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Introdução

O modelo de atividades econômicas essencialmente urbanas foi instau-
rado no município de Cubatão a partir da segunda metade do século XX, 
sendo materializado numa ocupação desorganizada desse sistema ambiental 
litorâneo. Rodriguez (1997) aponta que os processos de expansão urbana têm 
levado a uma ocupação desorganizada dos espaços litorâneos, propiciando 
uma progressiva degradação.

Ademais, ao considerar que o sistema ambiental litorâneo que envolve a 
área urbana do município de Cubatão-SP se constitui em área de povoamento 
pioneiro no Brasil, verifica-se que a referida degradação abrange organizações 
espaciais delineadas por transformações socioeconômicas seculares.

Agregada a essa situação, salienta-se a complexidade existente na inte-
ração mar-continente que sustenta o funcionamento dos sistemas ambien-
tais litorâneos. De acordo com Rodriguez, Cabo e Brescansin (1997, p.178), 
esses sistemas “[…] encontram-se entre os mais frágeis, vulneráveis e instá-
veis. Isso é consequência da complicada organização espacial e do complexo 
mecanismo de intercâmbio de Energia, Matéria e Informação que sustentam 
seu funcionamento”.

 1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Geografia – Unesp – Câmpus de Rio Claro. 
lgpgeo@rc.unesp.br. 
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Dessa forma, a constituição de um fluxo de matéria e energia oriundo da 
urbanização de Cubatão, acrescida da referida dinâmica secular, interfere na 
manutenção do equilíbrio desse sistema ambiental litorâneo ao modificar os 
seus componentes, implicando impactos socioambientais subjacentes.

Nesse contexto, surge a necessidade de uma análise ambiental integrada 
que vise à otimização dos elementos físicos que compõem esse sistema perante 
os distintos graus de intervenção antrópica, para o delineamento de prognós-
ticos dos problemas ambientais em uma visão holística temporoespacial, bus-
cando compreender e adequar a relação do homem com a natureza.

A concepção científica da Geoecologia da Paisagem responde a tal neces-
sidade ao compreender “[…] um sistema de métodos, procedimentos e técni-
cas de investigação, cujo propósito consiste na obtenção de um conhecimento 
sobre o meio natural, com o qual se pode estabelecer um diagnóstico operacio-
nal” (Rodriguez; Silva; Cavalcanti, 2004, p.13). Os autores ainda salientam 
que o processo de contínua evolução da produção de pesquisas na Geoecolo-
gia da Paisagem contribuiu para a incorporação e consolidação de um corpo 
teórico e metodológico que permite o enquadramento desta como uma ciência 
ambiental, direcionada à distinção, classificação e cartografia das paisagens.

A paisagem nessa concepção contém elementos que permitem com-
preendê-la como um sistema de recursos, podendo

[…] ser considerada como sujeito e objeto da atividade humana. Sujeito na medida 
em que a paisagem possui características (recursos potenciais) que servem de 
suporte básico ao desenvolvimento social. Objeto, tendo em vista que a atividade 
humana, com sua dinâmica, transforma a paisagem que lhe serve de base. Essa 
dupla consideração sobre a paisagem – como suporte básico para a sociedade, 
enquanto recurso potencial e como objeto de transformação no processo de satis-
fação das necessidades sociais – representa o esquema fundamental de compreen-
são da dinâmica natural e social, sob o ponto de vista da organização do território. 
(Rodriguez et al., 1995, p.84)

Nota-se que tal atribuição à paisagem lhe confere uma capacidade inte-
grativa, passível de uso na formulação de modelos destinados ao processo de 
planejamento e organização ambiental. As condições para a formulação des-
ses modelos advêm do estabelecimento das unidades geoambientais “[…] 
em suas interações com a sociedade, como elementos integrativos, com uma 
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visão de totalidade e dinâmica, cujo movimento é inesgotável” (Rodriguez et 
al., 1995, p.83).

As unidades geoambientais são constituídas por meio da integração dos 
componentes antrópicos e naturais das paisagens de distintos sistemas, pos-
sibilitando a identificação daquelas mais susceptíveis ao desenvolvimento de 
processos naturais e, ainda, aquelas fragilizadas devido às intervenções antró-
picas. Além disso, a análise minuciosa das referidas unidades proporciona a 
identificação dos setores de risco, principais conflitos, impactos ambientais e, 
especialmente, o estado geoecológico das paisagens. Este último condiz com 
a conjuntura em que se encontram as propriedades originais das paisagens e 
o seu potencial produtivo perante as intervenções antrópicas.

