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Tissiana de Almeida de Souza1 
Cenira Maria Lupinacci da Cunha

Introdução

As áreas costeiras são consideradas sistemas ambientais de elevada susce-
tibilidade, a qual resulta de suas características próprias e de sua localização 
na transição entre continente e oceano. Essas regiões devem ser analisadas 
como paisagens, ou seja, como espaços dotados de componentes naturais e 
antropo-naturais integrados em diversas escalas temporais (Rodriguez et al., 
1995), compondo, dessa forma, o que pode ser chamado de “sistema total”.

A ideia de paisagem, segundo Rodriguez e Silva (2007), foi incorporada em 
diversas disciplinas científicas, como Arquitetura, Ecologia e Biologia, mas 
foi na Geografia que o termo recebeu conotação científica. A interpretação 
do termo paisagem, em Geografia, possui diversas definições que dependem 
da escola e/ou corrente que utiliza a terminologia.

A visão da paisagem como um sistema integrado e totalizador foi desen-
volvida na União Soviética (Rodriguez; Silva, 2007). Ferreira (2010) afirma 
que a dinâmica dos componentes integrantes da paisagem era estudada em 
estações físico-geográficas, com o intuito de compreender os fluxos de maté-
ria e energia que circulavam entre os elementos da paisagem.

 1 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia – Unesp – Câmpus de Rio Claro. tis-
sisouza@yahoo.com.br.
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Durante a década de 1960, Victor Sochava passou a estudar a paisagem sob 
o enfoque da Teoria Geral dos Sistemas, chegando à abordagem geossistêmica 
(Rodriguez; Silva, 2002). Sochava baseou-se no conceito de paisagem natural 
(Landshaft), em que a natureza é interpretada como um todo composto por 
partes que se associam para formar um sistema natural.

Amorim e Oliveira (2008) afirmam que, ao se ter como alicerce a aborda-
gem sistêmica, é necessário contemplar informações como cobertura vegetal, 
relevo e geologia de forma integrada para a compreensão de uma unidade de 
paisagem. Nesse sentido, a Geoecologia da Paisagem vem trazer suas contri-
buições aos estudos ambientais.

Segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004, p.7), a Geoecologia da Pai-
sagem pode ser considerada “[…] uma ciência ambiental, que oferece uma 
contribuição essencial no conhecimento da base natural do meio ambiente, 
entendido como meio global”. Nesta abordagem, a paisagem é analisada 
como um sistema integrado dotado de objetos naturais e antrópicos que 
interagem em diferentes escalas temporo-espaciais (Rodriguez et al., 1995).

Assim, considerando a paisagem como totalidade sistêmica e integrada, 
o objetivo deste trabalho é apresentar o zoneamento geoambiental do muni-
cípio de Praia Grande (SP), cujos resultados encontram-se representados na 
Carta de Estado Geoambiental e na Carta de Unidades Geoambientais, em 
escala 1:50.000, elaboradas com base na proposta metodológica de Rodri-
guez, Silva e Cavalcanti (2004). A Carta de Unidades Geoambientais mostra 
as áreas de maior suscetibilidade, em razão de suas características físicas e de 
uso da terra. Já a Carta de Estado Geoambiental possibilita verificar quais 
setores da paisagem foram mais afetados pelas ações humanas e quais setores 
mantêm suas características originais. A escolha de um município litorâneo 
se deu por suas complexidades naturais, em razão de sua localização na inter-
face oceano-continente.

A área de estudo: caracterização física e do uso da terra

O município de Praia Grande está localizado no litoral centro-sul pau-
lista, entre as coordenadas geográficas 24º00’17’’, 24°05’00’’S, 46°24’45’’ 
e 46º35’31’’W. Ao oeste limita-se com o município de Mongaguá, ao norte 
e ao leste com o município de São Vicente e ao sul com o Oceano Atlântico 
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(Figura 8.1). Sua área territorial de 145 km² corresponde a 6,1% do total da 
Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS).

Figura 8.1. Localização da área de estudo

Fonte: Organização dos autores.

O município está inserido na Província Costeira, definida por Almeida 
(1974, p.56) como “[…] área do Estado drenada diretamente para o mar, 
constituindo o rebordo do Planalto Atlântico”. Constitui-se, em sua maior 
parte, por uma região serrana ininterrupta, “[…] que a beira-mar cede lugar 
a uma sequência de planícies de variadas extensões”.

A Serra do Mar caracteriza-se pela excessiva inclinação de suas escarpas, 
configuradas na forma de “pinças de caranguejo” (Almeida, 1953, citado por 
Ab’Saber, 1955) e é composta por rochas cristalinas formadas durante o Pré-
-Cambriano (Suguio; Martin, 1978). O embasamento dá origem a Cambis-
solos Háplicos (Oliveira et al., 1999), sobre os quais se sustenta a vegetação 
de Mata Atlântica.

