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Introdução

O contínuo movimento de transformações do mundo contemporâneo pro-
voca constantes alterações socioeconômicas e ambientais. A Zona Costeira, 
em especial a paulista, historicamente, vem sofrendo inúmeros processos de 
exploração, entre os quais os relacionados ao incremento da industrialização 
na Baixada Santista, ao desenvolvimento do complexo industrial de Cubatão, 
à expansão do Porto de Santos, aos investimentos da Petrobras e ao turismo. 
Esses fatores, isolados ou conjugados, afetam direta e indiretamente os muni-
cípios costeiros, resultando em alterações danosas ao meio natural.

As áreas litorâneas são extremamente frágeis do ponto de vista da dinâmica 
ambiental, tendo em vista a complexa inter-relação entre os sistemas atmos-
férico, terrestre e marinho, os quais originam tais ambientes costeiros, ressal-
tando, assim, a importância da necessidade de conhecimento dos ambientes 
físicos, sua composição e seu funcionamento para um adequado planejamento 
de ações nesse espaço, visando minimizar os impactos e oferecer subsídio ao 
planejamento socioambiental.

 1 Professora Doutora. Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI, Universi-
dade Federal do Rio Grande – FURG, Rio Grande, Brasil. s.e.sato@furg.br.

 2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Estadual Paulista – 
Unesp, Rio Claro, Brasil. ceciliana20@hotmail.com.
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Nesse contexto, o objetivo deste artigo é apresentar os resultados obtidos 
com a realização do zoneamento geoambiental do município de Itanhaém 
(SP), a partir da análise integrada da inter-relação entre os atributos físicos e 
os socioeconômicos formadores da paisagem.

Área de estudo

O município de Itanhaém integra a subdivisão político-administrativa 
do litoral paulista denominada Região Metropolitana da Baixada Santista 
(RMBS), criada pela Lei Complementar Estadual n.815, de 30 de julho de 1996. 
A RMBS incorpora também os municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, 
Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, Santos e São Vicente (Figura 10.1).

Itanhaém apresenta setores com características marcadamente distintas, 
correspondentes aos sistemas geoambientais referentes ao setor serrano for-
mado pelo Planalto Atlântico, pelas escarpas da Serra do Mar e pelos Morros 
Isolados, e ao setor da Planície Costeira (Figura 10.2). Esses sistemas são o 
resultado dos “[…] eventos tectônicos, climáticos e de variação do nível rela-
tivo do mar que afetaram toda a região sul-sudeste brasileira, desde o Pré-
-Cambriano até os dias atuais” (Souza; Souza, 2004, p.20).

O Planalto Atlântico apresenta altimetria, em muitos pontos, superiores 
a 800 metros, onde as formas de relevo correspondem a morros suavizados, 
com vertentes côncavas e convexas, nas quais há a presença de sulcos erosivos, 
voçorocas e cicatrizes de escorregamento. Essas feições erosivas associam-
-se às características do relevo, onde predominam declividades acentuadas, 
variando entre 12% e 30%, à grande quantidade de nascentes, e ao tipo de 
solo, predominantemente a Cambissolos háplicos. Esse solo se caracteriza por 
apresentar horizonte B incipiente, com concentração de fragmentos rochosos, 
sendo este propício à erosão hídrica, quando associado às altas declividades.

As Escarpas da Serra do Mar e os Morros Isolados caracterizam-se pela 
influência estrutural em sua configuração, com drenagens direcionadas e 
perceptivelmente encaixadas em falhas. Apresentam solos pouco desen-
volvidos, alta declividade (declives ≥ 30%) e incidência de alta pluviosidade 
(1.500 e 2.000 mm anuais). Esses fatores conjugados propiciam um ambiente 
altamente susceptível a processos erosivos. A morfometria intensifica o 
escoamento superficial e, consequentemente, possibilita a ocorrência de 
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Figura 10.1. Posicionamento do litoral paulista, da Região Metropolitana da 
Baixada Santista e do município de Itanhaém

Fonte: Modificado de Emplasa (2002) por Sato (2008).

