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3.  
bertioga

Vinicius Travalini1

Introdução

As regiões litorâneas encontram-se entre as mais povoadas da Terra. Isso 
ocorre, fundamentalmente, em função do favorecimento locacional carac-
terizado pela presença de pontos preferenciais para a comunicação e para o 
transporte e o valor de recursos (pesqueiros, turísticos e minerais), acarre-
tando uma “intensa ocupação humana, característica de uma forte atividade 
dos processos produtivos, do consumo e do intercâmbio” (Rodriguez; Cabo; 
Brescansin, 1997).

A Região Metropolitana da Baixada Santista, localizada no litoral do 
Estado de São Paulo, caracteriza-se como um ambiente costeiro de intensa 
ocupação antrópica, sendo uma das áreas pioneiras de povoamento do territó-
rio brasileiro. Em função da configuração física de sua área, em conjunto com 
as transformações sofridas por mais de cinco séculos de ocupação, a paisagem 
da Baixada Santista apresenta atualmente um estado ambiental fragilizado, 
caracterizado pela pressão urbana e industrial sobre uma grande quantidade 
de áreas preservadas, compostas especialmente por remanescentes florestais.

Em relação à dinâmica da ocupação da Baixada Santista, Lamparelli et al. 
(1998) aponta que
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No último século, a Baixada Santista vem passando por profundas modifi-
cações, com influências marcantes nos aspectos econômicos e sociais, além das 
alterações na paisagem e qualidade ambiental. O quadro da ocupação econômica 
da Baixada Santista é de intensa urbanização, decorrente seja da industrialização, 
seja do sistema portuário ou turismo. (Lamparelli et al., 1998, p.13)

Nesse contexto, o município de Bertioga, localizado na Região Metropoli-
tana da Baixada Santista, constitui a área de estudo da presente pesquisa. Os 
conflitos existentes na Baixada Santista evidenciam-se, em Bertioga, a partir 
da pressão imobiliária sobre áreas protegidas, as quais compõem aproxima-
damente 70% do território desse município. Dessa forma, é necessária a busca 
pelo equilíbrio entre as dinâmicas urbana e natural, através do planejamento 
territorial baseado na interação entre os fatores ambientais e socioeconômicos 
presentes em Bertioga e na região em que está inserida.

O município de Bertioga está localizado entre as latitudes 23º38’34”S e 
23º53’22”S e entre as longitudes 45º47’31”W e 46º14’36”W (Figura 3.1). 
Segundo a Agência Metropolitana da Baixada Santista (Agem, 2002), sua 
extensão territorial é de 482 km2, correspondendo a 20,3% da área total da 
Baixada Santista. A extensão da sua linha de costa totaliza 45 km, sendo 36 
km de linha de praia, dividida em sete praias, e 9 km de extensão de costões 
rochosos (Agem, 2004).

As características geoambientais da área de estudo estão relacionadas a três 
grandes compartimentos do relevo: Planalto Atlântico, Serra do Mar e Planí-
cie Costeira, tendo em vista a localização do município de Bertioga na Provín-
cia Costeira e no Planalto Atlântico, segundo Almeida (1964) e IPT (1981).

O compartimento Planalto Atlântico está localizado nos níveis mais ele-
vados do terreno do município de Bertioga, e suas características geológicas 
indicam a presença de rochas cristalinas Pré-Cambrianas, de formação antiga 
e de características resistentes. O relevo apresenta-se bastante movimentado, 
ocupado por morrotes, colinas e morros, e é recoberto pelos Cambissolos 
Háplicos, dando sustentação à vegetação da Mata Atlântica. A morfometria 
do relevo ilustra as características heterogêneas da morfologia desse com-
partimento, que no município de Bertioga não apresenta ocupação antrópica 
significativa.

Por sua vez, o compartimento Serra do Mar apresenta-se como uma escarpa 
serrana, de declividade bastante elevada, formada por materiais litológicos 
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resistentes, também do período Pré-Cambriano. Os solos que recobrem esse 
setor também se constituem de Cambissolos Háplicos, dando suporte à vege-
tação da Mata Atlântica, importante fator na manutenção do equilíbrio das 
escarpas. O predomínio dos elevados valores de declividade desse comparti-
mento aponta uma alta fragilidade geoambiental. Não obstante, no municí-
pio de Bertioga as escarpas serranas não apresentam intervenções antrópicas 
significativas em suas áreas, respeitando a legislação ambiental que envolve 
esse compartimento, mantendo o equilíbrio da paisagem.

Já a Planície Costeira é constituída, em Bertioga, por materiais sedimen-
tares mais recentes, relativos ao período Quaternário. Apesar de apresentar 
baixos valores de declividade, a Planície Costeira caracteriza-se como um 
ambiente vulnerável aos impactos ambientais presentes na região, pois o solo 
apresenta-se pouco consolidado, ao mesmo tempo que o lençol freático está 
localizado bem próximo à superfície, acarretando uma grande quantidade de 
canais de drenagem e afloramentos.

A Planície Quaternária de Bertioga é recoberta, em grande parte, pela 
vegetação de restinga e também pelos manguezais. Nesse compartimento 

Figura 3.1. Localização do município de Bertioga-SP

Fonte: Organização do autor.
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está presente o cenário de maior fragilidade ambiental do município, tendo 
em vista os conflitos existentes em função da concentração urbana, caracteri-
zada pelo processo de expansão imobiliária e, ao mesmo tempo, pela presença 
de importantes remanescentes de ecossistemas costeiros.

A dinâmica do uso e da ocupação da terra em Bertioga apresenta um histó-
rico recente, quando comparado aos demais municípios da Baixada Santista. 
Alves (2009) afirma que a difícil acessibilidade de Bertioga fez que ela se tor-
nasse a última região a receber o turismo de massa na Região Metropolitana 
da Baixada Santista, resultando no retardamento de sua ocupação.

Bertioga assistiu ao processo de expansão urbana a partir da década de 
1970, por meio da criação de loteamentos residenciais de alto padrão. A 
construção das rodovias Mogi-Bertioga (SP-98) e Rio-Santos (SP-55), nesse 
período, auxiliou na dinamização das atividades turísticas e na expansão 
urbana, repercutindo no surgimento de novos núcleos de ocupação entre as 
referidas rodovias e linha de praia.

De acordo com a fundação SEADE (2013), nas últimas décadas, o muni-
cípio de Bertioga apresentou um crescimento populacional acelerado, pois 
se constata que, no ano de 1993, contava com 14.947 habitantes e, no ano de 
2000, com 29.771 habitantes. Já no ano de 2010, Bertioga contava com uma 
população residente de 47.462 habitantes e a projeção realizada para o ano de 
2013 indica um total de 52.223 habitantes.

O acelerado crescimento populacional do município de Bertioga está rela-
cionado, principalmente, ao aumento do número de atividades turísticas no 
município. A Planície Costeira de Bertioga apresenta áreas bastante extensas, 
propensas à expansão imobiliária, fato esse mais acentuado do que em outros 
municípios da Baixada Santista, de ocupação mais antiga.