Já a Planície Costeira é constituída por sedimentos datados do Período 
Quaternário. De acordo com Suguio e Martin (1978), ocorre predomínio de 
areias marinhas litorâneas, com ocorrência de areias marinhas litorâneas tra-
balhadas pelo vento em superfície e presença de antigas linhas de restinga. 
A litologia arenosa dá origem a Espodossolos Ferrocárbicos (Oliveira et al., 
1999) cobertos por vegetação de restinga. Essas áreas correspondem aos níveis 
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de Acumulação de Terraços Marinhos e à Acumulação de Planície Marinha 
Atual, mapeados por Souza (2010) (Figura 8.2).

Nas áreas de Acumulação de Planície Flúvio-Marinha (Souza, 2010; 
Figura 8.2), formam-se Gleissolos Sálicos (Oliveira et al., 1999) cobertos por 
vegetação de mangue. Nesse compartimento ocorrem sedimentos de mangue 
e de pântano compostos por areias e argilas (Suguio; Martin, 1978).

Figura 8.2. Carta Geomorfológica do Município de Praia Grande (SP)

Fonte: Organização dos autores.

Sedimentos flúvio-lagunares de baías, formados por areias e argilas 
(Suguio; Martin, 1978), são encontrados nas proximidades com o Rio Botu-
roca. Tais sedimentos estão localizados nas áreas de Acumulação de Planície 
e Terraço Fluvial (Souza, 2010; Figura 8.2) e dão origem a Espodossolos Ferro-
cárbicos (Oliveira et al., 1999), sobre os quais se estende a vegetação de restinga.

As rampas de colúvio (Figura 8.2), mapeadas na transição entre as áreas 
compostas pela litologia cristalina e sedimentar, são constituídas por sedi-
mentos continentais inconsolidados (areias e argilas), com estratigrafia do 
Quaternário Continental (Suguio; Martin, 1978). Nesse trecho, a litologia 
também dá origem a Espodossolos Ferrocárbicos (Oliveira et al., 1999).
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As propriedades naturais da área de estudo têm influência no tipo de uso 
da terra e suas modificações. Na região serrana, há duas Unidades de Con-
servação: o Parque Estadual Serra do Mar (Decreto Estadual n.10.251, de 
30/8/1977) e o Parque Estadual Xixová-Japuí (Decreto Estadual n.37.536, 
de 27/9/1993). A legislação ambiental restringe o uso da terra, com a fun-
ção de preservar seus atributos naturais. Além disso, o acesso à área serrana 
é limitado pela própria existência da Mata Atlântica e pela presença de ver-
tentes excessivamente inclinadas, com predomínio de declives iguais e/ou 
superiores a 30% (Souza, 2010).

Em razão de seu relevo plano, com declividades predominantes iguais 
e/ou inferiores a 2% (Souza, 2010), e da proximidade com o mar, a Planície 
Quaternária apresenta tipos de uso da terra com maior diversificação, sendo 
o terreno escolhido para a implantação da área urbana.

Terrenos originalmente recobertos por vegetação de restinga, a partir da 
década de 1960, foram tomados por construções. Conforme a Prefeitura da 
Estância Balneária de Praia Grande (2002) e Souza (2010), os primeiros bair-
ros localizavam-se próximos à orla. Entre 1972 e 1996, a urbanização conso-
lidou-se nos bairros mais antigos e estendeu-se para o interior do continente. 
Entre 1996 e 2005, a urbanização ocupou áreas adjacentes àquelas urbaniza-
das anteriormente e preencheu vazios existentes entre os loteamentos (Hidro-
consult, 2006). Verifica-se também que a urbanização seguiu em direção às 
Áreas de Preservação Permanente (APP) dos rios Boturoca e Piaçabuçu.

A área ocupada por manguezais também sofre com o crescimento da urba-
nização. Com o objetivo de proteger esses ambientes, foi criado o Parque do 
Piaçabuçu, através da Lei Complementar n.152, de 26/12/1996 (Luz, 2006).

Além da retirada de parte da vegetação de restinga para a implantação do 
setor urbano, a ocupação da Planície Costeira também resultou no apareci-
mento de áreas com solo exposto e manchas de vegetação rasteira. Destaca-se 
ainda a existência de antigas minerações que alteraram significativamente as 
características originais da área.

Os tipos de uso da terra podem ser observados a seguir, na Carta de Uso 
da Terra do Município de Praia Grande, para o ano de 2000.
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Figura 8.3. Carta de Uso da Terra do Município de Praia Grande (SP), ano 2000

Fonte: Organização dos autores.

Material e metodologia

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizados os seguintes 
materiais:

– Folhas Topográficas Santos e Riacho Grande, produzidas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (1984), e Folha Mongaguá (Instituto 
Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo, 1971), utilizadas na elabora-
ção da Base Cartográfica e da Carta Clinográfica e de Dissecação Horizontal, 
em escala 1:50.000;

– Cartas Geológicas produzidas por Suguio e Martin (1978), em escala 
1:100.000, para obtenção de informações sobre o embasamento litológico da 
área de estudo;

– Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (Oliveira et al., 1999), para 
aquisição de informações sobre os tipos de solos que ocorrem na área de 
estudo;
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– Fotografias aéreas em escala original 1:25.000, datadas do ano de 1962, 
para a elaboração da Carta Geomorfológica e de Uso da Terra;

– Mosaico semiajustado (São Paulo, 2000) de fotografias digitais para a 
confecção da Carta de Uso da Terra do ano de 2000.

