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Introdução

As áreas litorâneas caracterizam-se pela relação sistêmica entre o con-
tinente, as massas de ar e o oceano. Consequentemente, o equilíbrio dessa 
frágil relação é muito susceptível às alterações de ordem antrópica. O rápido 
crescimento populacional e ações antrópicas sobre esse meio proporcionam 
a difusão dos impactos, tanto de ordem físico-ambiental quanto social. As 
cidades litorâneas, de modo geral, dadas suas características morfológicas, 
apresentam-se potencialmente susceptíveis às alterações ambientais, princi-
palmente àquelas relacionadas ao crescente processo de ocupação territorial, 
referente à urbanização.

Nesse contexto insere-se o município litorâneo de Mongaguá – Baixada 
Santista (SP). Situado na terceira Região Metropolitana do Estado de São 
Paulo, em termos demográficos, é um município cuja economia atualmente 
é gerada pelo turismo de temporada. O desenvolvimento dessa atividade eco-
nômica tem criado uma alta carga de impacto no ambiente, devido ao grande 
fluxo de pessoas que se dirigem para essa área, como também pelo incremento 
da urbanização impulsionada pelo setor imobiliário.

 1 Professora Doutora. Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI, Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG, Rio Grande, Brasil. s.e.sato@furg.br.
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O município de Mongaguá insere-se na Província Costeira (Almeida, 
1964), integrando a subdivisão física e político-administrativa do litoral pau-
lista denominada Região Metropolitana da Baixada Santista (Emplasa, 2002 
citado por Agem, 2004) (Figura 9.1). A Região Metropolitana da Baixada 
Santista incorpora também os municípios de Cubatão, Bertioga, Guarujá, 
Itanhaém, Praia Grande, Peruíbe, Santos e São Vicente.

Mongaguá, localizado a 24°00’17’’, 24°08’39’’S, 46°35’31’’e 46°44’49’’W, 
limita-se ao norte com o município de São Vicente, ao sul com o Oceano Atlân-
tico, a leste com o município de Praia Grande e a oeste com o de Itanhaém.

A Estância Balneária de Mongaguá possui atualmente uma área territorial 
de 135 km2 (Seade, 2006). Segundo a Prefeitura Municipal, sua topografia é 
formada 60% por terrenos planos e 40% por montanhosos, possuindo exten-
são da linha de praia de 13 km. Possui cinco praias e está a uma altitude de 10 
m do nível do mar (Emplasa, 2007).

As condições climáticas apresentadas pelo município de Mongaguá, de 
modo geral, assemelham-se às características regionais da Baixada Santista. 
Possui a atmosfera caracterizada pelo predomínio de alta umidade relativa 
do ar ao longo do ano, variando entre 70% e 90%, altos índices pluviométri-
cos entre os meses de outubro e março, com valores alternando entre 2.000 e 
3.000 mm. Nesse contexto, desenvolvem-se, no município, formações vege-
tais correspondentes à vegetação rasteira, ao jundu e à floresta atlântica ou 
Mata Atlântica.

Em relação à geomorfologia, as feições atualmente presentes na região 
do município de Mongaguá relacionam-se à origem da Serra do Mar e aos 
movimentos glacio-iso-eustáticos, ocorridos durante o Quaternário, em toda 
a costa brasileira, responsáveis pela conformação da Planície Costeira.

A Serra do Mar corresponde a uma notável expressão topográfica do 
Sudeste brasileiro. No Estado de São Paulo, representa o rebordo do Planalto 
Paulistano, exibindo um conjunto de escarpas com diferentes denominações 
locais. Diversos autores dedicaram-se ao estudo da origem e evolução da Serra 
do Mar (De Martonne, 1943; Freitas, 1944; Freitas, 1951; Almeida, 1953, 
Ab’Saber, 1955; Ab’Saber; Bernardes, 1958; Ab’Saber, 1965; Cruz, 1974; 
Bigarella et al.; 1978; Almeida; Carneiro, 1998).

Na Serra do Mar, as instabilidades estão muito vinculadas aos movi-
mentos de massa. Estes são movimentos relacionados a escorregamentos e 
processos correlatos, que envolvem uma massa,volume de solo ou rocha que 
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Figura 9.1. Posicionamento do litoral paulista, da Região Metropolitana da 
Baixada Santista e do município de Mongaguá

Fonte: Modificado de Emplasa (2007).

se desloca em conjunto. São importantes agentes na evolução das formas de 
relevo, mas também trazem implicações práticas, econômicas e sociais em 
suas áreas de ocorrência.

O município de Mongaguá, devido à extensão de sua Planície Costeira e 
consequente distância do núcleo urbano das encostas da Serra do Mar, não 
apresenta problemas significativos em relação à ocupação de encostas ou a 
eventos catastróficos referentes aos movimentos de massa.
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Sobre a Planície Costeira, as oscilações do nível marinho foram funda-
mentais para a evolução dessas planícies no Brasil, de modo geral, fornecendo 
sedimentos marinhos e atuando através da abrasão das escarpas, nos episó-
dios transgressivos. Desse modo, os indícios das variações climáticas, e con-
sequentemente os eventos de transgressão e regressão marinhas, explicam as 
formações litorâneas (Tricart, 1959; Tricart, 1960; Ab’Saber, 1965; Suguio; 
Martin, 1978; Suguio, 2001).

Os ambientes formados pelo recuo da linha de costa a partir do último 
período transgressivo atualmente são representados pelas planícies flúvio-
-marinhas, pelos Morros Isolados, pelos vales fluviais e pelas planícies marinhas.

Nas planícies marinhas e flúvio-marinhas da região do município de Santos, 
encontram-se inúmeros Morros Isolados, de constituição litológica vinculada 
diretamente ao conjunto de rochas do embasamento cristalino da Serra do Mar.

O isolamento desses morros foi ocasionado pela reativação tectônica Cre-
táceo-Terciária da borda do Planalto Atlântico, e evidenciado pelos processos 
erosivos associados às oscilações glácio-eustáticas do Quaternário.