Nesse viés, as unidades geoambientais podem se constituir a base opera-
cional para a formulação de modelos de ordenação geoambiental coesos com a 
capacidade natural de sustentação dos sistemas ambientais da área de estudo.

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo delimitar e avaliar as 
unidades geoambientais através da proposta metodológica de Rodriguez, 
Silva e Cavalcanti (2004) na escala 1:10.000, oferecendo subsídio para o pla-
nejamento ambiental e ordenamento territorial da área urbana do município 
de Cubatão (SP).

Caracterização da área de estudo

A área urbana do município de Cubatão (SP) localiza-se entre as coor-
denadas geográficas de 23º48’53” e 23º55’59” de latitude sul e 46º21’16” e 
46º28’23” de longitude oeste, e abrange 79 km² dos 148 km² do território do 
município (Figura 6.1).

Em relação à divisão geomorfológica do estado de São Paulo, o município 
de Cubatão se distribui na subzona da Serra do Mar e na zona das baixadas 
litorâneas, ambas situadas na Província Costeira (Almeida, 1964).

Ab’Sáber (1962, p.70) aponta que a Serra do Mar é certamente o mais 
notável e extenso acidente geomórfico exibido pela topografia da porção sul-
-oriental do Escudo Brasileiro, assim como de toda a fachada atlântica orien-
tal do continente sul-americano. A composição geológica da Serra do Mar 
caracteriza-se por um embasamento cristalino, com rochas relativamente 
resistentes ao intemperismo químico dominante, implicando um relevo quase 
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Figura 6.1. Localização da área urbana de Cubatão. Sem escala

Fonte: Organização dos autores.
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sempre acidentado e coberto por um manto residual devido à ação do referido 
intemperismo. Essa composição diverge das baixadas litorâneas, as quais são 
compostas por sedimentos cenozoicos, repercutindo em diferenças no relevo 
da baixada santista (Rodrigues, 1965).

Em relação às baixadas litorâneas, evidencia-se que estas se formaram 
devido à eustasia e às mudanças dos níveis das terras emersas adjacentes – 
resultado da tectônica e/ou isostasia –, as quais promoveram a acumulação 
de depósitos Quaternários (Suguio et al., 1985; Suguio, 2001) derivados da 
sedimentação marinha e de depósitos advindos da abrasão das escarpas em 
episódios de transgressões marinhas.

O clima do município abrange os regionais úmidos da face oriental e sub-
tropical do continente dominado por massa Tropical, os quais fazem parte dos 
climas zonais controlados por massas tropicais e polares (Monteiro, 1973).

Em razão dessas condições climáticas, acrescidas ainda do contexto geo-
lógico, geomorfológico e pedológico, encontravam-se no município de Cuba-
tão as seguintes formações vegetais naturais: brejos de água doce; mangue e 
escarpa da Serra do Mar e dos morros (Andrade; Lamberti, 1965).

É importante salientar a degradação, no tempo e no espaço, das referidas 
formações vegetais, resultantes da intervenção antrópica, a qual se vincula 
com a dinâmica de uso da terra da área de estudo, relacionada especialmente 
às atividades urbanas e industriais.

Método e técnicas

Método

A orientação metodológica do presente artigo teve respaldo nos princípios 
que concernem à Teoria Geral dos Sistemas aplicados à ciência geográfica 
através do critério funcional e do critério da complexidade estrutural, consi-
derados os mais importantes para esse tipo de análise (Christofoletti, 1979).

A escolha da área urbana do município de Cubatão (SP) como área de 
estudo justifica o uso da abordagem sistêmica quanto ao critério funcional, 
pois este se constitui em um sistema aberto que recebe (input) e perde (out-
put) energia e matéria (Christofoletti, 1979).
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Figura 6.2. Fluxograma das etapas de efetivação da metodologia proposta por 
Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004)

Fonte: Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004).

Quanto ao critério da complexidade estrutural, utilizou-se a concepção 
dos sistemas controlados que “[…] são aqueles que apresentam a atuação do 
homem sobre os sistemas de processos-respostas”, visto que “[…] o homem 
pode intervir para produzir modificações na distribuição de matéria e ener-
gia dentro dos sistemas em sequência e, consequentemente, influenciar nas 
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formas que com ele estão relacionadas” (Christofoletti, 1979, p.19). No caso 
específico da área de estudo, acredita-se que as atividades antrópicas vêm 
rompendo com a capacidade de suporte desse sistema litorâneo.