Dessa forma, considera-se que a realização de um Zoneamento Geoam-
biental do município de Bertioga, baseado na visão sistêmica, é fundamental 
para o entendimento das questões que envolvem o planejamento ambiental 
dos sistemas litorâneos, integrando o uso dos recursos naturais disponíveis 
com o desenvolvimento socioeconômico da região. Assim, o objetivo do 
estudo desenvolvido foi a realização de um Zoneamento Geoambiental do 
município de Bertioga, de acordo com a proposta de Oliveira (2008), a qual 
está alicerçada na metodologia de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004).

Frente a essa proposta, realizou-se, primeiramente, um levantamento dos 
componentes antrópicos (caracterização socioeconômica) e dos componentes 
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naturais (caracterização geoecológica), através da pesquisa bibliográfica e da 
elaboração de materiais cartográficos referentes à área de estudo (Base Car-
tográfica, Cartas Morfométricas, Carta Pedológica, Carta Geológica, Carta 
Geomorfológica e Cartas de Uso da Terra).

Em seguida, pautado no enfoque sistêmico da Geoecologia das Paisagens, 
foram analisadas as interações entre os componentes naturais e socioeconô-
micos da área de estudo. Assim, a partir da integração dos resultados obtidos 
com a elaboração dos documentos cartográficos, foi possível realizar um diag-
nóstico da área em questão, identificando as situações das diferentes unida-
des geoambientais. A situação ecológica da área de estudo foi, dessa maneira, 
representada cartograficamente na Carta de Unidades Geoambientais e na 
Carta de Estado Geoambiental.

Método, metodologia e técnicas

Método e metodologia

O Zoneamento Geoambiental do município de Bertioga foi realizado 
segundo a metodologia de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), que, por sua 
vez, está alicerçada na Teoria Geral dos Sistemas. Para esses autores, uma 
abordagem pautada na concepção sistêmica implica considerar qualquer 
diversidade da realidade estudada como “uma unidade (um sistema) regulada 
em um ou outro grau que se manifesta mediante algumas categorias sistêmi-
cas, tais como estrutura, elemento, meio, relações, intensidade etc.” (Rodri-
guez; Silva; Cavalcanti, 2004, p.41).

As definições de sistemas são várias, e dentre essas pode-se citar a contri-
buição de Rodriguez:

El sistema se define como el conjunto de elementos que se encuentran en rela-
ción y con nexos entre sí, y que forman una determinada unidad e integridad. Es 
un conjunto energético – substancial de componentes interrelacionados, agrupa-
dos de acuerdo a relaciones directas e inversas en una cierta unidad. Es un todo 
complejo, único, organizado, formado por el conjunto o combinación de objetos 
o partes. (Rodriguez, 2005, p.4)
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A proposta metodológica de Rodriguez, Silva e Cavalcanti apresenta uma 
abordagem de análise integrada da paisagem, fundamentada na Geoecologia 
das Paisagens. Baseada em uma perspectiva multidisciplinar e valorizando a 
questão ambiental, a Geoecologia das Paisagens oferece “subsídios metodoló-
gicos e procedimentos técnicos de investigação na procura de ampliar a análise 
sobre o meio natural” (Rodriguez; Silva; Cavalcanti, 2004, p.13).

Na proposta de Rodriguez, Silva e Cavalcanti, o conceito-chave é a pai-
sagem, a qual é concebida “como um sistema integrado, no qual cada com-
ponente isolado não possui propriedades integradoras” (Rodriguez; Silva; 
Cavalcanti, 2004, p.47). Essa proposta envolve diferentes enfoques na aná-
lise da paisagem, e a presente pesquisa adota como subsídio o enfoque fun-
cional. Os autores apontam que, sob esse enfoque, todos os elementos da 
paisagem “cumprem funções determinadas […]” (Rodriguez; Silva; Caval-
canti, 2004, p.124).

Nesse contexto, considerando o funcionamento e a estrutura da paisagem 
no município de Bertioga, foi definida a sua função geoecológica, que tem o 
objetivo de garantir a estrutura e o funcionamento, tanto do próprio Geos-
sistema, como do sistema superior ao qual pertence. Assim, as paisagens 
foram inicialmente divididas, de acordo com suas funções, em três categorias, 
segundo Rodriguez et al.:

• Áreas emissoras: têm a função de garantir os fluxos de Energia, 
Matéria e Informação (EMI) para o restante da área.

• Áreas transmissoras: têm a função de garantir o translado dos fluxos 
de EMI das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas.

• Áreas coletoras: têm a função de coletar e acumular os fluxos de EMI 
e, a partir daí, transmitir de forma concentrada e seletiva a energia e 
matérias através dos canais fluviais.

O enfoque funcional na análise da paisagem, além de estudar a gênese, o 
funcionamento, a estrutura funcional e a função geoecológica da paisagem, 
propõe também a análise da dinâmica funcional e dos processos geoecológicos 
degradantes que envolvem as paisagens. Os processos geoecológicos degradan-
tes advêm dos processos naturais ou são produtos diretos da ação antrópica.

A partir do estudo dos processos degradantes e do nível de degradação, 
é possível determinar o estado ambiental dos Geossistemas, que se constitui 
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na “situação ecológica da paisagem dada, determinada pelo tipo e grau de 
impacto e a capacidade de reação e absorção dos Geossistemas” (Rodriguez; 
Silva; Cavalcanti, 2004, p.139).

Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004) indicam, em relação ao estado 
ambiental, a diferenciação nas seguintes classes, propostas por Rodriguez e 
Martinez (1998) e Glazovskiy et al. (1998):

• estável (não alterado): conserva-se a estrutura original da paisagem 
e o caráter natural dos processos geoecológicos. São núcleos de esta-
bilidade ecológica, principalmente paisagens primárias ou paisagens 
naturais com limitado uso antropogênico;

• medianamente estável (sustentável): refletem poucas mudanças 
na estrutura da paisagem, eventualmente com alguns problemas de 
intensidade leve a moderada, mas que não alteram o potencial natural 
e a integridade do Geossistema;

• instável (insustentável): fortes mudanças da estrutura espacial e 
funcional da paisagem, de tal maneira que não consegue cumprir as 
funções ecológicas, mas mesmo assim conserva sua integridade;

• crítico: perda parcial da estrutura espacial e funcional da paisagem, 
com eliminação paulatina das funções ecológicas. São áreas onde o uso 
da terra e o impacto humano excederam a capacidade de suporte dos 
Geossistemas, resultando em uma drástica redução de seu potencial;

• muito crítico: perda e alteração generalizada da estrutura espacial 
e funcional da paisagem. O Geossistema não está em condições de 
cumprir as funções geoecológicas.

Determinado o estado ambiental da paisagem, a situação geoecológica 
é representada cartograficamente, através da Carta de Unidades Geoam-
bientais e da Carta de Estado Ambiental. Para alcançar tal objetivo, o pro-
cedimento metodológico da proposta utilizada envolve as seguintes etapas 
fundamentais: organização, inventário, análise, diagnóstico, proposta e exe-
cução. Neste trabalho, apenas a etapa de execução não foi realizada, pois a 
proposta de zoneamento foi direcionada aos órgãos públicos competentes.