Figura 10.2. Sistemas ambientais presentes no município de Itanhaém

Fonte: Sato (2012).
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movimentos de massa, principalmente escorregamentos, desmoronamento 
e creeping, sendo esses processos naturais ou induzidos pela ação antrópica. 
Os processos denudacionais são os mais ativos nessa área, vinculados direta-
mente à alta energia presente, a qual desencadeia os processos morfogenéti-
cos. Dados esses fatores, as Escarpas da Serra do Mar caracterizam-se como 
conjuntos de áreas transmissoras de matéria e energia.

Em relação à Planície Costeira, de modo geral, sua configuração relaciona-
-se às oscilações do nível marinho, resultado da eustasia e do tectonismo, 
assim como das oscilações climáticas do Quaternário. Tais oscilações do nível 
marinho foram fundamentais para a evolução das planícies costeiras no Bra-
sil, usualmente fornecendo e transportando sedimentos marinhos, remode-
lando as planícies e atuando através da abrasão das escarpas, nos episódios 
transgressivos.

Atualmente, a Planície Costeira, definida por Souza (2008, p.44) como 
“planície formada pela sucessão e junção de Cordões Litorâneos regressi-
vos e/ou Terraços Marinhos, em geral associados a outros tipos de depósitos 
sedimentares de origens continental e flúvio-marinha3 […]”, apresenta sua 
evolução associada à dinâmica de todo o Sistema Costeiro.

A Planície Costeira em Itanhaém situa-se em nível altimétrico entre 0 e 
13 metros acima do nível do mar. De modo geral, apresenta rupturas topo-
gráficas distribuídas por toda a sua extensão. As declividades são baixas, 
normalmente inferiores a 2%; entretanto, é importante ressaltar o papel dos 
cursos fluviais no processo de transporte de matéria e energia. Se no caso das 
Escarpas e Morros a declividade e a força da gravidade eram as principais 
responsáveis pelo translado de matéria e energia, na planície, os cursos flu-
viais possuem esse papel. É na planície que os cursos fluviais provindos das 
escarpas e morros confluem, formando os grandes rios do município, deter-
minando a intensa dinâmica fluvial na área.

 3 Planície Costeira: planície formada pela sucessão e justaposição de Cordões Litorâneos regres-
sivos e/ou Terraços Marinhos, em geral associados a outros tipos de depósitos sedimentares de 
origens continental e flúvio-marinha, entre eles depósitos fluviais, eólicos, lagunares e paleo-
lagunares, paludiais (pântanos), lacustres (lagos), de planície de maré e coluviais (Souza et al., 
2008, p.44).
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Materiais e métodos

A carta de zoneamento geoambiental e funcional corresponde a um docu-
mento cartográfico que sintetiza os dados ambientais físicos e socioeconômi-
cos levantados na fase preliminar de inventário. Desse modo, para a execução 
do Zoneamento Geoambiental e Funcional de Itanhaém foram executadas as 
seguintes etapas:

1. elaboração da Carta de Unidades Geoambientais para o município de 
Itanhaém (Sato, 2012). A metodologia está descrita no capítulo sobre 
a Carta de Unidades Geoambientais;

2. elaboração da Carta de Estado Ambiental – essa carta corresponde a 
um documento cartográfico que representa espacialmente o grau de 
degradação ambiental das unidades da paisagem. O estado geoam-
biental (Tabela 10.1) é determinado a partir do estado geoecológico, 
definido na Carta de Unidades Geoambientais. Desse modo, o estado 
geoambiental classifica-se em: estável (não alterado), medianamente 
estável (sustentável), instável (insustentável) e crítico.

Tabela 10.1. Classes de estado geoambiental e a classe de estado geoecológico 
correspondente

Estado geoambiental Estado geoecológico

Estável
Otimizado – definido quando o uso da terra é compatível com 
as características físicas e está legalmente adequado à legislação 
ambiental vigente

Medianamente estável Compensado – áreas onde o uso da terra não provoca um dano 
ambiental irreversível

Instável Alterado – definido para as áreas onde o uso da terra é incompatível 
com as características físicas do ambiente

Crítico Esgotado – áreas onde o uso da terra é incompatível com as caracte-
rísticas ambientais físicas e é legalmente inadequado

Fonte: Sato (2012).