Os princípios da Teoria Geral dos Sistemas se integram, ainda, à proposta 
metodológica de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004). A execução dessa pro-
posta metodológica envolve as seguintes fases: organização; inventário; aná-
lise; diagnóstico; proposições e execução (Figura 6.2). Dessas fases, aquela 
referente à análise é enfatizada neste trabalho, visto que permite a diferen-
ciação das unidades geoambientais, já que considera o tratamento dos dados 
obtidos na fase do inventário, pela integração dos componentes naturais e dos 
componentes socioeconômicos.

A espacialização dessa integração é contemplada em documento cartográ-
fico de síntese denominado de Carta de Unidades Geoambientais da Área 
Urbana do Município de Cubatão (SP), o qual fornece, em conjunto com 
dados obtidos em trabalhos de campo, subsídios à avaliação da situação das 
unidades geoambientais identificadas na área de estudo.

Técnicas

Carta de unidades geoambientais

A elaboração da Carta de Unidades Geoambientais foi realizada a partir 
da interpretação dos princípios metodológicos de Rodriguez, Silva e Caval-
canti (2004) e de adaptações dos procedimentos adotados por Oliveira (2003) 
e Amorim (2007).

Dessa forma, em um primeiro momento, foram definidas as unidades 
geoambientais por meio de uma análise correlativa das informações obtidas 
no inventário com os documentos cartográficos elaborados por Pinton (2011) 
para a caracterização dos componentes antrópicos (Carta de Uso da Terra do 
cenário de 2007) e naturais (Carta de Declividade; Carta Geomorfológica; 
Representação Cartográfica dos Dados Litológicos; Cartas da Rede Hidro-
gráfica) da área de estudo. Evidencia-se que a correlação se deu por meio de 
uma articulação sistêmica dos referidos componentes (Amorim, 2007).

Oliveira (2003) ainda destaca que a correlação deve ser efetuada de forma 
criteriosa, a fim de que sejam identificados parâmetros norteadores de áreas 
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que apresentem maior homogeneidade dos aspectos físicos da paisagem. É 
importante salientar que, devido às particularidades da área urbana do muni-
cípio de Cubatão (SP), o uso da terra também foi considerado como parâme-
tro representativo para a definição de áreas homogêneas. Esse procedimento 
ocorreu em razão de determinados usos proporcionarem uma dinâmica pecu-
liar em unidades da paisagem, desencadeando um conjunto de alterações em 
suas funções geoecológicas.

A adoção desses procedimentos se enquadra no enfoque funcional da 
análise da paisagem, segundo a proposta metodológica de Rodriguez, Silva e 
Cavalcanti (2004). De acordo com esse enfoque, as unidades geoambientais 
possuem funções geoecológicas, as quais são compreendidas como sendo a 
garantia do sistema para manter a estrutura e o funcionamento da paisagem 
por meio dos mecanismos de absorção, transformação e saída de matéria e 
energia (Rodriguez; Silva; Cavalcanti, 2004).

A definição das funções geoecológicas das unidades geoambientais se 
desenvolveu de forma qualitativa (Oliveira, 2003) segundo três categorias 
principais:

–  Áreas Emissoras: são responsáveis por garantir os fluxos de matéria 
e energia para o restante das unidades, sendo compostas por formas 
posicionadas em níveis topográficos mais elevados (Rodriguez et al., 
1995);

–  Áreas Transmissoras: representadas pelas vertentes e patamares, cuja 
função consiste em garantir o translado de matéria e energia (Rodri-
guez et al., 1995);

–  Áreas Coletoras: coincidem com os locais em que há a coleta e acú-
mulo de matéria e energia. Essas unidades ainda transmitem energia 
e matéria por meio das correntes hídricas existentes no leito dos canais 
fluviais (Rodriguez et al., 1995).

Na definição das funções geoecológicas das unidades geoambientais da 
área de estudo, considerou-se a existência de dois sistemas ambientais dis-
tintos, advindos do contexto geológico e geomorfológico regional: o Sistema 
Serrano e o Sistema Planície Quaternária. O Sistema Serrano, subdividido em 
Serra do Cubatão, Morro Mazagão e Morros Isolados, foi caracterizado por 
áreas de emissão e transmissão. A subdivisão do sistema serrano ocorreu em 
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razão das inferências acerca de distintas dinâmicas morfogenéticas e interven-
ções antrópicas nessas áreas, que repercutem em um funcionamento peculiar 
dos mecanismos de emissão e transmissão. Já o Sistema Planície Quaternária 
foi distinguido por áreas de transmissão e coleta.