A fase de organização implicou a definição dos objetivos, o desenho da 
investigação e a delimitação da área de estudo. Incluiu também a justificativa da 
execução do trabalho e a adequação das atividades ao cronograma de trabalho.
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A fase de inventário foi composta pelo levantamento dos componen-
tes antrópicos (caracterização socioeconômica) e dos componentes natu-
rais (caracterização geoecológica), através da elaboração de um conjunto de 
materiais cartográficos e pesquisa bibliográfica. A elaboração desse material 
esteve atrelada a uma análise sistêmica, possibilitando a compreensão das 
interações existentes entre os componentes ambientais e socioeconômicos da 
área de estudo.

A fase de análise foi composta pelo tratamento dos dados levantados na 
fase de inventário, por meio da integração dos componentes socioeconômi-
cos e dos componentes ambientais, permitindo a delimitação das unidades 
geoambientais. Esse processo serviu de base para a identificação de setores 
de risco e dos principais conflitos e impactos ambientais presentes na área 
de estudo.

Em seguida, tem-se a fase de diagnóstico que, através da síntese dos 
resultados obtidos, possibilitou a caracterização do cenário atual, entendido 
como Estado Geoambiental, indicando seus principais problemas ambientais.

Finalmente, considerando a análise do diagnóstico, tem-se a fase proposi-
tiva, na qual foi efetivado um prognóstico socioeconômico e ambiental, esta-
belecendo uma análise de tendências futuras do quadro atual, contribuindo 
para a proposta de Zoneamento Geoambiental da área de estudo.

Técnicas

Para a elaboração e organização do material cartográfico foram utilizadas 
como fontes de dados cartas topográficas, geológicas e pedológicas; pares 
estereoscópicos de fotografias aéreas; ortofotos digitais e imagens de satélite 
de alta resolução. Após a coleta das informações, estas foram organizadas e 
analisadas em um software de geoprocessamento, permitindo a elaboração do 
material cartográfico final, na escala de 1:50.000. Nessa etapa obteve-se como 
resultado os seguintes materiais cartográficos: Base Cartográfica, Cartas 
Morfométricas (Declividade, Dissecação Vertical e Dissecação Horizontal), 
Carta Pedológica, Carta Geomorfológica, Cartas de Uso da Terra, Carta de 
Unidades Geoambientais e Carta de Estado Geoambiental.

A Base Cartográfica, assim como as cartas morfométricas, pedológica, 
geológica, geomorfológica e de uso da terra foram elaboradas e organizadas 
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no âmbito do levantamento e da caracterização das especificidades geoecoló-
gicas e socioeconômicas da área de estudo. A partir da análise sistêmica dessas 
características, foram diagnosticadas as interações existentes entre os compo-
nentes naturais e antrópicos levantados, sendo possível identificar as condi-
ções em que se encontram os diferentes setores da área analisada. Assim, a 
situação ecológica da área de estudo foi representada cartograficamente pelos 
dois materiais cartográficos de síntese: Carta de Unidades Geoambientais e 
Carta de Estado Geoambiental.

A Carta de Unidades Geoambientais constitui um documento carto-
gráfico de síntese, organizado através da análise sistêmica das informações 
presentes nos produtos cartográficos elaborados anteriormente (Base Carto-
gráfica, Carta Clinográfica ou de Declividade, Carta de Dissecação Vertical, 
Carta de Dissecação Horizontal, Carta Geológica, Carta Pedológica, Carta 
Geomorfológica e Cartas de Uso da Terra).

No processo de elaboração da Carta de Unidades Geoambientais, Oli-
veira (2003) ressalta a importância de haver uma correlação das informações 
a partir de uma análise criteriosa da documentação cartográfica básica, a qual 
“permite a seleção de parâmetros mais representativos das áreas de maior 
homogeneidade da paisagem, tendo sempre em mente o dinamismo desses 
espaços” (Oliveira, 2003, p.73). Dessa maneira, as paisagens foram divididas, 
segundo suas funções, em três categorias principais (Rodriguez et al., 1995): 
áreas emissoras, áreas transmissoras e áreas coletoras.

A nomenclatura das unidades geoambientais foi criada a partir das carac-
terísticas geoecológicas e da dinâmica de uso da terra de cada unidade, assim 
como a partir da toponímia local. Depois de delimitadas, as unidades foram 
organizadas e classificadas pela atribuição de diferentes cores e também por 
uma numeração em algarismos romanos.

A Carta de Unidades Geoambientais é acompanhada de uma legenda 
explicativa em forma de tabela, na qual estão expostas de maneira detalhada 
as características geoecológicas e socioeconômicas das unidades geoambien-
tais. Essa tabela busca facilitar a leitura e compreensão dos elementos relacio-
nados ao funcionamento das unidades, assim como possibilitar uma análise 
sistêmica entre esses elementos.

A Carta de Estado Geoambiental é um documento que também possui 
uma natureza de síntese, e foi elaborada a partir da análise do estado geoe-
cológico das unidades geoambientais, integrando-a com as características 
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físicas e suas relações com a dinâmica do uso da terra. O estado geoambiental 
é determinado “em dependência da alteração dos mecanismos de formação e 
regulação sistêmica das paisagens e do grau e amplitude dos processos degra-
dantes e do nível de degradação” (Rodriguez; Silva; Cavalcanti, 2004, p.139). 
Esses autores, a partir da proposta de Mateo Rodriguez e Martinez (1998) e 
Glazovskiy et al. (1998), distinguem as classes de estado geoambiental em: 
estável (não alterado); medianamente estável (sustentável); instável (insusten-
tável); crítico e muito crítico; critérios esses também utilizados na pesquisa 
desenvolvida sobre Bertioga.

Análise dos resultados: unidades geoambientais do 
município de Bertioga

A análise das unidades geoambientais do município de Bertioga baseou-
-se na interpretação do material cartográfico elaborado a partir da integração 
e espacialização das características geoecológicas e socioeconômicas da área 
de estudo.

A configuração do relevo no município de Bertioga permite a existência 
de três grandes setores: o Planalto Atlântico, marcado pelo embasamento 
cristalino e pela heterogeneidade das formas de relevo; o setor Serra do Mar, 
também configurado pelo embasamento cristalino e marcado pelas escarpas 
serranas de inclinações abruptas; e o setor Planície Costeira, formado por 
material sedimentar pouco consolidado e marcado pela baixa declividade do 
terreno. As características diferenciadas desses setores fazem com que os pro-
cessos morfodinâmicos atuantes em cada um deles apresentem-se de maneira 
diferenciada, mas, ao mesmo tempo, mantenham relações de dependência 
entre si, a partir dos fluxos de matéria e energia presentes no interior dos sis-
temas ambiental e socioeconômico do município de Bertioga.

Como pode ser observado na Carta de Unidades Geoambientais (Figura 
3.2), o compartimento do Planalto Atlântico é formado por duas unidades 
geoambientais, as quais cumprem a função geoecológica de unidades emis-
soras: Planalto Dissecado da Alta Bacia do Rio Itatinga e Planalto da Alta 
Bacia do Rio Guaratuba.