A metodologia utilizada para a execução desse trabalho foi a Geoecolo-
gia da Paisagem, que se baseia na abordagem sistêmica. Rodriguez, Silva e 
Cavalcanti (2004) entendem a Geoecologia da Paisagem como uma ciência 
ambiental destinada à elaboração de bases teóricas e metodológicas para o 
planejamento e a gestão ambiental.

Nesse contexto, Rodriguez et al. (1995) afirmam que a paisagem é uma 
realidade na qual rocha, relevo, solo, fauna, vegetação e águas se organizam 
em conexões harmônicas. Portanto, a paisagem é um espaço físico, um depó-
sito de recursos naturais, onde se inclui o homem.

Sobre a paisagem, pode-se dizer ainda, conforme Rodriguez et al. (1995), 
que há uma sobreposição de elementos em diferentes estágios de desenvol-
vimento natural e social.

Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004) interpretam a paisagem como uma 
formação antropo-natural, ou seja, seu sistema territorial é composto por 
elementos naturais e elementos antrópicos que modificam ou transformam 
as propriedades naturais originais. Dessa forma, os espaços naturais são alte-
rados pela sociedade em razão de suas necessidades de produção, habitação, 
convivência e vivência (Rodriguez; Silva, 2007). Essa paisagem é também 
chamada pelos autores de paisagem atual ou paisagem contemporânea.

Para esta pesquisa, é adotado o enfoque funcional para analisar as proprie-
dades integradoras da paisagem como um sistema total, que tem a finalidade, 
segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), de esclarecer a estruturação 
da paisagem e as relações funcionais (naturais e sociais) de seus elementos. 
Todos os elementos da paisagem cumprem alguma função dentro do sistema 
e participam de forma particular no seu processo de gênese.

A gênese da paisagem é determinada pelas relações entre seus elementos 
estruturais, ou seja, “[…] a forma ou o modo de aparecimento da paisagem é 
condicionado por um determinado tipo de processo e de fatores” (Rodriguez; 
Silva; Cavalcanti, 2004, p.124). De acordo com Amorim e Oliveira (2008), a 
gênese da paisagem é determinada pela ação conjunta de fatores, componentes 
e processos ao longo do tempo. Quando esses fatores atuam permanentemente, 
resultam numa unidade natural e apresentam uma função dentro dessa unidade.
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Com relação ao funcionamento da paisagem, Amorim e Oliveira (2008) 
destacam que, nesse processo, ocorre permuta de substâncias e energia, o 
que possibilita a interação entre os componentes da paisagem e de seus com-
ponentes com outros sistemas. Diakonov (1988), citado por Rodriguez, Silva e 
Cavalcanti (2004), afirma que o funcionamento é determinado por uma sequên-
cia estável de processos atuantes de modo permanente na paisagem, os quais 
garantem a conservação de um estado da paisagem num certo período de tempo.

A paisagem, como um sistema integrado, apresenta uma função geoeco-
lógica. Tal função é definida como “[…] o objetivo que cumpre o sistema em 
garantir a estrutura e o funcionamento, tanto do sistema a ser analisado, como 
do sistema superior ao qual pertence” (Rodriguez; Silva; Cavalcanti, 2004, 
p.132). De acordo com sua função geoecológica, as unidades físicas integran-
tes do sistema são agrupadas em três categorias:

Áreas emissoras: são os níveis mais elevados do terreno, com maior ten-
dência a serem “lavados” pelas chuvas. São áreas até certo ponto autônomas, 
que garantem o fluxo de matéria, energia e informação para o restante da área 
(Rodriguez et al., 1995).

Áreas transmissoras: são aquelas em que predomina o transporte dos fluxos 
de matéria e energia das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas, sendo 
aqui representadas pelas vertentes e patamares (Rodriguez et al., 1995).

Áreas acumuladoras: fundos de vales, nos quais predomina a coleta e o acú-
mulo de matéria, energia e informação provenientes das áreas mais elevadas 
e a partir daí são novamente transmitidas de forma concentrada ou seletiva 
através dos canais fluviais.

O enfoque funcional da paisagem também propõe estudos referentes à 
dinâmica funcional e aos processos geoecológicos degradantes. Dinâmica 
funcional é um conjunto de processos que garantem o funcionamento dos sis-
temas. Cada paisagem tem sua própria dinâmica funcional, que é sustentada 
por mecanismos e balanços de fluxos de energia, matéria e informação espe-
cíficos e por uma cadeia de relações reversíveis que asseguram a integridade 
do sistema. Quando há uma alteração no funcionamento e nos mecanismos 
das relações de autorregulação, ocorre um processo de degradação que dá 
lugar a desequilíbrios na dinâmica funcional, gerando como resultado uma 
dinâmica funcional degradante.

A degradação geoecológica, segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), 
é a perda de atributos e propriedades do sistema que garantem as funções 
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geoecológicas e os mecanismos de autorregulação. Assim, a degradação tem 
papel contrário à atividade dos processos geoecológicos (vinculados ao funcio-
namento da paisagem), e conduz à mudança da circulação de fluxos de ener-
gia, matéria e informação e, por conseguinte, à perda dos potenciais naturais 
e da capacidade produtora dos sistemas.