No município de Mongaguá verifica-se a existência de muitos Morros 
Isolados situados na extensa planície flúvio-marinha presente nessa área. A 
maior parte desses morros localiza-se adjacente às escarpas da Serra do Mar, 
com exceção do Morro do Melico, que está próximo à área costeira e encontra-
-se incorporado à urbanização.

O sistema de drenagem do município direciona-se predominantemente à 
S-SW, sentido ao município de Itanhaém, não se constatando a presença de 
manguezais na área.

Do ponto de vista da ocupação humana, a história de Mongaguá, como de 
muitas outras localidades do litoral paulista, remonta ao início da colonização 
no século XVI, com a fundação da Vila de São Vicente (atual município de 
São Vicente, SP), local de onde se irradiaram as expedições responsáveis pela 
exploração e ocupação das terras paulistas.

A criação do Distrito de Mongaguá inicia-se em abril de 1948. Sua ele-
vação à categoria de município ocorreu em 1959. Em 1977, com base na Lei 
n.1.482 passou a denominar-se Estância Balneária de Mongaguá.

Como Estância Balneária, a principal atividade econômica do município 
é o turismo, responsável pelo direcionamento das demais atividades, relacio-
nadas à construção civil, ao comércio e aos serviços. O turismo em Mongaguá 
é intenso no período dezembro a março, mas o município recebe turistas ao 
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longo de todo o ano, principalmente devido à facilidade de acesso que inter-
liga a capital ao litoral.

A influência do turismo para o município é indiscutível, mas é necessário 
atentar-se para os impactos que ele provoca, tanto no ambiente natural, como 
para a estrutura da cidade e sua população fixa.

Desse modo, as características ambientais físicas e socioeconômicas colo-
cam em evidência a necessidade de um adequado planejamento urbano e 
ambiental através de medidas coerentes com a realidade apresentada pelo 
meio, o que torna as pesquisas instrumentos essenciais que proporcionam 
subsídios às ações direcionadas a esse processo norteador de gerência espacial.

O planejamento ambiental enfatiza o ambiente, considerando as poten-
cialidades e fragilidades inerentes à natureza, mas também pondera sobre os 
aspectos do desenvolvimento econômico e social, visto que é impossível con-
ceber o meio natural como alheio às interferências humanas.

Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar a carta de unidades geoam-
bientais como um instrumento de planejamento ambiental. Essa carta foi 
elaborada através da análise integrada dos atributos físicos, com ênfase nas 
características morfométricas do município de Mongaguá (SP), associadas às 
características socioeconômicas presentes na paisagem. A abordagem sistê-
mica foi o método norteador da pesquisa, por possibilitar o estudo do espaço 
de modo integrado, considerando a conexão existente entre seus componentes 
antrópicos e seus componentes naturais, como uma totalidade indissociável. 
Assim, para a aplicação desse método, adaptou-se a proposta metodológica 
de análise ambiental de Rodriguez (2004) para a área em questão.

Metodologia

A Teoria dos Sistemas baseia-se no princípio da integração, da interde-
pendência das partes, as quais formam uma totalidade que está além da sim-
ples união delas, visto que a complexidade presente nas inter-relações entre 
os elementos e entre estes e o todo não pode ser reduzida a uma forma linear 
e unidirecional de relações.

De acordo com Capra (1996), Alexander Bogdanov foi o pioneiro a 
desenvolver uma teoria sistêmica, a tectologia, a qual foi publicada em seu 
livro de mesmo nome entre 1912 e 1917. A palavra tectologia origina-se do 
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grego tekton e significa “construtor”. Essa teoria, traduzida como “ciência 
das estruturas”, tinha como objetivo estabelecer e generalizar os princípios 
de organização de todas as estruturas vivas e não vivas, visando estabelecer 
uma ciência universal da organização. Embora pioneira, a teoria de Bogda-
nov, assim como suas obras, foram proibidas, por motivos políticos, na União 
Soviética, impossibilitando sua divulgação.

Ludwig von Bertalanffy, biólogo, começou sua carreira em Viena em 1920. 
De acordo com Capra (1996, p.53), embora os termos “sistema” e “pen-
samento sistêmico” tivessem sido utilizados por vários cientistas antes da 
década de 1940, “foram as concepções de Bertalanffy de um sistema aberto 
e de uma teoria geral dos sistemas que estabeleceram o pensamento sistê-
mico como um movimento científico de primeira grandeza”. O pensamento 
de Bertalanffy baseava-se na concepção de uma ciência geral da totalidade, 
visando substituir os fundamentos mecanicistas predominantes na ciência 
por uma visão holística de análise. Desse modo, ao desenvolver a Teoria Geral 
dos Sistemas, o objetivo de Bertalanffy era que conceitos e princípios sistêmi-
cos pudessem ser aplicados às outras áreas do conhecimento.

Desse modo, a Teoria Geral dos Sistemas corresponde a um modelo que 
favorece a aplicabilidade de princípios e noções de um determinado ramo 
científico aos demais.

As aplicações básicas da Teoria, de acordo com Christofoletti (1971), 
referem-se a sua utilização como critério de abordagem no estudo de fenô-
menos variados e como critério para melhor precisar o campo de atuação de 
um fenômeno ou problema.

No caso do presente artigo, considera-se que a área de estudo é formada 
por dois sistemas ambientais integrados, o Sistema Serrano, constituído pelas 
escarpas da Serra do Mar e pelos Morros Isolados, e o Sistema Planície Cos-
teira, composto por todo o setor sedimentar. A energia, originada a partir das 
características atmosféricas, circula pelo sistema ambiental a partir da força 
gravitacional, associada diretamente à própria configuração do litoral pau-
lista nesse setor, ou seja, das altas escarpas e declives para as vastas planícies 
em direção ao oceano. A intensidade e a manutenção desses fluxos de ener-
gia estão diretamente condicionadas aos elementos físicos, correspondentes 
à geomorfologia e à geologia, aos solos e à cobertura vegetal. Dessa maneira, 
alterações em qualquer um desses elementos repercutem em todo o sistema, 
visto a inter-relação presente.
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Para a compreensão da dinâmica dos sistemas ambientais presentes no 
município de Mongaguá (SP), foi adotada a proposta metodológica de Rodri-
guez (2004), a qual foi adaptada ao universo da presente pesquisa. Essa pro-
posta fundamenta-se na concepção geoecológica das paisagens.