Para que as unidades geoambientais fossem definidas segundo as pecu-
liaridades de cada sistema, destaca-se o uso das cartas de declividade e de uso 
da terra para o delineamento das unidades que compõem o Sistema Serrano. 
Enquanto para a delimitação das unidades do Sistema Planície Costeira a 
compartimentação das formas de relevo identificadas na carta geomorfoló-
gica, acrescida dos limites dos dados litológicos da área de estudo, auxiliou na 
distinção entre as áreas transmissoras (terraços marinhos e fluviais) e coletoras 
(rampas coluviais, planícies flúvio-marinhas e fluviais). Evidencia-se que as 
informações do uso da terra também foram consideradas para distinguir as 
unidades desse sistema, enquanto a declividade foi dispensada em razão da 
homogeneidade desse elemento na área correspondente ao referido sistema.

A execução desses procedimentos foi efetuada em meio digital pelo soft-
ware AutoDesk Map 2004 segundo as seguintes etapas: 1) sobreposição dos 
documentos cartográficos elaborados para a caracterização dos componen-
tes antrópicos e naturais; 2) análise correlativa e delineamento das unidades 
geoambientais; 3) edição final das unidades.

A definição da nomenclatura para cada uma das 21 unidades geoambien-
tais da área de estudo foi realizada a partir da consideração de suas caracterís-
ticas geomorfológicas, toponímias locais e, ainda, uso da terra predominante 
sobre a unidade. Para facilitar a identificação das áreas de abrangência das 
unidades, ainda foram atribuídos algarismos romanos a cada unidade, par-
tindo das áreas mais elevadas do terreno, correspondentes às unidades emis-
soras, para as áreas de menor altitude, referentes às unidades coletoras.

Em seguida, com o intuito de facilitar a leitura das características geoecoló-
gicas e socioeconômicas que compõem cada unidade, bem como a correlação 
entre elas, foi elaborado um quadro que contém a indicação do comporta-
mento dos elementos a partir de uma análise minuciosa das unidades. A 
Figura 6.3 apresenta a estrutura do referido quadro a partir da exemplificação 
das unidades geoambientais que compõem o Sistema Serrano.

Nesse viés, verifica-se, em um primeiro momento, a indicação das carac-
terísticas geoecológicas de cada unidade, representadas pelas colunas ele-
mentos de morfometria, morfografia e geologia. As colunas que envolvem os 
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Figura 6.3. Quadro descritivo das unidades geoambientais que compõem o Sis-
tema Serrano definidas na Carta de Unidades Geoambientais da Área Urbana 
do Município de Cubatão (SP)

Fonte: Pinton (2011).
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elementos socioambientais (Capacidade de Uso Potencial; Função Socioeco-
nômica; Relação Capacidade de Uso/Função Socioeconômica; Problemática 
Ambiental; Risco e Estado Geoecológico) correspondem aos dados socioe-
conômicos e à correlação desses com os dados geoecológicos. De acordo com 
Oliveira (2003), a análise integrada do quadro socioeconômico com o ambien-
tal possibilita a identificação da problemática ambiental e socioeconômica.

A Capacidade de Uso Potencial consiste na indicação das limitações para 
o uso da terra, ou seja, “[…] se refere ao tipo de uso e ocupação que pode 
ser exercido na unidade física sem alteração significativa das características 
originais da paisagem, que represente impactos ambientais negativos” (Oli-
veira, 2003, p.75). A mesma autora conclui que a análise da capacidade de 
uso potencial deve envolver os parâmetros físicos e as restrições legais quanto 
ao uso e à ocupação da terra. Assim, considerou-se a junção da legislação 
ambiental federal e municipal com as características físicas da área de estudo 
para identificar os limites de uso da terra.

A Função Socioeconômica equivale à indicação do uso da terra atual que 
se encontra sobre cada unidade geoambiental. A indicação dos atuais usos da 
terra da área de estudo levou em consideração os dados fornecidos pela carta 
de uso da terra do cenário de 2007.

A correlação entre a Capacidade de Uso Potencial e a Função Socioeco-
nômica determina os dados da coluna denominada de Relação Capacidade 
de Uso/Função Socioeconômica. Assim, a análise correlativa entre tais infor-
mações indica se o uso da terra em cada uma das unidades geoambientais é 
compatível, incompatível, adequado ou inadequado. O uso da terra é classifi-
cado como compatível quando este não corrompe as características físicas da 
unidade, ou seja, compreende as “[…] áreas em que a função socioeconômica 
está dentro da capacidade de uso potencial da unidade física, o que representa 
uma alteração com níveis de impactos negativos completamente controláveis” 
(Oliveira, 2003, p.75). Na área estudada do município de Cubatão (SP), o uso 
da terra foi considerado compatível nas unidades em que há a manutenção da 
Mata Atlântica, vegetação de restinga e manguezais, cujos elementos mantêm 
uma relativa estabilidade dos demais atributos naturais.