Representando o reverso da Serra do Mar, o Planalto Atlântico é com-
posto, na região de Bertioga, basicamente por materiais litológicos resistentes, 
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Figura 3.2. Carta de Unidades Geoambientais do município de Bertioga

Fonte: Organização do autor.

originados no Pré-Cambriano. Segundo Oliveira et al. (1999), as formas 
de relevo predominantes no planalto, em conjunto com o embasamento 
litológico, sustentam os Cambissolos Háplicos, característicos de relevos 
acidentados.
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As características morfológicas das unidades geoambientais do com-
partimento Planalto Atlântico apresentam grande variedade nos valores de 
declividade (Figura 3.3). Esse fato ocorre devido às feições heterogêneas 
das formas de relevo dessas áreas, nas quais os fundos de vale apresen-
tam classes de declividade muito baixas (≤ 2%), em função da presença de 
planícies aluviais, ao passo que as vertentes apresentam declividades não 
muito elevadas na maioria dos casos, predominando as classes médias de 
declive (2 ├ 5%, 5 ├ 12%, 12 ├ 20%). Apenas em alguns pontos dos setores 
de alta vertente é possível encontrar classes de declividade muito elevadas 
(20 ├ 30% e ≥ 30%).

Em relação às classes de dissecação vertical, foi detectada uma diferença 
entre as duas unidades geoambientais. Na unidade Planalto Dissecado da 
Alta Bacia do Rio Itatinga, há significativas ocorrências das classes mais ele-
vadas, indicando um relevo bastante dissecado. Já na unidade Planalto da Alta 
Bacia do Rio Guaratuba, a dissecação vertical varia entre as classes baixas e 
intermediárias, indicando um relevo menos dissecado em relação à primeira 
unidade (Figura 3.3).

O clima quente e úmido da região, aliado à natureza do substrato litológico 
e pedológico das unidades geoambientais do Planalto Atlântico, dá origem ao 
predomínio de vales com fundo plano, nos cursos d’água maiores, e fundos 
de vale em V, nos canais de ordem inferior, que cortam setores de vertentes 
íngremes. Além disso, aqueles fatores contribuem para o predomínio de ver-
tentes convexas, mas também para o aparecimento de vertentes côncavas e 
retilíneas. Esses fatos, representados na Carta Geomorfológica (Figura 3.3), 
atestam mais uma vez as características heterogêneas do compartimento Pla-
nalto Atlântico no município de Bertioga.

Em relação aos valores de dissecação horizontal, representados na Carta 
de Dissecação Horizontal, há uma similaridade entre os valores encontrados 
nas duas unidades geoambientais do Planalto Atlântico. Observa-se o pre-
domínio das classes mais intensas, ou seja, aquelas que indicam uma pro-
ximidade entre os canais de drenagem e, consequentemente, uma elevada 
quantidade de energia potencial acumulada pela dinâmica da rede de drena-
gem (Figura 3.3).

Esse panorama observado no Planalto Atlântico implica a necessidade de 
manejo do relevo de forma diferenciada entre as áreas de alta declividade e as 
áreas de relevo mais suavizado. Concomitantemente, deve-se também buscar 
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Figura 3.3. Características físicas e socioeconômicas de um trecho do Planalto 
Atlântico, de acordo com o material cartográfico elaborado

Fonte: Organização do autor.
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a manutenção do equilíbrio entre os processos morfodinâmicos integrados a 
esses dois setores, demonstrando, assim, a complexidade do planejamento e 
uso dessas áreas.

A análise do uso da terra das unidades geoambientais no Planalto Atlân-
tico (cenário de 1962) permitiu observar o predomínio da vegetação natural 
da Mata Atlântica, com a presença de algumas áreas compostas por vegetação 
rasteira e solo exposto na unidade geoambiental Planalto Dissecado da Alta 
Bacia do Rio Itatinga (Figura 3.3). Essas manchas de vegetação rasteira estão 
localizadas principalmente às margens do rio Itatinga e de seus principais 
afluentes, e acredita-se que a maior parte dessas áreas resulta de atividades 
antrópicas, como pastagens e pequenos cultivos agrícolas.

Já a análise Carta de Uso da Terra correspondente ao cenário de 2010 
atesta o predomínio da vegetação de Mata Atlântica em ambas as unidades 
geoambientais do Planalto Atlântico (Figura 3.3). Esse fato demonstrou uma 
recuperação das áreas de vegetação florestal, anteriormente degradadas, que 
estão relacionadas à classe de uso da terra denominada reflorestamento.

Dessa maneira, a unidade geoambiental Planalto Dissecado da Alta Bacia 
do Rio Itatinga encontra-se protegida pela Unidade de Conservação Parque 
das Neblinas, e também pelo Parque Estadual da Serra do Mar (Decreto 
10.521, de 30/08/1977), ao passo que a unidade Planalto da Alta Bacia do Rio 
Guaratuba também se encontra protegida pelo Parque da Serra do Mar. Des-
taca-se a importância da existência dessas unidades de proteção nas regiões do 
Planalto Atlântico, tendo em vista a necessidade de se buscar a manutenção do 
equilíbrio entre os processos morfodinâmicos relacionados às características 
heterogêneas do relevo, e à manutenção da vegetação nativa, demonstrando, 
assim, a complexidade do planejamento e uso dessas áreas.

Nesse contexto, considerou-se que a unidade geoambiental Planalto Dis-
secado da Alta Bacia do Rio Itatinga apresenta um uso da terra adequado às 
características físicas do terreno, tanto nas áreas de Mata Atlântica como 
naquelas reflorestadas. No entanto, o clima quente e úmido da região, aliado 
às formas heterogêneas do relevo, indica a necessidade da manutenção da 
vegetação nessa unidade. A retirada da vegetação pode desencadear movi-
mentos de massa e processos erosivos nas vertentes. Dessa forma, o estado 
geoambiental dessa unidade foi classificado como Estável nas áreas preser-
vadas com a vegetação de Mata Atlântica e como Medianamente Estável nas 
áreas reflorestadas (Figura 3.4).
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Fonte: Organização do autor.

Figura 3.4. Carta de Estado Geoambiental do município de Bertioga

Já a unidade geoambiental Planalto da Alta Bacia do Rio Guaratuba 
apresenta um uso da terra compatível com as características geoambientais 
em toda a sua extensão, pois apresenta o predomínio da vegetação florestal 
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preservada. No entanto, as precauções são as mesmas válidas para a unidade 
Planalto Dissecado da Alta Bacia do Rio Itatinga, ou seja, as características 
do relevo indicam que a retirada da vegetação pode desencadear movimentos 
de massa e processos erosivos nas vertentes. Dessa maneira, o estado geoam-
biental da unidade Planalto da Alta Bacia do Rio Guaratuba foi classificado 
como Estável (Figura 3.4).