A concepção científica sobre a geoecologia da paisagem diz respeito a 
“[…] um sistema de métodos, procedimentos e técnicas de investigação cujo 
propósito consiste na obtenção de um conhecimento sobre o meio natural, 
com o qual se pode estabelecer um diagnóstico operacional” (Rodriguez et 
al., 2004, p.13).

Com o objetivo de propor um modelo de organização e planejamento 
geoambiental, o autor citado apresenta as etapas para a realização da análise 
da paisagem, sendo estas referentes:

• ao inventário e caracterização das unidades geoambientais;
• à identificação das propriedades geoecológicas: função, suscetibili-

dade e estado geoambiental;
• à avaliação do uso da terra atual em relação ao potencial geoambiental;
• ao diagnóstico geoambiental.

De acordo com Rodriguez et al. (2004, p.65), “como unidades geoecoló-
gicas (ou geoambientais) entende-se a individualização, tipologia e unidades 
regionais e locais da paisagem”.

A Carta de Unidades Geoambientais representa o delineamento das áreas 
críticas ao uso e à ocupação da terra, definidas a partir de parâmetros físicos 
ambientais. A caracterização de cada unidade tem como base o cruzamento de 
dados sobre os condicionantes naturais presentes na área de estudo, acrescidos 
de dados sobre os componentes socioeconômicos. Essa carta resulta, assim, 
da efetivação de três fases correspondentes a:

1. organização da pesquisa (objetivos, justificativa, atividades a serem 
executadas) e definição da área a ser estudada, no caso, o município 
de Mongaguá (SP);

2. inventário dos componentes naturais e dos componentes antrópicos 
do município de Mongaguá (SP);

3. análise sistêmica dos dados adquiridos a partir do inventário realizado.
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Essa carta é acompanhada de um quadro explicativo, no qual são expostas 
as características ambientais e socioeconômicas do município.

O inventário dos atributos físicos equivale à etapa de elaboração dos 
mapeamentos temáticos correspondentes a: carta clinográfica/declividade, 
carta de dissecação horizontal, carta de dissecação vertical, carta de energia 
do relevo e carta geomorfológica.

Para a elaboração da carta de declividade, seguiram-se as orientações téc-
nicas de De Biasi (1970) e Sanchez (1993).

A confecção da carta de declividade do município baseou-se em medidas e 
cálculos, a partir da base cartográfica na escala 1:50.000. Inicialmente, identi-
ficou-se a maior e a menor distância entre as curvas de nível representadas na 
base cartográfica do município, sendo estas os parâmetros norteadores para a 
elaboração das classes de declividade. Optou-se pela classe expressa em por-
centagem, aplicando-se a regra, de acordo com De Biasi (1970):

Dc = n x 100%
Dh
Onde:
Dc = declividade
Dh = distância horizontal entre duas curvas de nível consecutivas
n = equidistância das curvas de nível.
Observação: os valores de Dh e de n devem estar na mesma medida 

métrica, padronizadas de acordo com a escala adotada.
Os limites de porcentagem estabelecidos levaram em consideração ainda a 

proposta de Herz e De Biasi (1989, citado por De Biasi, 1992, p.47). Assim, 
foram estabelecidas as seguintes classes de declividade:

Tabela 9.1. Classes de Declividade e seus valores correspondentes na carta 
topográfica

Classes de Declividade Distância Horizontal Cor na Carta

<2% >20mm Verde

2 ├ 5% 20 ├ 8mm Amarelo

5 ├12% 8├ 3,3mm Laranja

12 ├ 20% 3,3├ 2mm Vermelho

20 ├ 30% 2 ├ 1,33mm Marrom

≥30% ≤1,33mm Preto

Fonte: Sato (2008).
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Figura 9.2. a) Etapas da elaboração da Carta de Dissecação Horizontal; b) Eta-
pas da elaboração da Carta de Dissecação Vertical
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A carta de dissecação horizontal corresponde a um documento cartográ-
fico que, segundo Cunha (2001), permite quantificar a distância entre a linha 
de cumeada e o talvegue, possibilitando a análise da dissecação elaborada pela 
drenagem, contribuindo na avaliação da fragilidade do terreno à atuação dos 
processos morfogenéticos, indicando setores onde interflúvios mais estrei-
tos denotam maior suscetibilidade à atuação dos processos. Essa carta foi 
confeccionada a partir da proposta de Spirodonov (1981). A partir da base 
cartográfica, foram delimitadas as sub-bacias, partindo-se das maiores para 
as de menor extensão, estabelecendo a área drenada por cada curso fluvial 
(Figura 9.2). Após a delimitação da área drenada por cada curso fluvial, as 
classes de dissecação foram identificadas de acordo com a distância entre o 
talvegue e a linha de cumeada, por intermédio dos procedimentos semiauto-
máticos propostos por Zacharias (2006). Para a elaboração das classes de dis-
secação horizontal foram consideradas tanto as recomendações de Spiridonov 
(1981), como as características morfoesculturais e morfoestruturais da área 
de estudo. Assim, o primeiro passo foi identificar a máxima distância entre a 
linha de cumeada e o talvegue fluvial com o objetivo de estabelecer o universo 
de variações do referido parâmetro. Feito isso, de acordo com as recomenda-
ções do autor anteriormente citado, foi necessário dobrar os valores para criar 
intervalos de classe significativos.