Os processos geoecológicos degradantes resultam da ação antrópica sobre 
a paisagem ou do esforço dos processos naturais. Dentre os processos geoeco-
lógicos destacam-se aqueles de interação (formados pela influência decisiva 
da ação antrópica), por exemplo, a contaminação (do solo, da atmosfera, da 
água) e a alteração dos recursos hídricos.

A alteração dos mecanismos de formação e regulação sistêmica das paisa-
gens e a extensão dos processos degradantes, aliados ao nível de degradação, 
determinam o estado geoambiental dos sistemas, definido por Rodriguez, 
Silva e Cavalcanti (2004, p.139) como “[…] a situação geoecológica da paisa-
gem dada, determinada pelo tipo e grau de impacto e a capacidade de reação 
e absorção dos sistemas”.

De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), cinco Estados 
Geoambientais podem ser determinados, de acordo com o grau de alteração 
da estrutura original e do uso da terra:

Estável: paisagens que apresentam sua estrutura original conservada e 
com limitado uso antropogênico, sem problemas ambientais significativos.

Medianamente Estável: paisagens que apresentam poucas mudanças em 
sua estrutura, com problemas de intensidade leve a moderada, porém não há 
alteração do potencial natural e da integridade do sistema. Constituem-se de 
áreas utilizadas pelo homem, de uso da terra balanceado, o que possibilita que 
seu potencial se sustente por várias gerações. A manutenção dessas áreas é de 
baixo custo e há cuidado para assegurar sua sustentabilidade.

Instável: a estrutura espacial e funcional está fortemente modificada, de 
forma que não é possível o cumprimento das funções ecológicas. A exploração 
dos recursos gera problemas ambientais, como o declínio da produtividade. 
É possível que o potencial dessa paisagem se perca no curso de uma geração.

Crítico: A alteração da estrutura espacial e funcional da paisagem provoca 
a eliminação das funções geoecológicas pouco a pouco e inúmeros problemas 
ambientais de forte intensidade se manifestam. O impacto humano excede a 
capacidade de suporte do sistema, provocando drástica redução do potencial 
da terra. Paisagens em estado crítico necessitam de medidas de mitigação 
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urgentes e imediatas para recuperar o potencial natural. No entanto, a miti-
gação levará pelo menos uma geração e terá altos custos.

Muito Crítico: o sistema não tem condições de cumprir suas funções geoe-
cológicas, pois há alteração generalizada da estrutura espacial e funcional. Os 
problemas ambientais têm intensidade muito forte e o potencial dos recursos 
encontra-se completamente destruído. Essas áreas não são adequadas para 
uso humano devido ao seu grau de alteração. A população precisa ser realo-
cada, o que gera enormes custos.

Assim, para se identificar tais estados geoambientais no município de 
Praia Grande, a pesquisa foi conduzida a partir das seguintes etapas da refe-
rida metodologia:

Organização: etapa inicial, na qual é definida a área de estudo, os objetivos 
da pesquisa e a escala de trabalho.

Inventário: levantamento de informações sobre a área de estudo, tanto de 
seus componentes naturais quanto da caracterização socioeconômica.

Análise: momento da realização do tratamento dos dados obtidos na fase 
de inventário, pela integração dos componentes naturais e componentes 
socioeconômicos. Fase que permite a cartografia das unidades geoambientais.

Diagnóstico: síntese dos resultados dos estudos, que possibilita a caracteri-
zação do cenário atual, entendido como estado geoambiental, indicando seus 
principais problemas ambientais.

Resultados e discussões

O município de Praia Grande caracteriza-se pela presença de dois grandes 
setores, como destaca Rodrigues (1965): um dominado pelo embasamento 
cristalino antigo, com escarpas excessivamente inclinadas, conhecido regio-
nalmente como Serra do Mar (Sistema Serrano), e outro denominado Planície 
Costeira (ou Planície Quaternária), constituída por sedimentos recentes pouco 
consolidados, de relevo plano. Esses setores apresentam características dife-
renciadas e os processos atuantes em cada sistema agem de maneiras distintas.

Para Amorim e Oliveira (2009), a disposição do relevo influencia nas 
características climáticas, nas vegetacionais, nos processos erosivos e nos 
deposicionais, na formação dos solos e no tipo de escoamento (fluvial e 
pluvial).
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A Carta de Unidades Geoambientais (Figura 8.4) é uma síntese de dados 
físicos, que, segundo Oliveira (2003), devem estar minuciosamente corre-
lacionados, a fim de identificar áreas que apresentem homogeneidade nos 
aspectos físicos. Já a Carta de Estado Geoambiental (Figura 8.5) é um produto 
cartográfico que espacializa as maiores alterações da paisagem devido a ações 
antrópicas e mostra setores de características naturais melhor conservadas.

Figura 8.4. Carta de Unidades Geoambientais do Município de Praia Grande

Fonte: Organização dos autores.

Visando possibilitar ao leitor uma melhor interpretação dos resultados 
obtidos nesta pesquisa, a análise será realizada com base nas unidades geoam-
bientais mapeadas para o município de Praia Grande, com início pelo Sistema 
Serrano.

