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RESUMO 

 

SILVA, Danilo Santos da. Contribuições Metodológicas para Análise de Vulnerabilidade 

Ambiental em Compartimentos Topográficos com Cobertura Vegetal Densa no 

Município de Ubatuba-SP. – 2018. 119 (Mestrado em Geografia) – Faculdade de Ciências 

e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, 2018. 

 

As intervenções sociais no relevo transformam a paisagem e modificam a dinâmica dos 

sistemas naturais ao acelerar as ações do tempo, o que pode causar danos ao ser humano 

e consequentemente afetar os elementos bióticos de um ecossistema. A busca por uma 

interpretação possível desses processos a partir de uma análise da Geografia e da 

Geomorfologia permitiu elaborar contribuições fundamentais para a compreensão de 

fenômenos que revelam a dimensão e o conteúdo das complexidades ambientais da 

floresta a partir do relevo. A presente pesquisa demonstra que a elevada declividade e 

presença de condicionantes físicas, climáticas, assim como, aquelas relacionadas à 

cobertura vegetal e uso do solo, influenciam diretamente na estabilidade do terreno e 

manutenção das características naturais da planície costeira da Serra do Mar. A 

contribuição metodológica foi baseada na proposta da Ecodinâmica, a partir da qual foi 

elaborado o mapa de vulnerabilidade ambiental, com uso da análise integrada sob o ponto 

de vista dos estudos da paisagem. A combinação dos dados de suscetibilidade a 

movimentos gravitacionais de massa e inundação aos de riqueza florestal, por meio do 

processamento em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), permitiu 

identificar que os usos históricos realizados por populações tradicionais influenciam de 

forma positiva a composição dos fragmentos florestais, o que pode gerar subsídios para 

propostas de planos de adaptação baseados em ecossistemas. 

 

Palavras-chave: Geografia, Geomorfologia; Vulnerabilidade Ambiental; Fitogeografia; 

Mata Atlântica; Serra do Mar. 

 

  



ABSTRACT 

 

SILVA, Danilo Santos da. Methodological Contributions for Analysis of Environmental 

Vulnerability in Topographic Compartments with Dense Plant Cover in the County of 

Ubatuba-SP. - 2018. 119 (Master in Geography) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

Universidade Estadual Paulista, 2018. 

 

The social interventions in relief transform the landscape and modify the dynamics of 

natural systems by accelerating the actions of time, which can cause damages to human 

being and consequently affect the biotic elements of an ecosystem. A search for a possible 

interpretation of these processes of geography and geomorphology analysis allowed to 

elaborate fundamental contributions to the understanding of phenomena that reveal the 

dimension and the content of the environmental complexities of the forest from the relief. 

The present research demonstrates  that the high slope and presence of physical and 

climatic conditions, as well as those related to vegetation cover and land use, they have 

directly influence in the land stability  and maintenance of the natural characteristics of 

the  plain coastal of Serra do Mar. The methodological contribution was based on the 

proposal of Ecodynamics, from which the environmental vulnerability map was 

elaborated using the integrated analysis from the point of view of the landscape studies. 

The combination of susceptibility data to mass gravity movements and flood to the forest 

richness, through processing in a Geographic Information Systems (GIS) allowed to 

identify that the historical uses made by indigenous peoples positively influence the 

composition of the forest fragments, which can generate subsidies for proposals for 

ecosystem-based adaptation plans. 

 

Keywords: Geography, Geomorphology; Environmental Vulnerability; 

Phytogeography; Atlantic Forest; Serra do Mar. 
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APRESENTAÇÃO 

Para iniciar essa dissertação cabe uma breve reflexão sobre os caminhos da 

pesquisa e seus desdobramentos, assim como, a evolução do papel pessoal do 

pesquisador, que permitiram, nesse caso, alçar voos seguros sobre um universo de ampla 

complexidade da ciência geomorfológica, na expectativa de traduzir expressões 

simbólicas e imateriais vivas na natureza, pela imersão do trabalho, pelo contato com a 

cultura local e pelo amor a história da Serra do Mar.  