A partir desses parâmetros, criaram-se as seguintes classes de dissecação 
horizontal apresentadas na Tabela 9.2:

Tabela 9.2. Classes, distância horizontal e cores correspondentes à representa-
ção das dissecações

Classes de Dissecação 
Horizontal

Distância  
Horizontal

Cor na  
Carta

< 50 metros < 1 mm Preto

50 ├ 100 metros 1 ├ 2 mm Marrom

100 ├ 200 metros 2 ├ 4 mm Vermelho

200 ├ 400 metros 4 ├ 8 mm Laranja

400 ├ 800 metros 8 ├ 16 mm Amarelo

≥ 800 metros ≥ 16 mm Verde

Fonte: Sato (2008).

A carta de dissecação vertical visa quantificar a altitude relativa entre a 
linha de cumeada e o talvegue. Essa carta foi confeccionada segundo técnica 
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proposta por Spirodonov (1981). A partir da base cartográfica, delimita-se 
a área de contribuição de cada drenagem e traça-se uma linha reta buscando 
a menor distância entre o ponto de intersecção da curva de nível no talvegue 
com o divisor de águas mais próximo. Esse procedimento é realizado para 
todas as intersecções. A seguir, para cada setor delimitado de cada bacia 
hidrográfica, classifica-se a altitude relativa dos terrenos de acordo com as 
classes estabelecidas, que devem seguir a equidistância das curvas de nível 
(20 m), visto que a escala da carta utilizada é de 1:50.000. A identificação dos 
pontos de intersecção para a delimitação da menor distância entre a linha de 
cumeada e o talvegue é realizada no ambiente digital do software Auto CAD 
Map seguindo a proposta de Zacharias (2001), adaptando a proposta de Spi-
rodonov (1981) para o ambiente computacional.

As classes da carta de dissecação vertical foram (Tabela 9.3):

Tabela 9.3. Classes de dissecação vertical e suas respectivas cores
Classes de D. Vertical Cor na Carta

< 20m Verde

20 ├ 40m Amarelo

40 ├ 60 m Laranja

60 ├ 80m Vermelho

80 ├ 100m Marrom

≥ 100m Preto

Fonte: Sato (2008).

A carta de energia do relevo foi elaborada segundo a proposta de Men-
des (1993). Esta representa a união das cartas de declividade, de dissecação 
horizontal e de dissecação vertical. Possibilita a identificação das áreas com 
maior potencial para a deflagração de processos que envolvem altas cargas 
de energia. As cartas morfométricas elaboradas propiciam a análise de seto-
res potencialmente susceptíveis aos processos denudacionais, resultantes da 
dinâmica gravitacional e/ou fluvial. A carta de energia do relevo proporciona 
a síntese desses dados, possibilitando a análise de tais indicativos em um único 
documento cartográfico.

Como fator preponderante para a área em estudo, temos as altas declivi-
dades apresentadas pelas escarpas da Serra do Mar. Assim, a carta de decli-
vidade teve papel fundamental na definição da energia do relevo no setor 
serrano de Itanhaém. Na Planície Costeira, onde a declividade é quase nula, 
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a determinação da energia do relevo considerou a carta de dissecação horizon-
tal, a qual enfatiza o potencial erosivo presente nas confluências hidrográficas 
presentes nessa área.

Figura 9.3. Classes de Energia do Relevo, com destaque para os parâmetros 
definidores de cada classe

Classes Declividade Dissecação 
Horizontal Dissecação Vertical

Muito Forte  
(Preto)

> 30 < 50 50├ 800 > 800 < 20 20├ 100 > 100

< 2 2├ 30 < 50 < 20 20├ 100 > 100

< 2 2├ 30 50├ 800 > 800 > 100

Forte  
(Marrom)

2├ 30 50├ 800 > 800 < 20 20├ 100

< 2 2├ 20 50├ 100 < 20 20├ 100

< 2 2├ 20 100├ 800 > 800 80├ 100

Medianamente Forte 
(Vermelho)

12├ 20 100├ 800 > 800 < 20 20├ 80

< 2 2├ 12 100├ 200 < 20 20├ 80

< 2 2├ 12 200├ 800 > 800 60├ 80

Média  
(Laranja)

5├ 12 200├ 800 > 800 < 20 20├ 60

< 2 2├ 5 200├ 400 < 20 20├ 60

< 2 2├ 5 400├ 800 > 800 40├ 80

Fraca  
(Amarelo)

2├ 5 400├ 800 > 800 < 20 20├ 40

< 2 400├ 800 > 800 < 20 20├ 40

< 2 > 800 20├ 40

Muito Fraca (Verde) < 2 > 800 < 20

Fonte: Sato (2008).

A carta de energia do relevo foi elaborada a partir da sobreposição das três 
cartas anteriormente citadas e suas classes foram organizadas qualitativa-
mente. As classes de energia do relevo representam a síntese das caracterís-
ticas obtidas de modo individual através das cartas previamente elaboradas. 
Na sobreposição dessas informações, tais características do relevo podem 
coincidir ou não no espaço estudado. Isso justifica a elaboração de uma nova 
classe, correspondente à classe de energia do relevo. Assim, para exemplificar, 
a classe de energia do relevo Muito Forte representa os locais do relevo onde 
as declividades são iguais ou superiores a 30%; ou onde a dissecação horizon-
tal é menor que 50 metros; ou onde a dissecação vertical é superior ou igual a 
100 metros. A classe de energia do relevo representa, então, os locais com o 

Baixada_Santista__[MIOLO_16x23cm]__Graf_v2.indd   220 04/02/2016   08:11:37



BAIXADA SANTISTA  221

maior potencial para o acúmulo de energia e desencadeamento de processos 
morfodinâmicos.

A elaboração do mapeamento geomorfológico teve como base fotografias 
aéreas do município de Mongaguá (SP), na escala aproximada de 1:25.000, 
referentes a março de 1994.

Na presente pesquisa adotou-se a escala de detalhe, correspondente, 
segundo a União Geográfica Internacional (U.G.I.), a mapeamentos em 
1:50.000, para a elaboração da carta proposta, devido à complexidade da área, 
em relação às suas características físicas referentes à interação entre continente 
e oceano, Planície Costeira e escarpas da Serra do Mar. O mapeamento consi-
derou as propostas de Tricart (1965) e a de Verstappen e Zuidam (1975) para 
a representação dos elementos do relevo através de respectivas simbologias.