No município de Bertioga, o conjunto cristalino da Serra do Mar apre-
senta-se como um frontão serrano, paralelo à linha de costa e desta recuado 
uma distância média de 5 km. Como pode ser observado na Carta de Uni-
dades Geoambientais (Figura 3.2), o compartimento Sistema Serrano é for-
mado por cinco unidades geoambientais – duas possuem função emissora e 
três, função transmissora –: Topos do Sistema Serrano, Cristas do Sistema 
Serrano, Vertentes Íngremes do Sistema Serrano, Médias e Baixas Vertentes 
do Sistema Serrano e Vertentes dos Morros Isolados.

Segundo Suguio e Martin (1978), no município de Bertioga, a litologia 
do setor Serra do Mar é constituída por rochas do período Pré-Cambriano, 
sendo recoberta, de acordo com Oliveira et al. (1999), pelos Cambissolos 
Háplicos. Resultante das características litológicas cristalinas e também dos 
padrões morfológicos da área, com altas declividades e escarpamentos, esse 
tipo de solo dá sustentação, na área de estudo, à vegetação da Mata Atlântica.

As características morfométricas das unidades geoambientais que com-
põem a região serrana são marcadas pelos acentuados índices de declividade 
(Figura 3.5), principalmente nas unidades Cristas do Sistema Serrano e Ver-
tentes Íngremes do Sistema Serrano (20├ 30% a ≥ 30%).

Destaca-se que, nos setores mais elevados das escarpas, existe um grande 
número de vertentes retilíneas, com súbitas rupturas de declive, formando 
paredões muito íngremes, com declividade acima de 30%. Já na unidade 
Médias e Baixas Vertentes do Sistema Serrano, foi possível identificar um pre-
domínio das classes de declividade média (5├ 12% e 12├ 20%). Na unidade 
Vertentes dos Morros Isolados verificou-se o predomínio das classes elevadas 
de declividades (12 ├ 20%, 20 ├ 30% e ≥ 30%), apresentando uma configura-
ção semelhante aos padrões observados no compartimento da Serra do Mar.

Quanto aos valores de dissecação do relevo (Figura 3.5), no setor da Serra 
do Mar há uma heterogeneidade quanto aos valores das classes. Por um lado, 
devido à grande quantidade de canais de drenagem que descem as escarpas 
em direção à planície, há um predomínio, em termos de área, das classes de 
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Figura 3.5. Características físicas e socioeconômicas de um trecho da Serra do 
Mar, de acordo com o material cartográfico elaborado

Fonte: Organização do autor.
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baixa dissecação vertical (≤ 20 m e 20 ├ 40 m). No entanto, grande parte dos 
cursos d’água está inserida em sub-bacias que apresentam elevadas diferenças 
altitudinais entre os talvegues dos rios e seus respectivos divisores, fazendo 
que se registrem, de forma fragmentada, mas com frequência, parcelas de ter-
reno com classes de dissecação bastante elevadas (40 ├ 60 m, 60 ├ 80 m, 80 
├ 100 m, ≥ 100 m). As classes mais elevadas de dissecação vertical estão pre-
sentes nas unidades Topos do Sistema Serrano e Cristas do Sistema Serrano.

No caso da dissecação horizontal, as classes mais elevadas são identifica-
das nas áreas de vertentes do sistema serrano (unidades Vertentes Íngremes 
do Sistema Serrano e Médias e Baixas Vertentes do Sistema Serrano), devido 
à elevada densidade da rede de drenagem. Já nas áreas mais elevadas, com-
preendidas pelas unidades Topos do Sistema Serrano e Cristas do Sistema Ser-
rano, há um predomínio das classes intermediárias de dissecação horizontal.

Na unidade Vertentes dos Morros Isolados verificou-se o predomínio 
das classes médias e altas de dissecação vertical, demonstrando uma consi-
derável resistência litológica desses morros e indicando elevadas altitudes em 
relação aos talvegues situados na Planície Costeira. Por sua vez, as classes de 
dissecação horizontal variam desde as mais elevadas até as intermediárias, 
demonstrando a presença da grande quantidade de cursos d’água nos Mor-
ros Isolados.

Os padrões da morfologia serrana, atrelados à natureza litológica de seu 
material e também ao predomínio do clima quente e úmido na região, resul-
tam em um elevado escoamento superficial no setor da Serra do Mar. Esse 
fato é demonstrado pela presença de vertentes convexas e retilíneas, conforme 
a Carta Geomorfológica (Figura 3.5). Da mesma forma, essa configuração 
possibilita a ação do intemperismo nas áreas de escarpa, desencadeando pro-
cessos de decomposição das rochas e resultando na formação da camada de 
solo que as recobre.

Nessa região, o solo dá sustentação à vegetação da Mata Atlântica, cuja 
presença em áreas serranas constitui, de acordo com Afonso (2006), um 
importante fator na manutenção do equilíbrio natural das escarpas, pois os 
troncos e raízes retêm os sedimentos e retardam seu deslizamento encosta 
abaixo. Segundo Bertoni e Lombardi Neto (2008), nesses casos a vegetação 
pode agir de diversas maneiras, protegendo o solo contra o impacto das gotas 
de chuva, aumentando a capacidade do solo na retenção de água, e diminuindo 
a velocidade de escoamento da água sobre a superfície.

Baixada_Santista__[MIOLO_16x23cm]__Graf_v2.indd   78 04/02/2016   08:11:07



BAIXADA SANTISTA  79

Dessa maneira, é possível destacar a importância da existência das áreas 
de proteção ambiental nos setores serranos de Bertioga, como é o caso do 
Parque Estadual da Serra do Mar (Decreto 10.521, de 30/8/1977). Segundo 
o Instituto Florestal (2006), 49,92% da área total de Bertioga pertence a essa 
unidade de conservação.

A elaboração das cartas de uso da terra do município de Bertioga (cená-
rios 1962 e 2010) permitiu identificar, em ambos os cenários, o predomínio 
da cobertura vegetal da Mata Atlântica nos setores correspondentes à Serra 
do Mar, sendo nula a presença de pontos de ocupação nesse setor da área de 
estudo (Figura 3.5).

Em relação à problemática ambiental, uma exceção se aplica à unidade 
Vertentes dos Morros Isolados. Em uma área correspondente a essa unidade 
foram constatados vestígios de atividades de mineração, mas que atualmente 
encontram-se desativadas. Em visita de campo, verificou-se o funcionamento 
de um depósito de lixo em uma parte da área citada.

Em outro morro isolado foi constatada a presença de estruturas urbanas. 
Dessa forma, essas áreas apresentaram impactos ambientais, tendo em vista 
que as atividades lá desenvolvidas ultrapassam a capacidade de sustentação 
das paisagens dos Morros Isolados.

Dessa maneira, com exceção da unidade Vertentes dos Morros Isolados, 
todas as unidades geoambientais correspondentes ao Sistema Serrano do 
município de Bertioga apresentam uma dinâmica do uso da terra de acordo 
com as suas características geoecológicas, e, ao mesmo tempo, não há trans-
gressão da legislação ambiental vigente nessas áreas. Assim, suas caracterís-
ticas permitem afirmar que essas unidades apresentam estado geoambiental 
Estável (Figura 3.4).