Para a elaboração da Carta de Estado Ambiental, primeiramente determi-
nou-se a correspondência entre o estado geoambiental e o estado geoecológico, 
para, assim, delimitar os polígonos, que se referem à espacialização das classes 
de estado geoambiental. As cores utilizadas representam o estado geoambiental 
das unidades de paisagem, ou seja, as cores mais fortes estão associadas a um 
grau de degradação ambiental mais elevado do que as mais claras.
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A Carta de Zoneamento Geoambiental e Funcional corresponde a um 
documento cartográfico que sintetiza os dados adquiridos e elaborados na fase 
de inventário. A integração considera o funcionamento da paisagem e as ações 
antrópicas que incidem sobre ela. A partir dessa integração, estabeleceram-se 
a categoria funcional e a categoria zoneamento.

A categoria funcional refere-se aos usos da terra, aos tipos de vegetação e à 
legislação ambiental que incidem no município de Itanhaém no momento da 
execução desse trabalho. Com base nesses parâmetros, é possível diagnosticar 
se o uso da terra transgride ou não a legislação ambiental.

A categoria geoambiental estabelece as medidas que devem ser tomadas 
para a manutenção das funções geoecológicas da paisagem.

Desse modo, a base para a elaboração do zoneamento para o município 
de Itanhaém foram as Cartas de Uso da Terra e Vegetação do ano de 2000 
(preambulada em campo), de Restrições Legais ao Uso e Ocupação da Terra 
e de Estado Ambiental.

As zonas foram determinadas a partir das considerações de Rodriguez 
(1995). Para Itanhaém, foram propostas as seguintes zonas:

• proteção – unidades de paisagem em que o uso da terra refere-se à 
preservação, sendo importantes áreas para a manutenção da dinâmica 
ambiental da paisagem;

• conservação – unidades cujo o uso é permitido, desde que seja reque-
rido a um órgão legal;

• melhoramento – áreas em que o uso da terra transgride a legislação 
ambiental de forma irreversível e/ou onde a capacidade do ambiente 
de executar suas funções geoecológicas foi completamente alterada;

• reabilitação – unidades de paisagem onde o uso da terra transgride a 
legislação ambiental, mas nas quais esse processo de transgressão é 
reversível, ou seja, onde as funções geoambientais sejam retomadas, 
desde que tais áreas sejam recuperadas.

Em relação à representação cartográfica, as zonas foram identificadas 
por cores, seguindo o princípio da intensidade do fenômeno. Assim, a área 
de reabilitação apresenta cor mais escura e quente do que a área de proteção, 
clara e fria. Já na categoria funcional, adotou-se o sistema de dígitos numé-
ricos. Esses dígitos foram baseados no IBGE (2006). Deve-se ressaltar que 
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Figura 10.3. Carta de Zoneamento Geoambiental do município de Itanhaém-SP
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algumas categorias funcionais não possuíam números equivalentes. Assim, 
foi proposta a criação de novos dígitos para suprir essa lacuna. Por exem-
plo, a categoria funcional área de preservação permanente: mangue, dunas 
e restingas não possuíam correspondente numérico no IBGE (2006), desse 
modo, criou-se assim o dígito 0.0.1 para designá-la. O mesmo procedimento 
foi adotado para as categorias funcionais praia (0.0.2), solo exposto (0.0.3) e 
vegetação rasteira (0.0.4).

Resultados e discussões

O zoneamento geoambiental (Figura 10.3) visa estabelecer categorias 
de medidas necessárias para a manutenção das funções geoecológicas da 
paisagem em correspondência com o uso atual no território. Não objetiva, 
portanto, determinar os tipos de uso mais adequados à paisagem, mas sim, 
propor medidas para que o uso já estabelecido atualmente no município seja 
categorizado e direcionado para a manutenção do funcionamento da paisa-
gem. Desse modo, foram estabelecidas duas categorias de zoneamento: a 
geoambiental e a funcional.

