantes ou diretrizes especiais de proteção e fator de risco 

(alagamento e enchente). Também são considerados, no indicador restrições de 

infraestrutura, destacando áreas com carência de algum tipo de infraestrutura.  

 

Mobilidade por Acessibilidade e Centralidade 

Ambos os indicadores são gerados a partir de análises modeladas relacionadas à 

morfologia urbana, no sentido que a forma urbana, pelo âmbito das análises de 

configuração urbana, transcende a simples imagem física da cidade, e está imbuída das 

relações entre as partes, indivíduos, espaços e fluxos (LYNCH, 2001) 

 

Desta forma, na carência de informações e levantamento de características e capacidade de 

vias, pesquisa origem destino e contagem de tráfego, apropria-se das análises aplicando 

simulações através do programa computacional Urban Metrics®
2  1.01 (LABGEO/ 

UFPEL). 

  

O software apropria os conceitos de modelagens configuracionais baseadas na morfologia 

urbana para gerar as análises, através de dados espaciais vetoriais que representam espaços 

interconectados da cidade, uma rede representada por um grafo3 . Esses espaços são 

representados por eixos ou pontos conectados entre si.  

                                                 
2 Polidori, M. C.; Saraiva, M. UrbanMetrics®. Software desenvolvido pelo Laboratório de 

Geoprocessamento da Universidade Federal de Pelotas. 

3 Os grafos são representações matemáticas abstratas, formados por um conjunto de pontos e um conjunto de 

linhas, em que os pontos identificam os elementos do sistema e as linhas, identificam as relações entre estes 

elementos (HARARY, 1969, p.9) 

 



 

 

 

Acessibilidade: o modelo mapeia o espaço mais acessível, que é aquele que apresenta 

menores distâncias entre todos os demais espaços, traduzindo os espaços, lugares ou 

pontos mais acessíveis e indicando os caminhos possíveis nos deslocamentos. Por simples 

analogia com as cidades reais, os eixos com maior movimentação, tem visibilidade e 

possibilitam vantagens locacionais, atraindo atividades e permanências que influenciam no 

processo de urbanização e ocupação do solo. Recebendo maior potencial. 

 

Centralidade: a Centralidade é entendida por Krafta e Polidori como a manifestação do 

desequilíbrio espacial que retrata as alterações sócio espaciais da cidade e leva à mudanças 

(KRAFTA, 2008). Pode ser interpretada como a expressão da hierarquia espacial urbana, 

com os espaços mais centrais aqueles que por potencial podem concentrar a maior 

intensidade de uso, atividades, fluxos, veículos e ocupação urbana, ou seja possui ou tem 

potencial a maior oferta urbana. Locais mais centrais recebem maior potencial.  

 

Impedimentos à Ocupação 

Com o intuito de isolar áreas que possuem Potencial Nulo de Ocupação por serem áreas 

impedidas legalmente de serem ocupadas ou grandes equipamentos consolidados, o critério 

de Impedimento é aplicado zerando a matriz nestas áreas, ou seja, não entra na análise. 

Potencial de ocupação nulo, considerando: APPs (Áreas de Preservação Permanente) 

hidrográficas e de declividade (> 47%); Áreas de Vegetação nativa em estágio avançado de 

desenvolvimento; APPs de áreas alagáveis, mangues ou banhados; Faixas de domínio 

rodovias e ferrovias; Áreas de Servidão das Linhas de transmissão;  Áreas Verdes 

Legais, parques, UCs APAs, Zoneamentos de proteção; Equipamentos, cemitérios, 

aeroportos; estádios; ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto); Subestações, Aterro 

sanitário; bacias de detenção. 

 

Síntese do Potencial 

Os pesos para cada um dos critérios que compõem o múltiplo critério, seguem os 

percentuais de influência, e para o caso estudado foram distribuídos de acordo com as 

ponderações obtidas pela matriz de importância de Saaty, por avaliações pareadas, 

distribuídos nos valores descritos na tabela a seguir. 

 

Tabela 1 Peso por critério 

 

Ponderações resultantes 

Critério Peso 

Densidade Construtiva 0,2601 

Densidade Demográfica 0,1045 

Baixa Renda, a proteger 0,0945 

Áreas Consolidadas 0,1941 

Acessibilidade Interna 0,0379 

Centralidade local 0,0379 

Restrição 0,2710 

Impedimentos - nulo. (Multiplicador) 0 

 

Ressalta-se que, neste mapeamento, não estão aplicadas análises subjetivas, nenhum fator 

cultural ou paisagístico, sendo um resultado de processamentos matemáticos entre os 

diversos critérios, permitindo uma visão sistemática da realidade do município para 

ocupação. 

 



 

 

3.2 Mapa de Potencial de Ocupação 

 

Com o objetivo de se ter uma leitura da cidade capaz de traduzir em um mapa áreas que 

têm potencial de ocupação maiores ou menores, a interpretação abrange desde baixíssimo 

até altíssimo potencial, conforme observado na figura a seguir. 

 

 
  

Fig. 3 Mapa Síntese do Potencial de Ocupação Urbano 

 

O mapa permite a identificação das áreas com maiores potenciais de ocupação, visando as 

políticas de ocupação do solo e a transferência de potencial construtivo, além de 

mecanismos correlatos que integram o Estatuto da Cidade. Esse panorama é perceptível 

nas áreas de borda fronteiriças à Zona de Transição com a área de preservação ambiental. 