Em Bertioga, a Planície Costeira se estende por todo o município, no sen-
tido W-E, ocupando a posição entre a linha de costa e os sopés das escarpas 
da Serra do Mar. A Carta de Unidades Geoambientais (Figura 3.2) apresenta 
as oito unidades geoambientais que correspondem ao Sistema Planície Qua-
ternária, das quais três possuem função transmissora e cinco, função cole-
tora: Terraços Marinhos Baixos, Terraços Marinhos Dissecados, Terraços 
Marinhos Urbanizados, Rampas Coluviais, Rampas Coluviais Urbanizadas, 
Planície Flúvio-Marinhas, Planícies Marinhas Atuais, Planícies Marinhas 
Atuais Urbanizadas.
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O embasamento litológico da Planície Costeira de Bertioga, segundo 
Suguio e Martin (1978), é composto por areias e argilas referentes aos sedi-
mentos continentais, correspondentes às unidades geoambientais Rampas 
Coluviais e Rampas Coluviais Urbanizadas; pelos sedimentos de mangue 
e de pântano e pelos sedimentos flúvio-lagunares e de baías, corresponden-
tes à unidade Planícies Flúvio-Marinhas. Estão presentes também as areias 
marinhas litorâneas e as areias marinhas litorâneas retrabalhadas pelo vento, 
correlacionadas às unidades geoambientais Terraços Marinhos Baixos e Ter-
raços Marinhos Dissecados.

São três os principais rios que correm das escarpas da Serra do Mar em 
direção ao oceano, passando pela Planície Costeira de Bertioga: o Rio Itapa-
nhaú, o Rio Itaguaré e o Rio Guaratuba. Em suas áreas estuarinas encontram-
-se os sedimentos de mangue e de pântano, formados por areias e argilas, que 
correspondem aos sedimentos flúvio-lagunares e de baías. Essas áreas estão 
relacionadas à unidade geoambiental Planícies Flúvio-Marinhas.

Os dados de Suguio e Martin (1978) mostram, em toda a Planície Costeira 
de Bertioga, a presença de antigos alinhamentos de cordões litorâneos. Esses 
cordões representam os antigos níveis marinhos locais e estão estabelecidos 
na unidade geoambiental Terraços Marinhos Baixos. A partir da análise de 
fotografias aéreas do município, datadas de 1962, foi possível observar que 
muitos desses cordões nas áreas de planície ainda não estavam ocupados pela 
urbanização. No entanto, a observação de imagens orbitais recentes (cenário 
2010) possibilitou constatar a alteração de grande parte desses cordões, que 
se encontram urbanizados.

Sobre os materiais que formam a Planície Costeira de Bertioga, encontram-
-se os Gleissolos Sálicos e Espodossolos Ferrocárbicos, de acordo com Oliveira 
et al. (1999). Nas unidades geoambientais localizadas na área da planície há um 
predomínio dos Espodossolos Ferrocárbicos, com exceção da unidade Planí-
cies Flúvio-Marinhas, composta basicamente pelos Gleissolos Sálicos.

As diferentes unidades geoambientais da Planície Costeira de Bertioga 
apresentam certa particularidade quanto à densidade da rede de drenagem, 
que pode ser observada através da Carta de Dissecação Horizontal (Figura 
3.6). As unidades Terraços Marinhos Baixos e Terraços Marinhos Disseca-
dos apresentam valores intermediários de dissecação horizontal, indicando 
baixa densidade de drenagem. Por outro lado, as unidades localizadas mais 
próximas à linha de costa, como Terraços Marinhos Urbanizados, Planícies 
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Figura 3.6. Características físicas e socioeconômicas de um trecho da Planície 
Costeira, de acordo com o material cartográfico elaborado

Fonte: Organização do autor.
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Marinhas Atuais Preservadas, Planícies Marinhas Atuais Urbanizadas e Pla-
nícies Flúvio-Marinhas, apresentam valores de dissecação horizontal mais 
elevados, em função de uma maior densidade da rede de drenagem, princi-
palmente devido ao grande número de canais de drenagem de pequeno porte 
que deságuam na linha de costa. Nas unidades Terraços Marinhos Urbani-
zados e Planícies Marinhas Atuais Urbanizadas, os canais de drenagem loca-
lizam-se no interior de paisagens urbanas, apresentando características desse 
ambiente. Já nas unidades Planícies Marinhas Atuais Preservadas e Planícies 
Flúvio-Marinhas, a drenagem mantém sua estrutura natural. De acordo com 
a Carta Geomorfológica (Figura 3.6), a rede de drenagem da Planície Qua-
ternária é marcada pela presença de vales de fundo plano.

As características planas das formas de relevo presentes na Planície Cos-
teira de Bertioga também são ilustradas a partir dos dados morfométricos 
observados nas cartas de declividade e dissecação vertical (Figura 3.6). A 
feição compreendida pela Planície Costeira apresenta, em quase toda a sua 
dimensão, uma declividade menor ou igual a 2%, resultado da pequena varia-
ção do relevo nessas áreas. Em relação à dissecação vertical, as áreas com-
preendidas pela planície litorânea também apresentam um predomínio da 
classe de menor dissecação (< 20 m). Esse fato ilustra a pequena variação de 
altitude entre os talvegues presentes na planície e os limites de suas bacias.

Entende-se que as características planas da Planície Costeira constituem-
-se num dos principais fatores para a intensa ocupação urbana, desenca-
deando uma série de processos de degradação ambiental. Em Bertioga, o 
processo de expansão urbana, apesar de recente, vem se desenvolvendo de 
forma acelerada, marcado principalmente pelas atividades com finalidades 
turísticas. A evolução do processo de ocupação urbana de Bertioga pode ser 
observada nas Cartas de Uso da Terra (1962 e 2010). Nota-se a presença das 
estruturas urbanas concentradas junto à linha de costa, em toda a extensão do 
município, expandindo-se para o interior da Planície Costeira.

Assim, apesar dos dados morfométricos apresentados indicarem baixa 
susceptibilidade aos processos morfodinâmicos na Planície Costeira, 
observa-se a existência de fatores significativos que a caracterizam como um 
ambiente de elevada fragilidade ambiental, visto que a Planície Costeira é 
formada por solos arenosos, pouco consolidados, e o lençol freático localiza-
-se bem próximo da superfície. Dessa forma, as áreas ocupadas pela urbani-
zação estão sujeitas aos alagamentos, principalmente nas margens dos canais 
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de drenagem e nas áreas correspondentes aos manguezais; aos processos 
erosivos, devido à baixa consolidação dos terrenos e a movimentações como 
subsidências vinculadas à proximidade do lençol freático.

Afonso (2006) afirma que, em toda a Baixada Santista, o lençol freático é 
raso e encontra-se próximo à superfície ou aflorante. Assim, os terrenos da 
planície sedimentar, que podem ser enxutos ou encharcados, apresentam 
“total incapacidade para o suporte de cargas e, consequentemente, para a 
construção de estradas, ruas e edificações” (Afonso, 2006, p.121). A autora 
ressalta que, no processo de ocupação da planície, tem-se buscado solucionar 
esses problemas através de aterros em áreas encharcadas, a fim de construir 
edifícios e arruamentos sobre os sedimentos inconsolidados. No entanto, a 
autora afirma que “os recalques contínuos têm mostrado a total inadequação 
desse tipo de solução” (Afonso, 2006, p.122).