A partir do momento em que o uso da terra corrompe as característi-
cas físicas da unidade, este passa a ser classificado como incompatível. De 
acordo com Oliveira (2003, p.75), “[…] a função socioeconômica extrapola 
a capacidade de uso potencial da unidade física, alterando significativa e 
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negativamente suas características”. As situações em que se verifica a pre-
sença dessa classe incompatível estão em áreas em que a vegetação original 
foi substituída por feições de uso urbano e indefinido, bem como na presença 
de cobertura rasteira, solo exposto e atividades mineradoras.

No que se refere à indicação do uso da terra como sendo adequado ou ina-
dequado nas unidades geoambientais, ressalta-se que o fator determinante foi 
a verificação da transgressão ou resguardo das áreas protegidas pela legislação 
ambiental. Contudo, assim como salientado por Oliveira (2003), ainda foi 
necessário verificar se as funções socioeconômicas se encontravam compa-
tíveis ou incompatíveis com a capacidade de uso potencial da unidade física.

Dessa forma, o uso da terra é adequado quando este não transgride a legis-
lação ambiental. Nessas situações, constata-se que a função socioeconômica 
é compatível com a capacidade de uso potencial da unidade física. Na área de 
estudo, o uso é adequado nos trechos das unidades em que se verifica a pre-
sença da Mata Atlântica resguardada por legislação estadual (São Paulo, 1977) 
e municipal (Cubatão, 1998), referente às áreas da Unidade de Conservação 
Ambiental do Parque Estadual da Serra do Mar e da Zona de Reserva Eco-
lógica do Plano Diretor de Cubatão (SP). O uso da terra também é adequado 
nas áreas em que os manguezais são mantidos em respeito às Áreas de Preser-
vação Permanentes (APPs), delineadas segundo a legislação federal (Brasil, 
2012) e a Zona de Preservação Ecológica, de acordo com a legislação muni-
cipal (Cubatão, 1998). Os trechos em que a vegetação de restinga se encon-
trava em áreas de APPs também foram classificados como sendo adequados.

Naquelas situações em que o uso da terra transgride a legislação ambien-
tal, verificou-se a ocorrência de uso inadequado. Cabe salientar que a função 
socioeconômica pode ser compatível ou incompatível com a capacidade de uso 
potencial da unidade física. O uso da terra foi classificado como inadequado 
nos trechos das unidades geoambientais em que feições urbanas e de mine-
ração se estendiam sobre o Parque Estadual da Serra do Mar e nos Morros 
Isolados que compõem parte da Zona de Reserva Ecológica; além dos locais 
em que o uso urbano, o uso indefinido e a cobertura rasteira ocupavam as 
APPs e áreas da Zona de Preservação Ecológica.

A partir de uma análise dos dados indicados nas colunas da Capacidade 
de Uso Potencial, Função Socioeconômica e Relação Capacidade de Uso/
Função Socioeconômica, acrescidos daqueles obtidos em campo, foi possível 
indicar a Problemática Ambiental que se desenvolve no interior das unidades 
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geoambientais. Assim, nessa coluna elencam-se os principais problemas 
decorrentes da intervenção antrópica nos elementos naturais das unidades.

A coluna Risco expõe as possibilidades de ocorrência de situações emer-
genciais à população e aos elementos naturais. Por fim, a coluna intitulada 
estado geoecológico é derivada de uma análise correlativa entre as demais 
colunas que compõem o conjunto dos elementos socioambientais.

O estado geoecológico compreende o “[…] grau de capacidade produtiva 
e de degradação das propriedades originais das paisagens, como resultado 
das modificações e transformações produzidas pelas atividades humanas” 
(Glushko; Ermakov, 1988; Glushko, 1991 apud Rodriguez et al., 1995, 
p.102). Assim, ao considerar o comportamento contemporâneo das paisagens 
que compõem as unidades geoambientais, o estado geoecológico é classificado 
qualitativamente como otimizado, compensado, alterado e esgotado.

O Estado Otimizado segundo Rodriguez et al. (1995, p.102) equivale 
“[…] às paisagens que têm experimentado um crescimento da capacidade 
produtiva e do potencial biológico, como resultado da criação de uma estru-
tura paisagística com a aplicação de medidas de proteção”. Para Oliveira 
(2003), essa classe é definida por meio de uma relação compatível e adequada 
entre a Capacidade de Uso Potencial e a Função Socioeconômica.