No início, a busca pelo tema do mestrado decorreu da necessidade de aprofundar 

as linhas de pesquisa experimentadas durante a graduação, por compreender que essa 

etapa seria fundamental para a formação acadêmica, sobretudo, pela maturidade 

intelectual e análise crítica sobre o papel do Geógrafo enquanto agente de transformação 

social, adquirida pela experiência prática na função de Chefe de Unidade de Conservação 

da Natureza, responsável por gerir um dos Parques Estaduais mais importantes (e mais 

complexos) do bioma Mata Atlântica. 

Sem perder a essência pelo esforço de conexão entre saberes, essa aventura nos 

levou a desconstruir as referências vividas na prática, em razões técnicas e científicas 

requeridas ao ambiente tradicional da ciência formal. Uma obrigação necessária, forjada 

nas bases da sociedade que orientam o nosso ritmo de consumo, das mercadorias, de 

conhecimentos e de tempos, que, muitas vezes, distanciam-se desse olhar transversal, tão 

importante para o pensamento geográfico.  

Originalmente o trabalho se propunha compreender a fisiologia de uma 

paisagem manejada pelos povos tradicionais que habitam a Serra do Mar em Ubatuba no 

Litoral Norte do Estado de São Paulo, mas a oportunidade de se projetar novos arranjos 

metodológicos em função das diversas referências já produzidas na área, o mestrado se 

abriu a outras frentes. Nesse sentido, o estudo proposto nasce da necessidade de se romper 

com preceitos técnicos engendrados e ir um pouco além do verde que reluz da vegetação, 

ao se permitir desvendar à evolução do relevo e, assim, dar sentido a natureza, pelas 

referências que nos guiam a um tempo diferente do que estamos acostumados a tentar 

compreender.  

Essa reflexão está na afirmação de que a floresta é a expressão da morfologia do 

relevo, e seus limites naturais nos indicam a complexidade dos ecossistemas e a riqueza 

de diversidade que o ambiente natural é capaz de nos proporcionar. Nesse caso, cabe ao 
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pesquisador, reconhecer as necessidade e possibilidade com as referências que possui, ao 

identificar essas evidências e combinar suas relações em respostas de pretensa 

objetividade, portanto, a antítese de um desafio de diplomacia entre conhecimentos e 

práxis. 

Ao exercitar a busca pelas coincidências que a paisagem desperta em nossos 

sentidos, é necessário regressar no tempo geológico, para tomar contato com elementos 

que possam dialogar com as bases históricas que se remetem as marcas do homem no 

tempo atual, especialmente, a partir da dinâmica da cobertura vegetal e, como os 

elementos biofísicos conectam tempos distintos entre sociedade e natureza. 

Trata-se também de uma viagem de exploração pelos aspectos abióticos 

relacionados a paisagem, a partir da investigação geográfica de um trecho da planície 

costeira da Serra do Mar, correlacionando os atributos físicos aos elementos bióticos, pelo 

desafio que permeia a formação profissional do Geógrafo, em conciliar limites 

supostamente antagônicos entre as ciências de base física com as humanas, em referências 

vivas e pujantes que, nesse caso, a floresta tropical oferece enquanto oportunidade de 

compreensão da dinâmica da natureza. 

As experiências vividas em cada ecossistema no bioma Mata Atlântica nos 

permitiram compreender que os impactos historicamente gerados no ambiente, afetam 

negativamente a população, interferem no desenvolvimento socioeconômico, e podem 

demorar a serem revertidos caso a capacidade de resiliência desses ambientes e da 

sociedade, sofram intervenções cumulativas que impeçam o processo de readaptação.  

Esses processos podem se tornar de difícil reversibilidade, caso inviabilizem a 

manutenção dos níveis de funcionalidade e estrutura diante de um evento extremo. Como 

por exemplo: a falta de disponibilidade de terras, desemprego, demanda por habitação, 

marginalização, aumento da morbidade e mortalidade, insegurança alimentar, perda do 

acesso aos serviços básicos de saúde, educação e desarticulação social. 

