
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0955 
 

CIATU - CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO TURÍSTICO DE 
UBATUBA 

 
 
 

HILTON BORGES GUEDES 
hiltonborgess@hotmail.com 

ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

O projeto elaborado para o Centro de Informações e Apoio Turístico de Ubatuba (CIATU ) 
possui importantes características que o tornam um centro de convívio diferenciado, o edifício 
oferece um leque de possibilidades para entreter o munícipe e os turistas que ali visitam. Trata-
se de um edifício multifuncional, ao mesmo tempo em que serve de apoio para o sistema de 
ensino do município com um sistema didático bem desenvolvido, também serve como auxílio 
aos visitantes interessados em conhecer melhor a cidade de Ubatuba. O Centro de 
Informações e Apoio Turístico de Ubatuba possui uma equipe qualificada para atender os 
visitantes e os munícipes em três línguas diferentes tais como português, inglês e espanhol. 
Também oferece informativos necessários para melhor orientar os visitantes, tais como mapas, 
guias regionais, revistas, central multimídia individual e principalmente profissionais formados 
em turismo para acompanhar os visitantes (atendimento com divisórias) nos diversos roteiros 
que possam ser elaborados e informar em qualquer dúvida que possa existir. Além dos 
informativos, o Centro de Informações e Apoio Turístico de Ubatuba também oferece apoio e 
interatividade para o visitante no próprio edifício, possui um espaço amplo com uma grande 
área dividida em setores, tais como uma videoteca para melhor entreter o visitante, um 
auditório para oferecer palestras dos mais diversos assuntos, uma biblioteca física e 
digitalizada com documentos da história de Ubatuba e de seus ilustres moradores, um espaço 
para exposições de artistas locais, uma galeria de exposições permanente para homenagem o 
ex-prefeito Ciccillo Matarazzo que foi de grande importância para o município, quatro salas 
para reuniões, banheiros, fraldário, deck no segundo pavimento com vista panorâmica para o 
mar com acesso a partir de uma escada interna com vista para a praça, os visitantes podem 
desfrutar de uma cafeteria em anexo ao Centro de Informações e Apoio Turístico e uma loja de 
suvenir com artesanato regional. O terreno conta com um paisagismo elaborado com caminhos 
e canteiros, espaços para apresentações em um palco com concha acústica, áreas gramadas 
para oferecer um espaço para relaxar, ciclovia, bicicletário para locação, calçadas largas para 
caminhada, acessibilidade para portadores de necessidades especiais, vagas 45º para veículos 
, espaço destinado para uma praça de alimentações ao ar livre com restaurantes móveis e 
mesas com cadeiras fixadas no chão. Outro ponto importante neste projeto será o edifício que 
oferecerá serviços públicos tais como uma agência de apoio para os correios, uma base para a 
policia militar e um anexo o serviço de caixas eletrônicos. Outro edifício que vai conter neste 
terreno será um de uso privado com escritórios e lojas. Para agregar valores a cidades, o 
Centro de informações e Apoio Turístico de Ubatuba vai trabalhar junto com o Centro de 
Convenções, tornando o município de Ubatuba uma cidade mais desenvolvida e oferecendo 
uma melhor estrutura cultural para a região local. O projeto tem o intuito de torna Ubatuba uma 
cidade bem vista em todo o cenário regional, tornando uma das cidades mais visitadas não só 
nas altas temporadas como também no decorrer do ano.  