No mapeamento geomorfológico realizado para o município foram classi-
ficados cinco grupos de formas para a área em questão. Cada grupo abrangeu 
as formas correspondentes, considerando-se, desse modo, sua origem. Assim, 
a legenda foi organizada do seguinte modo:

1. Formas de vertentes e interflúvios (Tricart, 1965):
• linha de cumeada;
• formas de vertente (Verstappen e Zuidam, 1975);
• patamares escalonados;
• topos arredondados;
• cicatrizes de escorregamento circular.

2. Ação das águas correntes
2.1. Modelados de entalhe (Tricart, 1965):

• fundos de vale em V;
• fundos de vale em fundo chato.

2.2. Formas de acumulação (Tricart, 1965)
• aptf – acumulação de planície e terraço fluvial;
• cone de dejeção;
• rc – rampas coluviais.

3. Ação marinha e litorânea (Tricart, 1965)
• antigas linhas de restinga;
• campos de dunas;
• am – acumulação marinha atual;
• Atm 1 – primeiro nível de acumulação de terraço marinho;
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• Atm 2 – segundo nível de acumulação de terraço marinho.
4. Modelado antrópico (Tricart, 1965)

• mineração.
5. Litologia (Tricart, 1965).

Em relação ao inventário dos atributos socioeconômicos, realizou-se o 
levantamento de informações sobre o perfil municipal de Mongaguá através 
da consulta nos bancos de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), na Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), 
na Prefeitura Municipal, entre outros, além da elaboração das cartas de uso 
da terra, anos 1994 e 2002. Esses anos foram escolhidos devido à disponibi-
lidade do material fotográfico. Também foi elaborada a carta de Restrições 
Legais para o município.

As cartas de uso da terra foram elaboradas através da interpretação das 
fotografias aéreas do município de Mongaguá, na escala aproximada de 
1:25.000, de março de 1994 e de maio de 2002. Para o município em estudo 
foram sistematizadas as classes temáticas correspondentes a: praia, zona 
urbana, área de mineração, solo exposto, vegetação rasteira, floresta de res-
tinga e Mata Atlântica.

As restrições ao uso e à ocupação da terra resultam das peculiaridades ineren-
tes ao ambiente, e representam, desse modo, os limites adequados para as inter-
venções antrópicas em determinado espaço, com vistas à integridade do espaço.

Desse modo, a proteção de uma área, a ocupação e utilização da terra 
necessitam de subsídios, sendo estes representados pelos aspectos legais, 
promovidos pela legislação vigente.

Na elaboração da carta de restrições legais, foram identificadas as seguin-
tes áreas de preservação para o município de Mongaguá:

• faixas marginais ao longo dos cursos fluviais e as áreas ao redor de 
nascentes;

• escarpas da Serra do Mar;
• morros isolados;
• áreas de Mata Atlântica;
• terras indígenas;
• área da orla marítima;
• antigas áreas dunares.
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Para tanto, tais procedimentos foram amparados pelas seguintes dispo-
sições legais:

• Código Florestal Lei 4.771/65;
• Resolução CONAMA n.303, de 20 de março de 2002;
• Decreto Estadual n.10.251, de 30 de agosto de 1977;
• Resolução SC 40/85, de 6 de junho de 1985;
• Decreto Federal n.750, de 10 de fevereiro de 1993;
• Lei Federal de 7661, de 16 de maio de 1988;
• Sistema de Terras indígenas – STI, de 12 de setembro de 2005;
• Plano Diretor do Município, Lei 2167.06, de 10 julho de 2006.

Realizados os inventários físicos e socioeconômicos, iniciou-se a elabora-
ção da Carta de Unidades Geoambientais.

A Carta de Unidades Geoambientais visa apresentar as áreas delimita-
das de acordo com suas características físicas, associadas às características 
socioeconômicas presentes em cada setor. Essa carta possibilita identificar 
os processos ambientais presentes no município de Mongaguá, assim como 
as atividades antrópicas e, consequentemente, a relação entre a dinâmica 
ambiental e uso da terra. Dessa maneira, torna-se possível determinar as áreas 
onde há conflito entre as funções geoambientais e as intervenções antrópicas.

As unidades geoambientais foram delimitadas por meio da integração das 
informações obtidas nas cartas de energia do relevo, geomorfológica e de uso 
da terra. A carta de restrições legais ao uso e ocupação da terra foi utilizada 
para caracterizar as unidades. A correlação das informações foi norteada pelos 
princípios da análise sistêmica de integração dos dados. Para determinar as 
áreas com características mais homogêneas, foram consideradas as condições 
ambientais físicas e a presença ou não de características socioeconômicas asso-
ciadas (uso da terra, principalmente).

O principal critério para a definição das características funcionais da pai-
sagem foi a diferença apresentada pela área de estudo, em relação à presença 
de dois sistemas ambientais distintos, correspondentes às escarpas da Serra 
do Mar e à Planície Costeira. Definidos esses sistemas, determinaram-se as 
categorias funcionais, equivalentes às áreas emissoras, às áreas transmissoras 
e às áreas coletoras de matéria e energia. As unidades geoambientais foram 
delimitadas com base nessas categorias e sua individualização considerou 
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as peculiaridades em relação às condições físicas, como a energia do relevo 
e a geomorfologia, e as condições socioeconômicas, como a presença ou não 
de urbanização e o tipo de uso associado. Desse modo, determinaram-se as 
seguintes unidades geoambientais:

Unidades emissoras – subunidades: Linha de Cumeada do Esporão entre 
os rios Bichoró e Mineiro; Linha de Cumeada das Serras de Barigui e Gua-
peruvu; Topos Fragmentados da Serra do Mongaguá; Topos Fragmentados 
da Serra do Guaperuvu; Topos Fragmentados da Serra de Barigui; Topos dos 
Morros Isolados da Margem Esquerda do Rio Aguapeú; Topos dos Morros 
Isolados da Bacia do Rio Mineiro.