A Unidade Geoambiental Cristas da Serra do Mongaguá é predominante-
mente emissora de matéria e energia e caracteriza-se por classes de declividade 
variantes entre 5├12% e acima de 30%. Tal unidade distingue-se pela exten-
são da linha de cumeada, que marca o limite municipal entre Praia Grande e 
Mongaguá. Nesse setor também se enquadram cristas de menores extensões 
na Serra do Mongaguá.
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As Unidades Cristas do Morro Pai Matias e Cristas do Morro do Esta-
leiro ou Andaraguá agregam linhas divisoras de águas que assinalam o limite 
entre as bacias dos rios Boturoca e Piaçabuçu. Essas unidades se diferenciam 
pela inclinação de seus terrenos, sendo que, na unidade Cristas do Morro Pai 
Matias, as classes de declividade variam entre 20├30% e ≥30% (Souza, 2010). 
Na Unidade Cristas do Morro do Estaleiro ou Andaraguá, há maior variação, 
entre 12├20% e acima de 30%.

Figura 8.5. Carta de Estado Geoambiental do Município de Praia Grande

Fonte: Organização dos autores.

Topos fragmentados compõem três unidades geoambientais predominan-
temente emissoras de energia e matéria e são individualizados por seus valo-
res de declividades. Nos Topos Fragmentados da Serra do Mongaguá, topos 
arredondados de diferentes extensões podem ser encontrados, com declivida-
des variantes entre 5├12% e ≥30% (Souza, 2010). Os Topos Fragmentados do 
Morro Pai Matias apresentam inclinações mais acentuadas, entre 20├30% e 
≥30% (Souza, 2010). Por último, os topos arredondados dispersos no entorno 
do Morro do Estaleiro ou Andaraguá, que compõem a Unidade Geoambiental 
Topos Fragmentados do Morro do Estaleiro ou Andaraguá, apresentam decli-
vidades que variam entre 5├12% e acima de 30% (Souza, 2010).
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A Unidade Geoambiental Topos Fragmentados do Maciço Xixová-Itaipu 
é composta por topos arredondados de variadas extensões que se encontram 
dispersos no Maciço Xixová-Itaipu, e apresentam declividades que podem 
atingir a classe de 12├20%.

Linhas de cumeada com uma variação na declividade entre 12├20%, 
20├30% e ≥30% e que atuam como divisores de águas das drenagens que se 
dirigem diretamente para o oceano e drenagens que se dirigem diretamente 
para a Planície Costeira formam a Unidade Geoambiental Cristas do Morro 
do Maciço Xixová-Itaipu.

As unidades predominantemente emissoras, apesar de ocuparem áreas 
restritas espacialmente, liberam energia e matéria às unidades predominan-
temente transmissoras.

A Unidade Geoambiental Altas Vertentes do Sistema Serrano exibe ver-
tentes côncavas, retilíneas, convexas e irregulares. Nos limites municipais 
entre Praia Grande e Mongaguá e Praia Grande e São Vicente, as declivida-
des apresentam valores entre 5├12% e ≥30% (Souza, 2010), o que indica a 
irregularidade das encostas.

A Unidade Vertentes Íngremes do Sistema Serrano é caracterizada por 
declives bastante acentuados, entre 20├30% e acima de 30%. Nessa uni-
dade, ocorrem vertentes dos tipos retilíneo, côncavo, convexo e irregular 
(Souza, 2010).

Classes de declividade predominantes de 5├12% e de 12├20% e que 
podem chegar a ≥30% distinguem a Unidade Vertentes Irregulares do Sistema 
Serrano. Vertentes côncavas, convexas, retilíneas, irregulares e vales em V são 
encontrados nesse setor.

A Unidade Geoambiental Baixas Vertentes do Sistema Serrano apresenta 
declividades predominantemente entre 20├30% e acima de 30% (Souza, 
2010). Nas áreas de fundos de vales, sobretudo do Rio Branco (ou Vargem 
Grande), essas classes variam de 5├12% e 12├20%. Dentre as formas de 
relevo presentes nessa unidade, destaca-se a existência de patamar escalonado 
nas proximidades do Rio Branco. Também ocorrem vales em V e vertentes 
côncavas, convexas, retilíneas e irregulares.

Tanto nas escarpas da Serra do Mar como no Morro Isolado, o uso da 
terra está limitado pela legislação ambiental vigente. A partir da cota de 
100 metros, na área serrana, foi instituído o Parque Estadual Serra do Mar 
(Decreto Estadual n.10.251, de 30/8/1977). Já no Morro Isolado, ocorre o 
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Parque Estadual Xixová-Japuí (Decreto Estadual n.37.536, de 27/9/1993), 
com uso limitado pela legislação ambiental. A manutenção das propriedades 
naturais originais permite classificar as Unidades do Sistema Serrano em estado 
geoambiental Estável.

No entanto, existem exceções, como no interior da Unidade Geoambien-
tal Vertentes Íngremes do Sistema Serrano, nas proximidades com o Morro 
do Estaleiro ou Andaraguá, onde ocorre uma área de mineração com entorno 
ocupado por vegetação rasteira. Nesse segmento da unidade referida, o tre-
cho da mineração encontra-se em estado geoambiental Muito Crítico, devido 
ao alto grau de alteração de seus atributos naturais, com perda das estrutu-
ras e propriedades originais da paisagem. A área de vegetação rasteira está 
em estado geoambiental Medianamente Estável, com poucas mudanças em 
sua estrutura, porém o uso da terra não é adequado às propriedades naturais 
dessa área.

