O que é este Projeto?

Setembro / 2014

O objetivo é montar diagnóstico do Ubatumirim (sertão e praia) e propor ações para melhoria das condições de
vida, incluindo projeto de saneamento e organização mais adequada para redução dos problemas que existem
aqui. Tudo isso está sendo feito com os moradores: quem mora e convive é que sabe dizer como é e o que precisa para que todos vivam melhor, certo?
O papel dos técnicos é ajudar a construir uma proposta que tenha a ver com o futuro que os moradores esperam
alcançar, colocando no papel as ideias para que todos possam entender.
A primeira etapa foi entre outubro/2013 e março/2014. A segunda está começando agora em outubro/2014 e
seguirá até abril de 2015, quando acabará esse projeto.
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PLANEJAMENTO AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IRIRI
E DO RIO ONÇA SERTÃO E PRAIA DE UBATUMIRIM

ASSOCIAÇÃO CUNHAMBEBE DA ILHA ANCHIETA

Já tem algum resultado??
Foram produzidos vários mapas e muitos gráficos. Os mais importantes são os seguintes:

Mapa da divisão das casas do
Sertão em 14 micro áreas para
facilitar a coleta de dados;

NO SERTÃO DO UBATUMIRIM:











121 edificações são usadas para
veraneio (turistas).




119 edificações são moradias.
9 estão em construção.

48 ainda não puderam ser caractezadas por diversos motivos.
34 pontos são pousadas desativadas, bares, ponto de ônibus,
sede da associação, galinheiro,
galpão.



11 são casas de farinhas.

87 pontos para conferir detalhadamente em campo.
moradores trabalham como:
comerciante, pescador, agricultor,
funcionário público, entre outros.



204 moradores não possuem
nenhuma criação.

Mapa das Praias do Estaleiro e
do Ubatumirim e também das
pequenas Vilas distribuídas
ao longo da pista, também
dividido em micro áreas.

NAS PRAIAS E AREAS ISOLADAS

 há 251 edificações na Praia do
Estaleiro: 21 são usadas por famílias
residentes e 155 por turistas.

 há 96 edificações na Praia do
Estaleiro: 28 são de famílias moradoras, 36 parecem de moradores e
a maioria das edificações (39) é
utilizada para

veraneio (entre 22 casas de veranistas e 17 campings).
 43 famílias ocupam as áreas
isoladas,
predominantemente
moradoras

Mapa dos Pontos de
Coleta de Água

São no total 12 pontos de coleta de água, que serão analisadas durante 12 meses. Com o apoio dos moradores e
também agentes de campo - Ricardo, S. Zé Carlos e D. Irene
- já foram realizadas 5 análise da qualidade da água.

Total de moradores por edificação no Sertão de Ubatumirim

A maioria das casas (47) é usada por 3 moradores (26) ou 2 moradores (21).

Sistema de Esgoto no Sertão de Ubatumirim, a maior parte
das casas tem fossa negra ou lança os resíduos direto no
solo.

Destinação geral dos efluentes domésticos por edificação

O que ainda será feito?
Os próximos passos do projeto são:

 Conferência de dados em campo para colher
detalhes;
 Descrever as roças de quem se interessar;
 Aprofundamento da análise, organização,
integração e comparação de todos os dados;
 Montagem de Banco de Dados para que os
moradores possam utilizar;
 Produzir mapas do bairro com os moradores:
uso da terra agora e no futuro, época de plantio,
plantas cultivadas, áreas de conflito, problemas
e outras coisas de interesse da comunidade;
 Continuidade da coleta de água para avaliação
da qualidade;
 Novas oficinas socioambientais para tratar de
assuntos de interesse dos moradores;
 Pensar sobre o futuro do bairro e fazer propostas para enviar para onde a comunidade
quiser.

O que a comunidade poderá fazer com
tudo isso?
O resultado de todo esse trabalho será o
Planejamento Ambiental do bairro, com
indicações para:
 fazer um projeto para instalar o saneamento,
 orientar o Plano Diretor de Ubatuba
sobre o futuro do bairro, indicando o que
tem que ser feito para melhorar as condições de vida;
 orientar moradores, turistas e outros
sobre o que pode ser feito em cada tre-

cho do bairro;
 propor a forma como a comunidade
quer se relacionar com os Parques;
 ajudar o licenciamento (regularização
das roças);
 impedir que novas atividades que se
instalem no bairro prejudiquem os moradores;
 definir regras de convivência que sejam
compatíveis as necessidades da maioria
dos moradores;
 buscar parceiros para fazer novos projetos.

Para saber mais, procure as Associações do Bairro, que receberam
cópia completa do relatório e os Agentes Comunitários, que estão
participando de todas as etapas.

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!
NÃO FIQUE DE FORA: É UMA OPORTUNIDADE PARA FAZER COMBINADOS QUE PODERÃO AJUDAR A MELHORAR A VIDA DE
CADA UM NO UBATUMIRIM!!!
FAÇA SUA PARTE! NÃO DEIXE QUE OUTRAS PESSOAS DECIDAM POR VOCÊ....
Contato: 99729 3345 / 99653 1875