Unidades transmissoras – subunidades: Vertentes Íngremes do Sistema 
Serrano; Médias e Baixas Vertentes do Sistema Serrano; Altas Vertentes da 
Serra do Mongaguá; Vertentes Íngremes dos Morros Isolados; Médias e Bai-
xas Vertentes dos Morros Isolados; Altos Terraços Marinhos; Terraços Mari-
nhos Dissecados; Terraços Marinhos Urbanizados; Unidade Baixos Terraços 
Marinhos; Rampas Coluviais do Sopé Serrano;

Unidades coletoras – subunidades: Rampas Coluviais do Sopé Serrano; 
Fundos de Vale da Bacia do Rio Aguapeú; Fundo de Vale da Bacia do Rio 
Aguapeú; Praia.

As cores utilizadas para representar as unidades geoambientais seguiram 
o princípio da rosa cromática. Desse modo, as categorias funcionais da paisa-
gem – emissoras, transmissoras e coletoras – receberam cores de acordo com 
o seu papel no desencadeamento de energia: quanto mais intensa a emissão 
de matéria e energia, mais escura a cor utilizada.

Para apresentar as informações de cada unidade mapeada, organizou-se 
um quadro-síntese, na qual foram apresentados os dados referentes a:

• função geoecológica – dividida entre os dois sistemas ambientais, ser-
rano e Planície Costeira. Apresenta as unidades geoambientais orga-
nizadas em emissoras, transmissoras e coletoras de energia e matéria;

• subunidades geoambientais – apresenta as subunidades geoambien-
tais nomeadas de acordo com a toponímia local ou com suas caracte-
rísticas geomorfológicas;

• elementos de morfometria – exprime principalmente informações 
referentes à carta de energia do relevo, a qual sintetiza as informações 
referentes à declividade, à dissecação horizontal e à dissecação vertical;
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• elementos de morfografia – apresenta as características geomorfoló-
gicas, identificadas através do mapeamento realizado;

• elementos de geologia e pedologia – referem-se a informações sobre 
litologia e tipos de solos;

• elementos socioambientais – divididos em:
 capacidade de uso potencial – apresenta a relação entre os parâme-

tros físicos limitantes ao uso e ocupação da unidade, em conjunto 
com as restrições legais que incidem sobre ela;

 função socioeconômica – refere-se ao uso da terra atual que incide 
sobre cada unidade geoambiental;

 relação capacidade de uso / função socioeconômica – indica se o uso 
da terra é compatível ou incompatível em relação às características 
físicas, e se esse uso é adequado ou inadequado em relação à legisla-
ção ambiental vigente. Desse modo, as categorias correspondem a:
 compatível: corresponde ao uso da terra que não afeta as carac-

terísticas físicas da unidade;
 incompatível: quando o uso da terra altera negativamente as 

características físicas da unidade;
 adequado: refere-se ao uso da terra que não transgride a legis-

lação ambiental;
 inadequado: representa situações em que o uso da terra trans-

gride a legislação ambiental.
 problemática ambiental – apresenta os principais problemas refe-

rentes à intervenção antrópica na unidade;
 risco: apresenta as possíveis ocorrências de eventos derivados da 

alteração física da unidade, sendo essa causada pela própria dinâ-
mica ambiental ou pela interferência antrópica sobre o ambiente;

 estado geoecológico: constitui-se na integração das informações 
sociais às características ambientais em cada unidade geoambien-
tal da área de estudo. Classifica-se em:
 otimizado: é quando a relação entre a capacidade de uso e a 

função socioeconômica apresenta o uso da terra compatível 
com as características físicas e legalmente adequadas, ou seja, 
dentro da legislação;

 compensado: refere-se à categoria compatível, na qual o uso 
da terra não provoca um dano ambiental irreversível;
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 alterado: a relação entre a capacidade de uso e a função socioe-
conômica é incompatível com as características físicas;

 esgotado: corresponde às categorias de uso incompatível e 
legalmente inadequadas.

Deve-se ressaltar a importância do papel da interferência antrópica nas 
unidades, visto o impacto causado por esta nas características naturais. Na 
divisão elementos socioambientais, as características ambientais, anterior-
mente definidas no quadro-síntese, são avaliadas, principalmente através da 
integração das informações citadas com aquelas apresentadas pelas cartas de 
uso da terra e de restrições legais. Desse modo, a relação entre a capacidade 
de uso/ função socioeconômica de uma subunidade é dada pelo grau de com-
patibilidade entre o uso da terra predominante e sua característica ambiental, 
por exemplo, a declividade e/ou litologia, associada ainda à presença ou não 
de uma legislação específica que permita ou não essa relação.

O estado geoecológico, subdivisão dos elementos socioambientais, encerra 
o quadro-síntese e exprime o grau de preservação ambiental de cada unidade 
mapeada em relação à atuação antrópica sobre ela, a partir da análise das 
características naturais e socioeconômicas apresentadas.

Resultados e discussões

O município litorâneo de Mongaguá, de acordo com a proposta meto-
dológica adotada, funciona como um sistema aberto, com a constante cir-
culação dos fluxos de energia e matéria. O desencadeamento dos processos 
inicia-se, assim, com a energia provinda da atmosfera. Devido à inerente 
configuração da fachada atlântica no litoral, as escarpas da Serra do Mar são 
barreiras naturais à umidade e aos ventos provindos do oceano. Esses ven-
tos, carregados de umidade, percorrem a planície e, ao se depararem com as 
escarpas, elevam-se, acompanhando sua superfície. O resfriamento do ar, 
por causa de sua ascensão, promove as chuvas orográficas, impulsionando o 
funcionamento do sistema. Além das chuvas, o componente gravitacional é 
de suma importância para a manutenção dos fluxos de energia e matéria de 
uma unidade para a outra.
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Os referidos fluxos são desencadeados a partir das unidades emissoras, 
percorrendo as unidades transmissoras até as acumuladoras. Embora se apre-
sente, aparentemente, em sequência, a relação entre as unidades geoambien-
tais se processa de forma sistêmica, e, desse modo, qualquer interferência em 
uma unidade trará consequências para outra.