Um fragmento da Unidade Geoambiental Vertentes Irregulares do Maciço 
Xixová-Itaipu tem seu estado geoambiental classificado como Medianamente 
Estável, numa antiga área de mineração que passa por um processo de rege-
neração da cobertura vegetal natural, porém com suas características origi-
nais modificadas.

O Sistema Serrano e a Planície Quaternária, apesar de apresentarem carac-
terísticas diferenciadas nos aspectos pedológicos, geológicos, geomorfológi-
cos, morfométricos, vegetacionais e de uso da terra, estabelecem relações de 
vizinhança, e, portanto, estão interligados através dos processos de circula-
ção de matéria e energia, que, provenientes do Sistema Serrano, através dos 
processos gravitacionais e do escoamento fluvial e pluvial são transmitidas à 
Planície Quaternária.

No Sistema Planície Quaternária, devido às modificações provocadas pela 
ação humana, existem cinco tipos definidos de estado geoambiental. Para 
melhor compreensão dos processos ocorrentes nas unidades geoambientais, 
cada um deles será descrito separadamente.

A primeira Unidade Geoambiental a ser abordada é denominada Terraços 
Marinhos Dissecados. Nessa unidade, o declive do terreno é igual ou inferior 
a 2%, o que permite a formação de vales de fundo plano, sustentados sobre 
Espodossolos Ferrocárbicos originários de litologias compostas por sedi-
mentos arenosos de origem marinha, trabalhados em superfície pelo vento 
(Suguio; Martin, 1978).

Baixada_Santista__[MIOLO_16x23cm]__Graf_v2.indd   200 04/02/2016   08:11:34



BAIXADA SANTISTA  201

Apesar da baixa declividade, o solo de natureza arenosa e pouco consoli-
dado implica restrições ao uso, de forma que somente nas áreas cobertas por 
vegetação de restinga há melhor conservação das características originais 
dessa unidade.

A descaracterização da paisagem original pela presença de uma antiga 
área de mineração e uma possível expansão urbana constituem as maiores 
problemáticas ambientais, podendo resultar na aceleração de processos ero-
sivos, caso haja retirada da cobertura vegetal e alterações no ciclo hidrológico 
em função da impermeabilização do solo para uso urbano.

Assim, o estado geoambiental Estável ocorre somente nas áreas onde a 
paisagem não sofreu alterações em suas características originais. Pode-se afir-
mar que o estado geoambiental Medianamente Estável incide nas áreas onde 
há vegetação rasteira e agricultura, enquanto nos locais com manchas de solo 
exposto o Estado Geoambiental é considerado Instável. As grandes alterações 
na paisagem, oriundas do processo de mineração, fazem com que o estado 
geoambiental nesse trecho se encontre classificado como Muito Crítico.

A Unidade Geoambiental Terraços Marinhos Urbanizados é predomi-
nantemente ocupada pela área urbana de Praia Grande, onde há severa alte-
ração das características originais da paisagem pelo uso urbano.

Antigas linhas de restingas e campos de dunas, mapeados por Suguio e 
Martin (1978) e Souza (2010), atualmente não são visíveis em razão da ocu-
pação por arruamentos e construções. Tais formas de relevo se constituíram 
sobre litologia arenosa, datada do Holoceno Marinho e Lagunar (Suguio; 
Martin, 1978).

Nessa unidade, a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega e a Via Expressa Sul 
atuam como divisores de águas e proporcionam uma diferenciação entre a 
dissecação na área urbana situada entre a orla marítima e as estradas mencio-
nadas e a dissecação da área urbanizada localizada entre as estradas e os rios 
Boturoca e Piaçabuçu, no interior da Planície Costeira.

Na área urbana, onde o escoamento das águas fluviais é direcionado para 
o oceano, verifica-se um domínio de alta dissecação do relevo, devido à pre-
sença de uma grande quantidade de canais de drenagem que se dirigem para 
o oceano. Conforme Souza e Cunha (2009), entre os anos de 1962 e 2000, 
ocorreu um significativo aumento no número desses canais, que, apesar de 
serem originários de ações antrópicas, não podem ser desconsiderados na 
análise morfométrica, pois influenciam no processo de dissecação do relevo 
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com seu fluxo constante de água em direção ao mar. Esses canais também 
exercem influência direta na Unidade Geoambiental Planície Marinha Atual, 
que será descrita adiante.

Já no setor urbano em que as drenagens se dirigem para os rios Boturoca 
e Piaçabuçu, ocorre uma menor dissecação se comparada à área urbana, uma 
vez que os interflúvios são mais largos, resultando em uma baixa densidade 
de drenagem nesse setor.

Apesar da baixa consolidação do solo arenoso, o principal tipo de uso da 
terra refere-se ao uso urbano, sem a presença de uma cobertura vegetal sig-
nificativa, com ocorrência de manchas de solo exposto e vegetação rasteira.