Diante disso, a presente pesquisa buscou evidenciar as transformações 

fitogeográficas e morfodinâmicas, com a aplicação técnica dos conhecimentos 

relacionados a Geografia, Ciências Sociais, Engenharia, Ecologia e Biologia para 

contribuição metodológica em estudos de vulnerabilidade ambiental, a partir da 

combinação de saberes, para além da técnica, através de novos formatos e possibilidades 

de relação científica, cruzar suscetibilidade do meio físico com riqueza florestal e, assim, 
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encontrar respostas para repensar os caminhos da conservação dos recursos naturais e do 

desenvolvimento econômico. 

Por fim, vale ressaltar que o resultado desse trabalho se deve a cumplicidade do 

professor Dr. João Osvaldo Rodrigues Nunes, que, desde o primeiro contato, demonstrou-

se disposto ao desafio de conjuminar os caminhos da pesquisa a partir da opção de agregar 

ao conhecimento científico a experiência prática na área de estudo.  

A disposição e objetividade no processo de orientação, além de toda cooperação 

durante os trabalhos de campo em Ubatuba, foram decisivos para que a pesquisa 

alcançasse o estágio de conexão entre os saberes e as relações entre teoria e prática na 

Geomorfologia. 

A pesquisa está organizada em três capítulos. O capitulo I se propõe a relacionar 

as transformações do território e da paisagem, ao evidenciar os aspectos históricos de 

formação de Ubatuba, a cultura das práticas de uso e exploração dos recursos da Mata 

Atlântica e suas marcas na floresta, como resultado da apropriação do relevo, suas 

transformações atuais, assim como, as medidas protetivas dedicadas a resguardar os 

remanescentes do bioma. No capitulo II, dedicamos atenção aos elementos bióticos e 

suas derivações a partir das representações do meio físico e suas relações no exercício de 

compreensão da fisiologia da paisagem. O capitulo III demonstra os resultados a partir 

da aplicação metodológica, com o detalhamento dos aspectos bióticos e abióticos e, a 

combinação desses fatores, como oportunidade para aprimoramento dos mapas de 

vulnerabilidade ambiental em compartimentos do relevo cobertos por vegetação densa 

em diversos estágios de regeneração na planície costeira do extremo norte de Ubatuba, 

local em que reside uma comunidade quilombola que luta pelo seu reconhecimento 

territorial. 
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EPÍGRAFE 

“SOU UM GEÓGRAFO E MEU TRABALHO REPOUSA QUASE QUE 

EXCLUSIVAMENTE NUMA GRANDE TRADIÇÃO: (...) A DE DAR SENTIDO À 

NATUREZA” (DAVID STODDART).
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INTRODUÇÃO 

A relação dinâmica entre sociedade e natureza, revela-se um desafio para a 

Geografia, por representar o esforço de correlação dos fatores do meio biogeofísico e 

sociais a partir do tempo histórico, assim como, o exercício constante de ressignificação 

da ciência, a partir da projeção dos elementos que compõem o espaço e seus processos 

através da conjunção de aprendizados obtidos ao longo da trajetória do saber científico.  

A superfície da terra como base física dos processos naturais, define a expressão 

dos fenômenos da natureza, assim como, a representação do espaço produzido 

socialmente, nesse caso, direciona o olhar da pesquisa geográfica para as interações mais 

recentes e seus desdobramentos para o futuro, sem perder as referências na história que 

transmite ao longo do tempo as informações que se fazem perceptíveis enquanto forma 

e estrutura da paisagem, conforme aponta (SANT’ANNA NETO, 1993). 

Na perspectiva dos estudos ambientais, a Geografia Física apresenta caminhos 

possíveis para essa observação, ao representar a evolução da paisagem, nesse caso, 

relacionada a interação do homem e o meio, pela compreensão das marcas expressas 

espacialmente, identificáveis em suas escalas (CONTI, 2001).  