As referidas unidades integram sistemas ambientais complexos e interde-
pendentes, situados em um determinado espaço territorial.

Para fins de análise, serão apresentados os resultados a partir das unida-
des emissoras (Figura 9.3). As unidades emissoras situam-se nas partes mais 
elevadas do município, impulsionando o fluxo de matéria e energia e promo-
vendo a dinamização do sistema. Estas se dividem nas subunidades: Linha 
de Cumeada do Esporão entre os rios Bichoró e Mineiro; Linha de Cumeada 
das Serras de Barigui e Guaperuvu; Topos Fragmentados da Serra do Mon-
gaguá; Topos Fragmentados da Serra do Guaperuvu e Topos Fragmentados 
da Serra de Barigui, caracterizando-se por apresentar propriedades físicas 
semelhantes. Há o predomínio das classes de energia do relevo forte e muito 
forte. Essa energia corresponde a uma energia potencial, ou seja, uma forma 
de energia concentrada que pode ser liberada a qualquer momento. A energia 
potencial é liberada para as subunidades seguintes devido às altas declividades 
apresentadas pelas médias vertentes. Assim, em virtude da ação da força gra-
vitacional, resultante das altas declividades presentes nas escarpas, a energia 
potencial transforma-se em energia cinética, promovendo o deslocamento 
de matéria e, dessa maneira, alimentando todo o sistema. A capacidade de 
uso potencial é limitada pelas altas declividades, solos rasos, configuração 
geomorfológica e litológica. Em relação à função socioeconômica, as medi-
das de preservação são altamente benéficas ao equilíbrio de todo o sistema 
geoambiental, visto que a área integra, a partir da cota de 100 metros, o Par-
que Estadual da Serra do Mar (1977); é tombada pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) 
(1985). A subunidade Linha de Cumeada do Esporão entre os rios Bichoró 
e Mineiro ainda integra a Reserva Indígena do Aguapeú – demarcada pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai) em março de 1995. Além disso, a ine-
rente dificuldade de acesso às subunidades favorece a preservação. Assim, os 
riscos naturais são minimizados e as ações antrópicas sofrem restrições pelas 
medidas legais. Portanto, a relação entre a capacidade de uso e a função socioe-
conômica nas referidas subunidades foi considerada compatível e adequada. 
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Por fim, o estado geoecológico é otimizado, visto que as subunidades citadas, 
além da inerente dificuldade de acesso apresentada por elas, estão protegidas 
pela legislação ambiental vigente.

Os Morros Isolados são patrimônios naturais tombados pelo Condephaat 
(1985). A capacidade de uso potencial associa-se a esse fato e também às ine-
rentes características geomorfológicas, geológicas e pedológicas dos morros, 
similares às das escarpas da Serra do Mar. Mas o uso da terra é permitido, 
desde que as alterações respeitem as respectivas restrições, ficando a cargo 
dos órgãos competentes zelarem pela sua preservação. Nessas subunidades, 
a relação entre a capacidade de uso e a função socioeconômica é compatível 
e adequada na maior parte das áreas onde o tombamento é predominante e 
nas áreas integrantes da Reserva Indígena. Nos demais setores dessas subu-
nidades, a capacidade foi determinada como incompatível. A problemática 
ambiental associa-se diretamente às atividades antrópicas, devido à expan-
são urbana aproximar-se dos morros, e pelo avanço das atividades agrícolas 
na área rural. Desse modo, o estado geoecológico das subunidades topos dos 
Morros Isolados apresenta duas situações: a primeira é otimizada devido à 
predominância da preservação e adequação do uso da terra às características 
físico-ambientais. A segunda é definida como alterada por causa das modi-
ficações ambientais geradas pelas atividades antrópicas.

O próximo grupo a ser analisado é o referente às unidades transmissoras. 
Tais unidades geoambientais são responsáveis pela transferência de energia e 
matéria, garantindo, desse modo, o fluxo destas para as unidades seguintes.

No município de Mongaguá, as unidades transmissoras coincidem com 
as vertentes das escarpas da Serra do Mar e dos Morros Isolados, e com os 
Terraços Marinhos presentes na Planície Costeira.

No setor da Serra e dos Morros Isolados foram identificadas as seguintes 
subunidades: Vertentes Íngremes do Sistema Serrano; Médias e Baixas Ver-
tentes do Sistema Serrano; Altas Vertentes da Serra do Mongaguá; Vertentes 
Íngremes dos Morros Isolados; Médias e Baixas Vertentes dos Morros Isola-
dos. No setor Planície Costeira as subunidades transmissoras correspondem 
a: Altos Terraços Marinhos; Terraços Marinhos Dissecados; Terraços Mari-
nhos Urbanizados; Baixos Terraços Marinhos.
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Figura 9.4. Vista parcial do município de Mongaguá (SP). Em primeiro plano a 
urbanização sobre a Planície Costeira, e ao fundo, as escarpas da Serra do Mar 
e Morros Isolados

Fonte: Sato (2008).

A energia potencial liberada pelas subunidades emissoras para as vertentes 
ganha impulso devido às altas declividades presentes nesse setor das escar-
pas. Somada a ação da gravidade, tal energia torna-se cinética e dinâmica. A 
cobertura vegetal auxilia minimizando a intensidade dos fluxos pluviais, mas, 
dadas as próprias características ambientais, a energia é muito forte.

Essa energia transmitida pelas vertentes das escarpas e morros atinge 
a planície, acumulando-se no sopé serrano, na forma de detritos e maté-
ria orgânica provenientes das escarpas e morros, e também sob a forma de 
intensos fluxos fluviais, responsáveis pela alimentação dos inúmeros cursos 
de água, formadores dos rios que cortam o município. A carga sedimentar 
é visível nos períodos de fortes chuvas, muitas vezes refletindo na quali-
dade de balneabilidade das praias. No município, somente o Rio Monga-
guá desemboca no mar, os demais atravessam o município em direção a 
Itanhaém. A densa drenagem na planície foi responsável pela esculturação 
dos Terraços Marinhos, os quais, em grande parte, foram erodidos, restando 
hoje alguns remanescentes.