Exemplos dessa natureza foram observados por Pinton, Cunha e Travalini 
(2011) ao analisar as mudanças morfológicas na rede hidrográfica dos muni-
cípios de Cubatão e Bertioga, localizados na Baixada Santista. Foi constatada, 
nesses municípios, a presença marcante de alterações na morfologia dos canais 
fluviais, especialmente relacionadas à expansão de áreas urbanas e industriais. 
No caso de Bertioga, especificamente, foram constatadas alterações no padrão 
da drenagem em áreas de manguezal e também próximas à linha de costa, para 
estabelecimento de empreendimentos urbanísticos.

As áreas urbanizadas da Planície Costeira de Bertioga correspondem à 
unidade geoambiental Terraços Marinhos Urbanizados. Essa unidade apre-
senta um predomínio de estruturas urbanas, inclusive em áreas consideradas 
como Área de Preservação Permanente (APP), de acordo com a Resolução 
CONAMA n.303, de 20/3/2002. Nessa unidade, tem-se também a presença 
de áreas com solo exposto e vegetação rasteira, que se constituem em lotes 
ainda não ocupados por construções, mas inseridos no contexto das estrutu-
ras urbanas do município.

Dessa maneira, a relação entre o uso da terra e as características físicas dos 
terrenos é incompatível nas áreas ocupadas pelas feições urbanas, vegetação 
rasteira e solo exposto, e apropriada nas áreas que ainda preservam a cober-
tura de restinga.

A configuração urbana do uso da terra, que caracteriza a unidade geoam-
biental Terraços Marinhos Urbanizados, se dá em áreas de solo impermea-
bilizado, indicando um cenário de fragilidade. Destaca-se a instabilidade do 
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terreno para a construção civil e a presença marcante de canalizações e reti-
linizações dos canais de drenagem, que alteram o funcionamento original da 
rede de drenagem.

Nesse contexto, os riscos potenciais advindos da pressão causada pela pre-
sença das estruturas urbanas são o agravamento dos processos morfogenéti-
cos, o comprometimento das construções e o aparecimento de fenômenos de 
inundação. Frente a esse cenário, o estado geoambiental da unidade Terraços 
Marinhos Urbanizados foi classificado como Crítico nas áreas ocupadas pelas 
feições urbanas, vegetação rasteira e solo exposto, e como Estável nas áreas 
que ainda preservam a cobertura de restinga (Figura 3.4).

Por outro lado, distanciando-se da linha de costa em direção aos sopés da 
Serra do Mar, a Planície Costeira de Bertioga apresenta grandes áreas preser-
vadas, onde há o predomínio da vegetação de restinga. Essas áreas englobam as 
unidades geoambientais Terraços Marinhos Baixos, Terraços Marinhos Dis-
secados, Terraços Fluviais, Rampas Coluviais e Planícies Flúvio-Marinhas.

Esse panorama se dá principalmente em função da existência de um 
importante número de unidades de conservação na Planície Quaternária do 
município de Bertioga, tais como o Parque Estadual Restinga de Bertioga e 
diversas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).

A presença das Unidades de Conservação na região da Planície Quater-
nária de Bertioga ressalta o fator de importância da cobertura vegetal de res-
tinga nas porções interiores da Planície Costeira. Segundo Afonso (2006), 
os processos morfodinâmicos advindos das encostas fazem que a vegetação 
associe-se “a esses fatores retendo e fixando sedimentos, atuando na conten-
ção do processo de assoreamento dos rios e canais estuarinos e processando a 
matéria orgânica recebida” (Afonso, 2006, p.113).

As porções interiores da Planície Costeira de Bertioga são marcadas pela 
transição entre esse compartimento e o Sistema Serrano. Esse cenário carac-
teriza-se pela presença de materiais coluvionares, formados principalmente 
por sedimentos provenientes da área serrana. Tais áreas correspondem às uni-
dades geoambientais Rampas Coluviais e Rampas Coluviais Urbanizadas.

A unidade Rampas Coluviais não apresenta problemas ambientais, em 
função do predomínio da vegetação de restinga em toda a sua área. Dessa 
forma, essa unidade foi classificada como tendo estado geoambiental Está-
vel (Figura 3.4). Por outro lado, a unidade Rampas Coluviais Urbanizadas 
apresenta uma função socioeconômica marcada pela presença de estruturas 
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urbanas, tendo sido considerada incompatível a relação dessas com os aspec-
tos físicos, pois esse cenário indica a presença de um solo impermeabilizado 
em um compartimento de frágil sustentação, comprometendo o equilíbrio 
da unidade e das unidades vizinhas. A retirada da vegetação e a presença de 
construções podem desencadear nas áreas coluvionares movimentos de massa 
e alteração nos processos de escoamento superficial. Assim, o estado geoam-
biental foi qualificado como Instável (Figura 3.4).

Apesar do avanço de estruturas urbanas em porções interiores da Planície 
Costeira de Bertioga, algumas áreas da Planície próximas à linha de costa ainda 
apresentam sua cobertura vegetal preservada. É o caso dos manguezais, corres-
pondentes à unidade geoambiental Planícies Flúvio-Marinhas. Em Bertioga, 
os grandes rios que correm das escarpas serranas em direção à linha de costa 
apresentam, em suas áreas estuarinas, grandes depósitos flúvio-marinhos, reco-
bertos por vegetação característica e diretamente atrelados ao regime das marés.

Assim como no restante da Planície Costeira, apesar das característi-
cas planas do relevo não indicarem um panorama de fragilidade, os valores 
de dissecação horizontal, as formações litológicas e pedológicas indicam o 
oposto, ou seja, apontam a existência de uma elevada energia da ação fluvial 
na dinâmica da paisagem, assim como uma superfície sedimentar instável 
e inconsolidada, simultaneamente dependente da inundação periódica pela 
água do mar, em função do regime de marés. A retirada da vegetação origi-
nal, a construção de aterros e a impermeabilização do solo podem trazer pro-
blemas graves ao equilíbrio do sistema manguezal, acarretando inundações e 
desequilíbrios morfodinâmicos.

Em função desses fatores, nota-se a importância da vegetação dos man-
guezais para a manutenção do equilíbrio desse ecossistema. Esse cenário é 
observado em Bertioga, onde a unidade geoambiental correspondente aos 
manguezais apresenta-se recoberta pela vegetação nativa. Dessa maneira, a 
unidade Planícies Flúvio-Marinhas teve seu estado geoambiental classificado 
como Estável (Figura 3.4).