A zona de proteção (Figura 10.4) corresponde às classes de uso da terra 
que incluem as unidades de conservação e áreas tombadas pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
(Condephaat – Parque Estadual da Serra do Mar, APA Capivari – Monos 
e Morros Isolados); as áreas de preservação permanente – APPs: margens 
fluviais, mangue, dunas e restingas; e a porção da praia a SE do município, 
onde existe uma área de preservação do jundu. Essas unidades de paisagem 
são consideradas legalmente (zoneamento funcional) como áreas de preser-
vação. Necessitam ser protegidas porque são importantes para a manutenção 
da dinâmica ambiental.

O Planalto Atlântico e as escarpas e morros correspondem a áreas emis-
soras de matéria e energia, promovendo a circulação delas para os níveis alti-
métricos inferiores. São áreas que, dadas as suas características físicas, são 
extremamente susceptíveis a qualquer tipo de uso diferente da preservação. 
No caso das APPs, sua proteção faz-se necessária, com o objetivo de evitar 
os inerentes processos degradantes, como solapamento das margens flu-
viais, aumento da carga sedimentar, destruição do ecossistema manguezal, 
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Figura 10.4. Zona de Proteção: a) Escarpas da Serra do Mar; b) Floresta de 
Restinga; c) Dunas Vegetadas; d) Jundu; e) Manguezal; f) Margem Fluvial.

a) b)

c) d)

e) f)

desestabilização de terrenos arenosos, que, se deflagrados, podem incidir 
diretamente na dinâmica sistêmica, alterando toda a paisagem.

A relação entre a zona de proteção e a de uso funcional é harmônica, des-
tacando o papel da legislação ambiental vigente no direcionamento do uso 
mais adequado às condições naturais da zona. O uso, desse modo, é voltado 
apenas para a preservação.

A zona de conservação (Figura 10.5) corresponde à área de proteção 
ambiental floresta de restinga. Essa área é protegida pela legislação ambiental, 
mas o seu uso para outras finalidades é permitido, desde que requerido a um 
órgão legal. Nessa zona encontra-se grande parte das unidades geoambientais 
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transmissoras e coletoras do município, devendo-se, portanto, controlar rigi-
damente o uso da terra que incide sobre suas áreas, com o objetivo de garantir 
os fluxos de matéria e energia para as unidades adjacentes. Os conflitos de 
uso na floresta de restinga foram categorizados nas zonas de melhoramento 
e de reabilitação.

Figura 10.5. Zona de Conservação – Floresta de Restinga

A zona de melhoramento (Figura 10.6) apresenta a relação conflituosa 
entre as características ambientais, o uso da terra e a legislação ambiental. 
Essa zona foi definida para alguns setores do Planalto Atlântico e da Planície 
Costeira.

O Planalto Atlântico caracteriza-se por níveis altimétricos superiores a 
800 metros, com formas de relevo correspondentes a morros suavizados apre-
sentando vertentes côncavas e convexas, com a presença de sulcos erosivos, 
voçorocas e cicatrizes de escorregamentos em muitos pontos. Essas feições 
erosivas associam-se às declividades acentuadas do relevo, que variam entre 
12% e 30%, à grande quantidade de nascentes, e ao tipo de solo, predomi-
nantemente Cambissolos Háplicos. Esse solo se caracteriza por apresentar o 
horizonte B incipiente, com concentração de fragmentos rochosos, sendo este 
propício à erosão hídrica, quando associado às altas declividades. Observa-se 

Baixada_Santista__[MIOLO_16x23cm]__Graf_v2.indd   244 04/02/2016   08:11:42



BAIXADA SANTISTA  245

também que muitas feições erosivas associam-se à abertura das estradas e à 
vegetação de baixo porte.

A Planície Costeira situa-se em nível altimétrico variando entre 0 e 13 
metros acima do nível do mar. De modo geral, apresenta rupturas topo-
gráficas distribuídas por toda a sua extensão. É formada, sobretudo, por 
sedimentos fluviais e marinhos, estes últimos acumulados nos períodos de 
transgressão marinha que ocorreram durante o Quaternário; o tipo de solo 
corresponde aos Espodossolos Ferrocárbicos.

Os usos incidentes sobre essa zona refletem as alterações no sistema que 
necessitam ser mitigadas, visto que as condições originais dificilmente serão 
restabelecidas. As zonas funcionais de uso da terra correspondem à cobertura 
rasteira, às atividades agrícolas, à área urbana e às estradas e vias.