Essas áreas apresentaram potencial médio para alto, indicando um cenário de expansão 

futura, muito influenciada pela avenida de ligação que corta a área urbana de norte a sul. 



 

 

Por outro lado, a ocupação deve ser controlada, com atenção ao desenho urbano e ao tipo 

de ocupação, com parâmetros de médias densidades, privilegiando as altas taxas de 

permeabilidade.  

 

Com grande destaque apresentaram-se bolsões de altos e altíssimos potenciais, no entorno 

do centro tradicional, em áreas de oferta de infraestrutura e serviços consolidados, ainda 

com índices de baixas densidades construtivas e poucas áreas consolidadas ou de restrições 

ambientais, passiveis de maior adensamento, para usufruir das benfeitorias existentes e o 

fortalecimento do centro comercial. Os bairros Figueiras, Brejatuba, Eliana, Nereidas e 

Coroados, com baixas densidades construtivas e demográficas, consolidadas atualmente 

como balneários, de habitação transitória, apresentam potencial alto e altíssimo de 

ocupação futura.  

 

Por outro lado, foram observados em Piçarras, Carvoeiro e Mirim, baixos e baixíssimos 

potenciais de ocupação, nas áreas de maior concentração da população residente, instaladas 

em baixas densidades construtivas e tipologias de casas unifamiliares horizontais, o que 

indica um cenário de permanência desta tipologia de ocupação voltada a habitação.  

 

No centro, em áreas próximas a orla destacam-se pontos de baixo potencial, nas áreas 

atualmente com densidades construtivas maiores, e apresentando aumento da 

verticalização com a presença de prédio isolados com acima de 5 pavimentos, o que 

desperta um alerta para controle, em função da saturação construtiva e de infraestrutura e o 

comprometimento da paisagem e insolação das praias.  

 

Ainda pode ser percebida a necessidade de controle em áreas indicadas com baixíssimo 

potencial, como Caieras, que vem apresentando uma tendência de mudança de tipologia de 

ocupação de casas de pescadores, para mansões de alta renda, em terreno de conflito de 

propriedade legal.  

 

Paralelamente ao cunho social e paisagístico destas áreas, as áreas de risco ambiental, 

devem sofrer uma proteção ou controle da ocupação, com investimentos nas áreas verdes 

remanescentes e a possível remoção de ocupação com realocação, assim como a 

consolidação das APPs de curso d’água em Canela, Carvoeiro e Cohapar, e outra em 

Coroados. 

 

A ocupação urbana descolada da porção principal urbana, situada ao norte, denominada de 

Prainha, é marcada pelo caráter de médio e alto potencial na área do Cabaquara, entre as 

áreas de presença de vegetação e de mangue, indicando uma possibilidade de ocupação 

controlada, e na área residencial já consolidada com potenciais mais baixos, por baixa 

infraestrutura e a importância ambiental.  

 

Num panorama geral, a área urbana de Guaratuba passível de ocupação, mesmo com a 

pressão das áreas de proteção ambiental legais, possui ainda um elevado estoque 

construtivo ao longo da faixa continental, e bolsões intrínsecos a ocupação existente com 

potencial de receber maior adensamento. 

 

Além destas observações e análises, são infinitas as leituras que podem ser feitas, tanto por 

técnicos quanto por simples observadores. Desta forma, o mapa se revela um instrumento 

de planejamento com ampla aderência e alcance na gestão urbana.   

 



 

 

Embora o mapeamento resultante passe submetido pelo olhar dos técnicos locais, da 

equipe consultora e da prefeitura, que validam o cenário como possível, este pode 

continuamente ser repetido, com dados atualizados, e cruzado com o acompanhamento da 

evolução imobiliária a médio prazo e com as tendências de crescimento urbano, na 

tentativa de validação do método continuamente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível, portanto, aferir a compatibilidade da realidade com o que é apresentado nos 

resultados das simulações, afirmar que a metodologia é válida e passível de aplicação e 

replicação em demais áreas urbanas, assegurando os devidos estudos de influência do 

cenário local. Os resultados permitem uma leitura de Potencial de Ocupação muito 

próximo da realidade e propicia a tomada de decisões para políticas públicas e 

determinação de onde aplicar instrumentos de contenção ou de adensamento.  

 

No entanto, é recomendação que este mapa não deve ser aplicado isoladamente. Os fatores 

intrínsecos à cultura e localidades, devem ser somados a esta análise, assim como mapas 

adicionais de necessidades de proteção ou de restrição de áreas, cujas características não 

estejam contempladas nos fatores e critérios utilizados na construção do mapa em questão.  

 

Recomenda-se geração de mapas de Potencial contemplando também fatores subjetivos, 

que possam ser especializados em camadas de informação espacial, como por exemplo, 

áreas de interesse histórico ou cultural que não sejam ainda tombados, ou características 

que reflitam as populações locais e seus hábitos, em favor da manutenção do cotidiano 

desejado em depreciação a grandes adensamentos e modificações do ritmo e ambiência. 
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