O Estado Compensado envolve as áreas que “[…] não têm experimentado 
uma redução significativa da capacidade produtiva; possuem um potencial 
biológico próximo do natural, apesar da substituição da vegetação natural 
por uma outra equivalente, segundo a produtividade biológica” (Rodriguez 
et al., 1995, p.102). A definição de áreas com esse estado ocorre quando há 
uma relação compatível entre a Capacidade de Uso Potencial e a Função 
Socioeconômica, em que o uso da terra não promove um dano ambiental 
irreversível (Oliveira, 2003).

Nas áreas das unidades geoambientais em que se verifica uma relação 
incompatível entre a Capacidade de Uso Potencial e a Função Socioeconô-
mica, define-se o Estado Alterado (Oliveira, 2003). De acordo com Rodri-
guez et al. (1995, p.102), as paisagens alteradas “[…] caracterizam-se por uma 
significativa redução da capacidade produtiva, e por uma diminuição drástica 
da capacidade de regeneração natural, tendo alcançado um grau de degradação, 
de difícil reversibilidade”.

Por fim, nas áreas em que se constata a relação incompatível e inadequada 
entre a Capacidade de Uso Potencial e a Função Socioeconômica, é delineado 
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o Estado Esgotado (Oliveira, 2003). Para Rodriguez et al. (1995, p.102), o 
Estado Esgotado abarca as paisagens “[…] que têm perdido a estrutura e as 
propriedades originais. Caracterizam-se por uma degradação total da capa-
cidade produtiva e pelo predomínio de processos intensos de degradação 
geoecológica”.

Resultados e discussões

A avaliação das unidades geoambientais estabelecidas na área urbana do 
município de Cubatão (SP) (Figura 6.4) compreendeu a identificação dos 
estados geoecológicos, acrescida das informações mais relevantes das carac-
terísticas geoecológicas e socioeconômicas de cada unidade.

As dez unidades geoambientais do Sistema Serrano, sendo três com fun-
ções geoecológicas de emissão (Topos da Serra do Cubatão; Topos do Morro 
Mazagão; Topos dos Morros Isolados) e sete de transmissão (Vertentes Íngre-
mes da Serra do Cubatão; Vertentes Dissecadas da Serra do Cubatão; Médias 
e Baixas Vertentes Urbanizadas da Serra do Cubatão; Vertentes Íngremes do 
Morro Mazagão; Médias e Baixas Vertentes do Morro Mazagão; Médias e 
Baixas Vertentes Urbanizadas do Morro Mazagão; e Vertentes Íngremes dos 
Morros Isolados), são caracterizadas, predominantemente, pelo estado geoe-
cológico Otimizado.

O estabelecimento desse estado geoecológico nas referidas unidades 
advém de uma Relação Capacidade de Uso/Função Socioeconômica compa-
tível e adequada, em que a manutenção da vegetação de Mata Atlântica nas 
áreas do Parque Estadual da Serra do Mar e dos morros da Zona de Reserva 
Ecológica impede a alteração das características físicas das unidades, bem 
como a violação da legislação ambiental. De forma geral, tais unidades não 
possuem problemas ambientais, mas há um potencial de instabilidade natu-
ral, já que a elevada declividade do Sistema Serrano implica maior escoa-
mento superficial e atuação da força da gravidade, que podem potencializar 
o desenvolvimento de processos denudativos e a ocorrência de processos 
gravitacionais.

Em relação aos processos gravitacionais, é de suma importância salien-
tar que estes mantêm a evolução natural desse sistema no passado geoló-
gico recente, contudo, tais processos podem atingir núcleos habitacionais e 

Baixada_Santista__[MIOLO_16x23cm]__Graf_v2.indd   150 04/02/2016   08:11:27



BAIXADA SANTISTA  151

industriais e acarretar problemas de ordem socioeconômica. Ademais, a inter-
ferência antrópica se constitui em fator de desestabilização das vertentes dessas 
unidades, as quais se tornam sujeitas à dinamização dos referidos processos.

As unidades geoambientais desse sistema que apresentam núcleos urba-
nos consolidados ou possuem suas áreas de entorno ocupadas pela urbaniza-
ção foram identificadas com a presença de cicatrizes de escorregamento, fato 
que corrobora a mencionada inferência acerca da pressão exercida por tais 
atividades na suscetibilidade das vertentes.