No que concerne à cobertura rasteira, são áreas que necessitam de cui-
dados, visto que podem se tornar áreas com solo exposto. Originam-se da 
retirada de vegetação original, estando localizadas em meio às áreas de densa 
cobertura vegetal, como a Mata Atlântica e a floresta de restinga. O uso inde-
vido das áreas com cobertura rasteira pode acarretar em aumento dos desma-
tamentos, possibilitando o uso e a ocupação irregulares, e também propiciando 
o desenvolvimento de processos erosivos, devido às características litológicas 
e de declividade apresentadas tanto pelo Planalto Atlântico como pela Planí-
cie Costeira. Assim, para melhorar essa situação, recomenda-se a restrição ao 
uso, com a proibição nas áreas de relevo íngreme e a recuperação da cobertura 
vegetal. Essas medidas podem auxiliar na recuperação dessas áreas.

Em relação às atividades agrícolas, tais usos descaracterizam a paisagem 
através da introdução de espécies comerciais que se adaptam às condições 
físicas da área, ou seja, solos arenosos e hidromórficos, como a banani-
cultura. Para estabelecer essas atividades, a vegetação original é retirada e 
substituída, alterando completamente as características da paisagem, possi-
velmente desencadeando processos danosos ao meio, como a erosão, devido 
à retirada da vegetação e exposição do solo predominantemente arenoso à 
ação do vento e da chuva, a eliminação de fauna e flora, resultante da intro-
dução de uma nova espécie, e a descaracterização do relevo, pela utilização 
de processos de terraplanagem, entre outros. Além disso, o uso indiscrimi-
nado de defensivos pode contaminar o lençol freático, pelas características 
do solo serem favoráveis à infiltração. Além disso, em muitos locais, o lençol 
pode estar próximo à superfície. As atividades agrícolas são permitidas pela 

Baixada_Santista__[MIOLO_16x23cm]__Graf_v2.indd   245 04/02/2016   08:11:42



246  CENIRA MARIA LUPINACCI DA CUNHA E REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA (ORGS.)

legislação, demonstrando, assim, não haver conflito entre o uso e a lei. Mas do 
ponto de vista da dinâmica ambiental, são necessárias medidas para minimi-
zar os impactos decorrentes de tais atividades, como exemplo, não permitir a 
exposição do solo aos agentes intempéricos, maior rigor na fiscalização sobre 
a expansão de tais atividades sobre a Mata Atlântica e floresta de restinga 
e APPs, verificar a adequação do tipo de atividade ao relevo e ao solo. Tais 
medidas visam melhorar a relação entre o uso funcional e o sistema ambiental.

A zona funcional área urbana, áreas circundantes, estradas e vias são usos 
da terra consolidados na paisagem. A intervenção antrópica no meio resul-
tou em alterações irreversíveis no ambiente natural, impondo uma nova 
dinâmica ambiental na paisagem. Para minimizar os impactos, medidas de 
melhoramento fazem-se necessárias. Assim, ressalta-se a importância de 
espaços verdes distribuídos no interior do município para facilitar a infiltra-
ção das águas pluviais, por meio de parques, jardins públicos e incentivos 
fiscais, como a redução no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), para 

Figura 10.6. Zona de Melhoramento: a) Vegetação Rasteira; b) Área Urbana; 
c) e d) Atividades Agrícolas
a) b)

c) d)
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preservação de áreas sem impermeabilização em residências. Ainda em rela-
ção à impermeabilização do solo, recomenda-se a utilização de paralelepípe-
dos em vez de asfalto para capeamento das vias públicas, e de cascalho para 
as vias que cortam as áreas rurais. Recomenda-se também restringir o avanço 
da urbanização sobre as praias e sobre a floresta de restinga, investir no tra-
tamento do esgoto, na coleta de lixo e na coleta seletiva, além de divulgar e 
promover a educação ambiental. Deve-se ressaltar que tais medidas visam 
apenas mitigar os problemas, pois na zona funcional urbana as alterações são 
irreversíveis.