Em direção à linha de costa, são encontrados os depósitos marinhos 
atuais, correspondentes às unidades Planícies Marinhas Atuais e Planícies 
Marinhas Atuais Urbanizadas. A unidade Planícies Marinhas Atuais foi 
avaliada como tendo uma relação compatível entre as características físicas 
e o uso da terra, pois apresenta áreas preservadas, com a vegetação de res-
tinga estendendo-se até a linha de praia. Por outro lado, a unidade Planícies 
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Marinhas Atuais Urbanizadas foi classificada como incompatível, pois é 
formada por praias com a presença de estruturas de uso urbano, com ruas e 
estradas margeando a linha de costa, além da presença de habitações, da reti-
rada da vegetação natural e canalização de grande parte da rede de drenagem 
que deságua no mar.

A presença de estruturas urbanas nas praias sugere um cenário de proble-
máticas ambientais, pois o solo impermeabilizado dinamiza o escoamento de 
água, o qual, em conjunto com a retilinização da rede de drenagem, acentua 
os processos erosivos nos estirâncios, além de comprometer a balneabilidade 
quando há o despejo de esgoto e lixo. Assim, a pressão provocada pela pre-
sença das estruturas urbanas pode causar a destruição das praias, em função 
da aceleração dos processos erosivos.

Dessa maneira, a unidade geoambiental Planícies Marinhas Atuais Urba-
nizadas possui um estado geoambiental Crítico. Por outro lado, a unidade 
Planícies Marinhas Atuais foi enquadrada como apresentando um estado 
geoambiental Estável (Figura 3.4).

Frente a esse cenário, destaca-se a existência de uma grande diversidade 
e, ao mesmo tempo, uma relação sistêmica integrada entre os processos que 
ocorrem na Planície Costeira, na Serra do Mar e no Planalto Atlântico do 
município de Bertioga. Os resultados apresentados apontam essa diferencia-
ção em função dos aspectos geoecológicos e socioeconômicos existentes em 
cada um dos compartimentos, assim como a interdependência entre as uni-
dades geoambientais espacializadas, através dos fluxos de matéria e energia 
existentes entre elas.

Considerações finais

A presente pesquisa teve como principal objetivo a proposta de Zonea-
mento Geoambiental do município de Bertioga, na escala de 1:50.000. Nesse 
âmbito, a aplicação da metodologia de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004) 
se mostrou favorável à análise pretendida, permitindo um entendimento sis-
têmico da paisagem em que está inserido o município de Bertioga.

Os procedimentos aplicados possibilitaram o entendimento das rela-
ções sistêmicas da paisagem no município de Bertioga, a partir da identi-
ficação e análise das diferentes unidades geoambientais classificadas. Esse 
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procedimento auxiliou, também, a visualização da susceptibilidade ambiental 
das diferentes unidades frente aos processos naturais e antrópicos atuantes em 
cada um dos compartimentos geomorfológicos do município.

O compartimento Planalto Atlântico configura-se como um ambiente de 
elevada complexidade em relação ao planejamento e à manutenção do equilí-
brio dos processos atuantes, tendo em vista as características heterogêneas do 
relevo. Assim, destaca-se a importância das unidades de proteção ambiental 
ali presentes, sendo necessário que a legislação esteja integrada aos projetos 
governamentais, considerando as características físicas da paisagem, para que 
o uso da terra não venha a comprometer seus atributos geoecológicos.

O setor Serra do Mar possui como principal característica o relevo escar-
pado, com declives bastante acentuados. Essas características, atreladas à 
dinâmica climática da região, configuram um ambiente de elevada fragilidade 
natural, principalmente em função da instabilidade das vertentes frente aos 
processos de movimentos de massa. Dessa maneira, destaca-se que as uni-
dades geoambientais desse setor apresentam restrições em relação à presença 
de atividades antrópicas.

A análise da dinâmica do uso da terra indicou a ausência de atividades 
antrópicas na maioria das unidades geoambientais do Sistema Serrano, carac-
terizando um estado geoambiental estável. No entanto, recomenda-se a con-
solidação de sistemas de monitoramento que contribuam para a manutenção 
da cobertura florestal da Mata Atlântica nesse compartimento, assim como 
para o planejamento adequado da expansão urbana.

A Planície Costeira no município de Bertioga é formada por material sedi-
mentar mais recente e por solos arenosos pouco consolidados. Essa forma-
ção dá sustentação à vegetação de restinga, apresentando também setores de 
manguezais. Apesar de apresentar um relevo bastante plano, as características 
geoecológicas apontam a Planície Costeira como um ambiente de elevada fra-
gilidade frente às atividades de urbanização e exploração do solo.

No entanto, as atividades antrópicas significativas do município de Ber-
tioga estão localizadas na Planície Costeira, principalmente junto à linha de 
costa, apresentando um estado geoambiental crítico. Atreladas à expansão 
do turismo na região, essas atividades estão modificando a dinâmica geoeco-
lógica do município, influenciando na permeabilidade do solo, no padrão de 
drenagem e na cobertura vegetal. Nesse caso, o planejamento das áreas urba-
nas deve ser realizado visando ao equilíbrio das atividades socioeconômicas 

Baixada_Santista__[MIOLO_16x23cm]__Graf_v2.indd   87 04/02/2016   08:11:09



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

em relação às características geoecológicas da paisagem onde estão inseridas, 
assim como às inter-relações existentes.

Por exemplo: a carência de serviços de saneamento é um fator que pode 
intensificar a degradação ambiental, prejudicando a qualidade de vida da 
população. O despejo de efluentes sem tratamento nos cursos d’água com-
promete a qualidade do abastecimento de água para os habitantes, aumenta 
os custos do tratamento de água e também piora os índices de balneabilidade 
das praias. Além disso, os manguezais próximos a esses setores correm sérios 
riscos de serem contaminados, podendo comprometer todo o ecossistema 
flúvio-marinho da região. Assim, recomenda-se ao poder público a tomada 
de iniciativas que possam trazer melhorias e expandir o oferecimento dos ser-
viços de saneamento no município.

O manejo dessas áreas deve contemplar também a integração com as estru-
turas urbanizadas localizadas no entorno, incluindo a participação da popula-
ção nesse processo. Sabe-se que as áreas preservadas na Planície Costeira são 
muito propensas a sofrerem ocupação e urbanização ilegal. Um fator impor-
tante é a inexistência de serviços básicos em todos os bairros do município. 
A partir do momento em que a população pode se locomover com segurança 
e qualidade, e ao mesmo tempo encontra o oferecimento de serviços em seu 
próprio bairro, acredita-se que poderia haver uma prevenção do processo de 
ocupação ilegal de áreas preservadas.

Em vista do que foi exposto, a elaboração de projetos interdisciplinares 
de planejamento urbano e ambiental torna-se imprescindível, no âmbito do 
poder público, para que o processo de crescimento do município esteja pau-
tado em critérios e pressupostos condizentes com a manutenção do equilíbrio 
da paisagem e a consequente qualidade de vida da população.

Entende-se que as colocações apresentadas podem subsidiar a criação de 
propostas e diretrizes que resultem em ações e tragam a melhoria da qualidade 
de vida da população de Bertioga. Além disso, acredita-se que esta pesquisa 
poderá contribuir para a análise da qualidade ambiental da Baixada Santista, 
através do entendimento integrado dos sistemas ambientais e socioeconômi-
cos da região.
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