A problemática ambiental se relaciona às inundações ocorrentes nos perío-
dos mais chuvosos em virtude da baixa declividade aliada à impermeabiliza-
ção do solo e à canalização, à retilinização e à retirada de vegetação marginal 
das drenagens. Outra problemática refere-se à instabilidade do terreno, que 
pode afetar a construção civil.

Nessa unidade, as alterações das características naturais provocadas pelas 
atividades humanas resultam em quatro distintos Estados Geoambientais, 
de acordo com o uso da terra no interior do espaço urbano e das característi-
cas físicas da unidade: Estável na pequena parcela de vegetação de restinga; 
Medianamente Estável nas áreas de vegetação rasteira; Instável nas porções 
do solo exposto; e Crítico em toda a área urbana.

A Unidade Geoambiental Baixos Terraços Marinhos é representada na 
Carta Geomorfológica pelo primeiro nível de terraço (Atm I), de menor alti-
tude que a Atm II. Verifica-se que o afloramento da Atm I é resultante da 
erosão fluvial atuante sobre a Atm II, de modo que os sedimentos do nível 
mais alto provavelmente foram erodidos pela ação da drenagem, restando, 
assim, o nível inferior.

Nessa unidade, o Espodossolo Ferrocárbico (Oliveira et al., 1999) forma-
-se sobre litologia do tipo areias marinhas litorâneas, retrabalhada em alguns 
trechos em superfície pelo vento e com vestígios de antigas linhas de restinga 
(Suguio; Martin, 1978).

As limitações ao uso da terra estão relacionadas à baixa consolidação do 
terreno. Há predomínio da vegetação de restinga nas proximidades com a 
área serrana e no interior do continente. Nas proximidades com a área urbana 
há pequenas manchas de vegetação rasteira em substituição à vegetação de 
restinga.
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A retirada da vegetação original pode resultar em problemas relacionados à 
aceleração dos processos de erosão superficial. Uma possível expansão urbana 
implicaria alteração do ciclo hidrológico e inundações no período chuvoso.

Nessa Unidade Geoambiental Baixos Terraços Marinhos, áreas ocupadas 
por vegetação de restinga têm estado geoambiental Estável. Nos setores em 
que há vegetação rasteira, o estado geoambiental é Medianamente Estável.

As unidades predominantemente transmissoras já descritas cedem maté-
ria e energia para as unidades com domínio de acumulação de matéria e energia, 
através da ação fluvial, pluvial, gravitacional e das alterações de uso da terra.

Com relação às unidades geoambientais predominantemente acumula-
doras de matéria e energia, inicia-se a análise pela Unidade Geoambiental 
Rampas Coluviais do Sopé Serrano.

Nessa unidade, o solo do tipo Espodossolo Ferrocárbico (Oliveira et al., 
1999) se forma sobre declividades com valores predominantes menores e/ou 
iguais a 2%, que no entorno do Rio Boturoca pode atingir valores acima de 
30% (Souza, 2010).

As restrições ao uso da terra relacionam-se à heterogeneidade do material 
componente das rampas coluviais, com forte suscetibilidade à erosão.

O estado geoambiental nessa unidade pode ser classificado como Estável 
nas áreas cobertas por vegetação de restinga e Medianamente Estável nas 
áreas de vegetação rasteira. Destaca-se a possibilidade de aceleração do escoa-
mento superficial nas manchas de vegetação rasteira, que podem ocasionar 
futuros escorregamentos.

Em alguns bairros, a urbanização entra em contato com as Rampas Colu-
viais do sopé serrano. Nos períodos das chuvas, coincidentes com a alta tem-
porada, a população residente e os turistas em férias estão expostos com maior 
intensidade a possíveis deslizamentos de terra, que podem provocar tanto 
danos materiais como perda de vidas.

A Unidade Geoambiental Fundos de Vale dos rios Branco ou Vargem 
Grande, Preto e Boturoca é formada por planícies e terraços constituídos por 
sedimentos transportados pela ação das águas fluviais.

Na carta geomorfológica, essa unidade corresponde à Acumulação de 
Planície e Terraço Fluvial (Aptf), que ocorre no interior da Planície Costeira, 
margeando os rios Branco ou Vargem Grande, Preto e Boturoca. Nessa uni-
dade são registrados meandros abandonados, que correspondem ao antigo 
curso dos rios Preto e Boturoca.
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Os rios com vales de fundo plano estão sujeitos naturalmente a alagamento 
permanente ou periódico e são Áreas de Preservação Permanente (APP). A 
ausência de cobertura vegetal nas imediações à urbanização pode acelerar os 
processos erosivos, pois se trata de uma área de intensa fragilidade pedoló-
gica e geológica.

A área urbana, devido à proximidade com o fundo de vale do Rio Botu-
roca, sofre alagamentos nos períodos de maior intensidade de chuvas e esse 
processo pode ser agravado caso a urbanização continue a se expandir em 
direção a essa unidade. Verifica-se que as residências localizadas nos bairros 
próximos ao fundo de vale são do tipo unifamiliares e habitadas por morado-
res da própria cidade e não por turistas de veraneio. Esses bairros, segundo a 
Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande (2000), comportam de 46 a 
mais de 130 habitantes/hectare, o que significa que os problemas relaciona-
dos a enchentes podem atingir um grande contingente da população.