A zona geoambiental de reabilitação (Figura 10.7) visa restaurar as zonas 
funcionais no intuito de que as funções geoambientais da paisagem retornem 
à situação original. Os usos transgrediram a legislação, mas são passíveis de 
recuperação. As zonas funcionais correspondem a: APP – faixas marginais 
ao longo de cursos fluviais; unidades de conservação e áreas tombadas pelo 
Condephaat, correspondentes aos morros urbanos; solo exposto e praias.

A recuperação das áreas de preservação permanente, referentes às mar-
gens fluviais, visa restabelecer as condições originais a partir da retirada do 
uso indevido sobre suas áreas, normalmente associadas às atividades agríco-
las e à urbanização. Essas medidas apenas objetivam corroborar a legislação 
ambiental já existente, sendo necessárias, assim, medidas efetivas de aplicação 
e controle do uso de tais áreas.

Em relação aos Morros Isolados situados na área urbana, ao solo exposto 
e às praias, recomenda-se a recuperação da vegetação para o restabelecimento 
das funções geoambientais. Destaca-se que nas praias a vegetação auxilia na 
estabilização dos sedimentos, contribuindo para a sustentação das mesmas. 
Áreas com solo exposto foram detectadas no Planalto Atlântico e nas Escar-
pas da Serra do Mar. No planalto, a proibição do uso agrícola e recuperação 
da vegetação natural são possíveis. Já nas Escarpas, provavelmente essa zona 
funcional foi originada a partir da própria dinâmica ambiental, dada a difi-
culdade de acesso.

A partir da análise dos resultados, verificou-se que aproximadamente 80% 
do município de Itanhaém apresenta o predomínio do estado geoambiental 
estável, ou seja, não há alterações significativas que comprometam a fun-
cionalidade do sistema, e que ocasionem um grau de degradação ambiental 
insustentável, mas destaca-se que ações antrópicas contribuem para alteração 
das características da paisagem. A área urbana é responsável por mudanças 
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expressivas no sistema ambiental. Atenta-se, porém, que, embora seja um 
quadro irreversível, a urbanização ainda não afeta a integridade da paisagem.

Ressalta-se também a importância do estabelecimento das medidas legais 
de proteção ao ambiente que vigoram atualmente e têm um importante papel 
na manutenção da integridade dos elementos da paisagem. Nesse sentido, o 
zoneamento geoambiental torna-se um importante instrumento de geren-
ciamento, por estabelecer diretrizes condizentes com a dinâmica ambiental, 
visto que é o resultado da investigação sobre a estruturação e o funcionamento 
da paisagem.

Figura 10.7. Zona de Reabilitação: Margem Fluvial; b) Atividade Agrícola; 
c) Solo Exposto; d) Floresta de Restinga; e) Praia
a) b)

c)

d)

e)
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Considerações finais

A elaboração da Carta Zoneamento Geoambiental e Funcional proporcio-
nou a visualização de zonas geoambientais e as zonas funcionais distribuídas 
espacialmente pelo município.

Aproximadamente 80% da área do município de Itanhaém (SP) está sobre 
o predomínio das zonas de proteção e de conservação, visto que são áreas 
resguardadas pela legislação ambiental. Dessa maneira, considera-se que a 
existência da legislação ambiental propicia a preservação de áreas ambien-
tais de suma importância para a dinâmica ambiental. Mas ressalta-se que as 
alterações antrópicas são o principal elemento de intervenção na dinâmica 
da paisagem, pela capacidade de o uso da terra modificar profundamente as 
características naturais do meio. A urbanização é uma atividade antrópica 
irreversível, que descaracteriza o ambiente natural, sendo impossível restau-
rar as condições iniciais, e que, desse modo, desencadeia alterações no sistema 
ambiental. A incompatibilidade entre o uso da terra e as características do 
meio resulta, em muitos casos, no desconhecimento e na desconsideração da 
dinâmica inerente a essas áreas.

Desse modo, para que haja equilíbrio na relação entre os componentes 
naturais e os componentes socioeconômicos, devem-se conciliar a investiga-
ção sobre o sistema ambiental e a elaboração de leis e diretrizes, considerando 
a dinâmica ambiental como a norteadora das ações.

O conhecimento da dinâmica ambiental é o fundamento para uma correta 
intervenção antrópica no meio. Isso se torna possível através de estudos que 
se dediquem a tal temática.
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