Em relação aos Terraços Marinhos, situam-se na Planície Costeira e 
apresentam-se em níveis altimétricos superiores ao restante da Planície. 
Desse modo, atuam como transmissores de energia e matéria para as demais 
áreas situadas em cotas altimetricamente inferiores, no caso, as subunidades 
acumuladoras.

De modo geral, devido às altas declividades das vertentes, a capacidade 
de uso e função socioeconômica dessas subunidades foi classificada como 
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compatível e adequada. Assim, o estado geoambiental dessas subunidades 
transmissoras situadas no setor serrano e nos Morros Isolados é otimizado.

Em relação às subunidades transmissoras situadas na Planície Costeira 
(Terraços Marinhos), devido à presença de áreas com predomínio da vege-
tação natural, o estado geoambiental foi classificado como otimizado. Nos 
setores da Planície Costeira descaracterizados pela agricultura e pela pressão 
urbana, a capacidade de uso e função socioeconômica foi definida como alte-
rada, devido à retirada de mata nativa em substituição às culturas e expansão 
urbana e o estado geoecológico como inadequado.

A subunidade Terraços Marinhos Urbanizados merece destaque. Essa 
subunidade caracteriza-se pela preponderância da urbanização, em detri-
mento das características naturais originais. Esse processo encontra-se conso-
lidado e em vias de expansão para o interior do município. A descaracterização 
das condições naturais promove riscos ambientais associados a inundações, 
instabilidade do terreno à edificação, à contaminação do lençol freático e a 
eliminação da flora e fauna. Isso demonstra que a área é muito susceptível às 
interferências antrópicas. Com base nas informações apresentadas, a capaci-
dade de uso e função socioeconômica foi definida como incompatível. Assim, 
o estado geoecológico da subunidade Terraços Marinhos Urbanizados foi 
estabelecido como esgotado.

Por fim, no sistema Planície Costeira, as unidades coletoras caracterizam-
-se por serem áreas receptoras de matéria e energia, e por estarem inseridas em 
paisagens dinâmicas recentes ou em estado evolutivo, no caso do município 
em estudo, representadas pelos fundos de vale e pela praia. Foram identifi-
cadas duas subunidades: Fundos de Vale da Bacia do rio Aguapeú e praias.

A subunidade Fundos de Vale da Bacia do Rio Aguapeú corresponde a 
uma área de preservação permanente (APP). Na área de estudo não se veri-
ficaram alterações ambientais significativas, predominando as condições 
naturais originais. Assim, a capacidade de uso e função socioeconômica da 
subunidade correspondente foi definida como compatível e adequada. Con-
sequentemente o estado geoecológico foi definido como otimizado.

Em relação à subunidade praias, esta corresponde à área de maior interesse 
turístico e, consequentemente, econômico para o município, referindo-se às 
praias. É uma área naturalmente dinâmica, sujeita às constantes transfor-
mações, por sofrer influência tanto continental como oceânica. A capaci-
dade de uso potencial é limitada pela inerente vulnerabilidade da área, como 
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resultado da dinâmica marinha atual, responsável pela remobilização cons-
tante de sedimentos e pela inundação periódica dessa unidade através da ação 
das marés. A função socioeconômica é o uso para o lazer, sendo uma área de 
grande interesse turístico para o município. Devido à alteração das caracterís-
ticas originais e o uso intensivo de suas áreas em períodos sazonais, a relação 
entre a capacidade de uso e a função socioeconômica da referida subunidade 
foi definida como incompatível e inadequada. O uso da terra intensivo nos 
períodos de veraneio e a pressão urbana sobre suas áreas determinaram estado 
geoecológico da subunidade praias como esgotado (Figura 9.5).

Figura 9.5. Processo da construção do calçadão à beira-mar sobre área de praia

Fonte: Sato (2008).

Em suma, a integração das unidades geoambientais do município de Mon-
gaguá é dada pela circulação de matéria e energia. Essa circulação é responsá-
vel pela caracterização ambiental das Unidades mapeadas, imprimindo-lhes 
certas especificidades, como as descritas anteriormente, que no conjunto 
forma um todo complexo e dinâmico, característico das áreas litorâneas.
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Considerações finais

O presente artigo teve como objetivo a identificação das unidades geoem-
bientais do município de Mongaguá – Baixada Santista (SP). Para tanto, 
considerando a inerente complexidade das paisagens litorâneas, optou-se 
pela elaboração de um zoneamento baseado nas características geoambien-
tais dessa área de estudo, tendo como princípio norteador a geomorfologia. 
Assim, foi possível o mapeamento, amparado pelo pensamento sistêmico, de 
unidades geoambientais correspondentes a sua funcionalidade, em termos 
da circulação de energia e matéria. Aos dados ambientais foram atreladas as 
características socioeconômicas, visto o papel da ação antrópica na alteração 
e modificação do ambiente.

O município litorâneo de Mongaguá sofre grande influência do turismo, 
recebendo um grande fluxo de turistas nos fins de semana e nos meses de 
temporada, relativa proximidade da capital paulista e a facilidade de vias de 
acesso são os fatores primordiais para esse fato. Desse modo, o planejamento 
ambiental torna-se imprescindível.

O planejamento adequado das cidades, em especial as litorâneas, deve 
considerar os aspectos naturais e os impactos produzidos pelo uso da terra, 
tornando relevante o estudo prévio, visando à compreensão da dinâmica 
ambiental e as consequências geradas pela ocupação dessas áreas. A Carta 
de Unidades Geoambientais realizada para o município, com base em seus 
atributos físicos, principalmente geomorfológicos, possibilitou identificar as 
áreas de maior suscetibilidade a riscos ambientais, servindo, portanto, como 
um importante instrumento para a compreensão da dinâmica ambiental e 
para o planejamento ambiental.
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