Figura 6.4. Carta de Unidades Geoambientais da Área Urbana do Município 
de Cubatão (SP)

Fonte: Pinton (2011).
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Figura 6.5. Residências sobre a unidade Médias e Baixas Vertentes Urbanizadas 
da Serra do Cubatão

O registro de feições do uso urbano e de atividade mineradora nas unida-
des Médias e Baixas Vertentes Urbanizadas da Serra do Cubatão e do Morro 
Mazagão (Figuras 6.5, 6.6 e 6.7) culminou na classificação do estado geoeco-
lógico Esgotado, já que tais usos da terra se constituem como incompatíveis e 
inadequados. Nesse viés, evidencia-se a problemática ambiental advinda da 
transgressão à legislação ambiental e pressão sobre os seus atributos físicos, 
expondo tais unidades ao risco de dinamização dos movimentos de massa e 
ao assoreamento das drenagens à jusante.

Esse quadro também foi identificado nos trechos mapeados com a pre-
sença do uso urbano das unidades Médias e Baixas Vertentes do Morro 
Mazagão e Vertentes Íngremes dos Morros Isolados (Figura 6.4), já que tal 
uso promove uma instabilidade na capacidade de uso potencial dessas uni-
dades geoambientais.

Em relação às feições do uso urbano, destaca-se que foram identificadas 
com maior expressividade nas unidades geoambientais do Sistema Planície 
Quaternária. Nesse sentido, torna-se necessário avaliar os elementos desse 
sistema que possibilitaram o desenvolvimento mais intenso das atividades 
antrópicas, bem como as implicações destas sobre as unidades geaombientais.
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Figura 6.6. No segundo plano, ilustra-se a existência de núcleos urbanos sobre 
a unidade Médias e Baixas Vertentes Urbanizadas do Morro Mazagão

Figura 6.7. Antiga área de mineração na unidade Médias e Baixas Vertentes do 
Morro Mazagão
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O substrato sedimentar que compõe o Sistema Planície Quaternária pos-
sibilitou grande similaridade nas características de declividade das unidades 
geoambientais, sendo essa declividade quantificada em valores inferiores a 
2%. Dessa forma, acredita-se que o comportamento desse atributo morfomé-
trico auxiliou no desenvolvimento das diversas atividades antrópicas.

Todavia, os distintos sedimentos desse sistema (sedimentos flúvio-lagu-
nares e de baías – argilas e areias – do Holoceno; sedimentos de mangue e 
de pântano – areias e argilas – do Holoceno; sedimentos fluviais recentes; 
e sedimentos continentais – areias e argilas – do Quaternário) apresentam 
considerável fragilidade, já que compreendem formas de acumulação geradas 
por agentes morfogenéticos diferenciados. Essa característica morfogenética, 
associada aos diversos níveis topográficos existentes e à dinâmica quente e 
úmida do clima atual, implica amplas possibilidades de remobilização do 
material sedimentar.

Nesse viés, a capacidade de uso potencial dessas unidades geoambien-
tais se encontra comprometida devido à coesão das formações superficiais e 
à proximidade do lençol freático com a superfície do solo arenoso, que geram 
extensas áreas encharcadas, não propícias ao uso urbano. Ademais, há limita-
ções definidas pelo inciso I do Artigo 4o da Lei n. 12.651 de 25/5/2012 – Códi-
go Florestal (Brasil, 2012), que define as APPs, situadas nas faixas marginais 
de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efême-
ros, desde a borda da calha do leito regular.

Esse contexto possibilitou a expansão e consolidação de feições relaciona-
das ao modelado antrópico ao longo do tempo, resultando no predomínio de 
um uso da terra incompatível e inadequado à capacidade de uso das unidades 
geoambientais desse sistema, que acarreta problemas ambientais relacionados 
à impermeabilização do solo e à transgressão da legislação ambiental.

Assim, tal situação define o estado geoecológico Esgotado nos locais com 
feições do uso urbano e naqueles com uso indefinido ou cobertura rasteira no 
interior das APPs das unidades transmissoras Terraços Marinhos Urbaniza-
dos e Terraços Fluviais Urbanizados; e, ainda, nas unidades coletoras Planí-
cies Fluviais com Uso Indefinido, Planícies Fluviais Urbanizadas (Figuras 
6.8 e 6.9), Planícies Flúvio-Marinhas Urbanizadas (Figura 6.10), Planícies 
Flúvio-Marinhas com Uso Indefinido e Rampas Coluviais Urbanizadas.
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Figuras 6.8 e 6.9. Estruturas do uso urbano em trecho da unidade Planícies 
Fluviais Urbanizadas

Já os trechos ocupados por cobertura rasteira e uso indefinido foram classi-
ficados com o Estado Geoecológico Alterado no exterior das APPs da unidade 
transmissora Terraços Marinhos e das unidades coletoras Planícies Fluviais, 
Planícies Flúvio-Marinhas e Rampas Coluviais Urbanizadas (Figura 6.4).