Essa unidade é ocupada predominantemente por vegetação de restinga, 
porém, nas proximidades com a área urbana, a vegetação original foi substi-
tuída por vegetação rasteira.

De acordo com o uso da terra nessa unidade, aliado às propriedades físi-
cas, é possível afirmar que o estado geoambiental é considerado Estável nas 
áreas que conservam suas características naturais, Medianamente Estável 
nos trechos cobertos por vegetação rasteira, e Muito Crítico na área urbana.

A Unidade Geoambiental Planície Flúvio-Marinha do Rio Piaçabuçu é 
caracterizada por terrenos baixos com lamas de depósitos recentes, sujeitos 
naturalmente às inundações das marés. Segundo Suguio e Martin (1978), 
no entorno do Rio Piaçabuçu ocorrem sedimentos de mangue e pântano 
(areias e argilas), que dão origem a Gleissolos Sálicos (Oliveira et al., 1999), 
que são solos típicos de regiões litorâneas onde ocorrem áreas com satura-
ção de água.

A vegetação de mangue domina essa unidade, porém, alguns trechos 
sofrem com o avanço da urbanização, além da presença de manchas de vege-
tação rasteira. A problemática ambiental relaciona-se à destruição da planície 
flúvio-marinha e dos manguezais pelo avanço da urbanização, apesar da exis-
tência do Parque do Piaçabuçu (Lei Complementar n.152, de 26/12/1996). 
Os riscos aos quais está sujeita essa unidade relacionam-se às alterações 
hidrológicas provocadas pelo avanço da urbanização, como inundações e o 
recebimento de esgotos clandestinos.
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Nessa área, em razão das diferenciações de uso da terra, o estado geoam-
biental é considerado Estável nas áreas de mangue, Medianamente Estável 
nos trechos de vegetação rasteira e Esgotado no setor urbano.

A Planície Marinha Atual, última unidade geoambiental a ser apresen-
tada, é formada por sedimentos predominantemente arenosos depositados 
por ação da deriva litorânea, marés e ondas. Nessa área ocorre solo do tipo 
Espodossolo Ferrocárbico (Oliveira et al., 1999), que se localiza nas áreas de 
interesse turístico do município, correspondendo às praias de uso coletivo.

Sobre a dinâmica do relevo, verifica-se que ocorre uma alta dissecação 
devida à presença de canais urbanos de drenagem muito próximos uns aos 
outros (Souza, 2010). As planícies marinhas são caracterizadas por remobili-
zação constante e natural de seus sedimentos e por inundações periódicas pelo 
regime de marés. São áreas bastante suscetíveis do ponto de vista geológico e 
geomorfológico, porém, sofrem uma ocupação sazonal de uso intensivo e que 
altera suas características naturais.

A ausência de cobertura vegetal natural e a drenagem urbana inadequada 
aceleram os processos erosivos da área de praia, agravados pela grande quan-
tidade de turistas, sobretudo nas férias escolares e feriados prolongados. Essa 
unidade está sujeita, ainda, ao recebimento de esgotos clandestinos e lixo, que 
comprometem a balneabilidade das praias.

Em razão das alterações causadas nessa unidade, seu estado geoambiental 
é Crítico em toda a sua extensão, com forte interferência antrópica e alteração 
de sua estrutura espacial e funcional.

Considerações finais

As regiões litorâneas são sistemas ambientais naturais que apresentam 
elevada fragilidade ambiental, em razão de suas características geológicas, 
geomorfológicas, pedológicas e vegetacionais. A sensibilidade natural das 
áreas litorâneas está relacionada aos processos de troca de matéria e de energia, 
que se pautam na interação entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho.

Baseado no pensamento sistêmico, este trabalho teve como objetivo rea-
lizar o Zoneamento Geoambiental do Município de Praia Grande, tendo 
como suporte a metodologia de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004). 
A aplicação dessa proposta metodológica resultou em dois produtos 
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cartográficos de síntese: a Carta de Unidades Geoambientais e a Carta de 
Estado Geoambiental.

A Carta de Unidades Geoambientais possibilitou verificar o direciona-
mento dos fluxos de matéria e energia no interior da área de estudo. Para isso, 
as unidades geoambientais identificadas foram classificadas, de acordo com 
suas características físicas, em áreas predominantemente emissoras, trans-
missoras e acumuladoras de matéria e energia.

Os dados ambientais, em cruzamento com os dados socioeconômicos, per-
mitiram a construção da Carta de Estado Geoambiental, na qual se mostra o 
nível de degradação em que se encontram atualmente as unidades geoambien-
tais. A degradação do ambiente é resultado da alteração de suas características 
naturais, sobretudo pelo uso da terra.

Assim, este trabalho teve a intenção de contribuir com as questões sobre 
o planejamento de uso e ocupação em áreas litorâneas, a fim de que haja um 
melhor aproveitamento da ocupação do espaço litorâneo, levando em con-
sideração as fragilidades naturais dessa área e que sistemas ambientais de 
grande importância sejam preservados.
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