Figura 6.10. Bairro de autoconstrução construído sobre aterro na unidade Pla-
nícies Flúvio-Marinhas Urbanizadas

É importante salientar que sob tais condições, e caso haja a expansão das 
atividades antrópicas, essas unidades apresentam problemática ambiental e 
risco relacionados ao aumento de enchentes e desequilíbrios morfogenéticos. 
Ademais, ao considerar a existência de uma relação sistêmica entre as unida-
des geoambientais espacializadas na área de estudo, as referidas interferências 
antrópicas também podem repercutir na dinâmica das funções geoecológicas 
das unidades registradas no Sistema Serrano.
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As unidades Terraços Marinhos, Terraços Marinhos Dissecados e Planí-
cies Flúvio-Marinhas (Figura 6.4) são exceções ao contexto descrito sobre as 
demais unidades compostas por esses tipos de acumulação, pois se mantêm 
cobertas pela vegetação natural, sendo a restinga sobre as unidades transmis-
soras e o mangue sobreposto à coletora. Assim, considera-se que as restrições 
colocadas pela legislação ambiental são respeitadas, tornando a Relação Capa-
cidade de Uso/Função Socioeconômica compatível e adequada, permitindo a 
definição do estado geoecológico Otimizado para tais unidades geoambientais.

Considerações finais

A avaliação integrada dos componentes naturais e antrópicos das uni-
dades geoambientais possibilitou a identificação da dinâmica dos fluxos de 
energia e matéria no interior e na inter-relação dos sistemas Serrano e Planí-
cie Quaternária. Assim, foi possível indicar os Estados Geoecológicos das 
unidades geoambientais, os quais permitiram a identificação das paisagens 
que apresentam a manutenção de suas propriedades originais e, ainda, aque-
las corrompidas em razão da pressão exercida pelas intervenções antrópicas 
sobre os seus componentes naturais, que repercute na gênese de impactos 
socioambientais.

As unidades geoambientais inseridas no Sistema Serrano foram classifica-
das, predominantemente, com um estado geoecológico Otimizado, eviden-
ciando a manutenção da composição original da vegetação de Mata Atlântica 
e consequente adequação à legislação ambiental.

Há ressalvas nesse sistema, já que a presença do uso urbano e da mine-
ração em trechos de unidades geoambientais corrompe os atributos físicos e 
transgride a legislação ambiental, resultando na definição do estado geoeco-
lógico Esgotado. Nessa situação, tais feições do modelado antrópico podem 
aumentar a suscetibilidade das vertentes ao desencadeamento de movimentos 
de massas, pois se constituem nos indícios de perturbação da topografia local 
do Sistema Serrano.

Em relação ainda ao uso urbano, evidencia-se que este compreende com 
maior expressividade as unidades geoambientais do Sistema Planície Quater-
nária, caracterizadas por elevada fragilidade natural. Assim, tal uso é respon-
sável pela pressão nos elementos naturais e violação na legislação ambiental 

Baixada_Santista__[MIOLO_16x23cm]__Graf_v2.indd   156 04/02/2016   08:11:30



BAIXADA SANTISTA  157

dessas unidades, fato que implica o estabelecimento do estado geoecológico 
Esgotado.

As unidades compostas por compartimentos geomorfológicos relaciona-
dos ao Terraço marinho e à Planície flúvio-marinha são aquelas em que a pres-
são do referido uso se desenvolve com maior intensidade. As modificações em 
seus atributos naturais encontram-se associadas à impermeabilização do solo 
e consequente aumento no número de enchentes e desequilíbrios potenciais 
nos processos erosivos/deposicionais.

É importante salientar que há unidades geoambientais desse sistema que 
se distanciam do referido contexto, já que a manutenção da vegetação original 
de mangue em trechos das Planícies flúvio-marinha e de restinga nos Terraços 
marinhos resultou na definição do Estado Geoecológico Otimizado.

Por fim, é importante salientar a necessidade de incorporar os dados obti-
dos na avaliação das unidades geoambientais aos modelos territoriais direcio-
nados ao planejamento ambiental, pois estes podem ampliar os subsídios para 
propostas que visem a um equilíbrio entre o desenvolvimento das atividades 
antrópicas com as características geoecológicas das unidades geoambientais.
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