Nesse sentido, a geomorfologia, torna-se uma ferramenta analítica de 

contribuição para a ciência por permitir o entendimento das transformações produzidas 

pela sociedade através de seu modo de reprodução econômica, que irá modificar a 

superfície terrestre e definir o espaço geográfico, marcado pelas diferenças e contrastes 

que representam essa dinâmica (PANIZZA, 2004). 

As escarpas da Serra do Mar, determinam a paisagem do Litoral Norte, são 

recobertas por remanescentes expressivos da Floresta Tropical Atlântica, compostos por 

trechos de meia encosta, inapropriados para ocupação, e escarpas íngremes que impõem 

limitações ambientais ao longo da costa, principalmente pela dinâmica superficial 

intensa, associada ao potencial de risco geológico de todo território (IWAMA et al, 2014; 

SMA/CPLA, 2011a).  

Os últimos anos marcam o representativo crescimento demográfico ocorrido 

nessa região, e consequentemente, o aumento de impactos gerados sobre o bioma Mata 

Atlântica, que determina uma maior necessidade de proteção da cobertura vegetal, pela 

restrição natural e conservação dos fragmentos florestais, na tentativa de reduzir a 

condição de vulnerabilidade ambiental que se insere no atual contexto de 

desenvolvimento econômico da região (ROSS et al, 2014). 
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Conforme apontam os autores, a demanda por alternativas locacionais em razão 

da pressão demográfica, provoca modificações significativas na dinâmica sócio espacial 

da região. 

Ao mesmo tempo, há uma fortíssima pressão para o crescimento urbano em 

decorrência das atividades industriais, portuárias, turística, instalações de 

infraestrutura de suporte para exploração do petróleo do fundo marinho. Essa 

pressão eleva os custos dos espaços disponíveis que estão fora das áreas de 

riscos, e “empurram” as populações de menor renda para residir onde os 

preços são mais baixos, e os riscos são mais altos (ROSS et al, 2014. p. 3) 

 

O município de Ubatuba se destaca por esse crescimento intensivo da população 

residente, estimada em 87.364 habitantes em 2016 (IBGE, 2016), assim como, pelo 

avanço da exploração dos recursos naturais e alterações ambientais ocasionadas pela 

urbanização desordenada sobre áreas de florestas e encostas da Serra do Mar. Essas 

pressões modificam a superfície e intervém na dinâmica dos processos naturais, e acabam 

por determinar a produção do espaço geográfico, nesse caso, pelo acúmulo sucessivo de 

impactos que transformam a paisagem.  

As intervenções sociais são capazes de modificar a dinâmica do relevo e 

contribuir diretamente para provocar mudanças circunstanciais no território (CASSETI, 

1991). Muitas vezes, tais mudanças influenciam as dinâmicas naturais e mobilizam 

fatores complexos, ao desencadearem processos que necessariamente, potencializam as 

situações de exposição a riscos inerentes ao ambiente litorâneo.  

Em alguns casos, essa interação resulta em graves desdobramentos que afetam 

diretamente a população local, como, por exemplo, movimentos de massa, enchentes, 

inundações, erosão fluvial, erosão costeira, assoreamento de rios, poluição oceânica, 

contaminação e degradação de diversos ecossistemas encontrados no município objeto 

dessa análise, conforme destaca Ross et al, (2014):  

 

As intervenções humanas na natureza, como edificações, obras de 

infraestrutura em geral, promovem fortes impactos, provocando 

transformações incisivas na natureza e se o lugar tem algum potencial aos 

deslizamentos, estes acabam ocorrendo por indução antrópica (ROSS et al, 

2014. p. 3). 

 

A pesquisa propõe uma abordagem integrada da relação entre os elementos 

abióticos, bióticos e sociais, a partir da análise das alterações provocadas no relevo e o 

papel da cobertura vegetal para a estabilidade das encostas da Serra do Mar. Nesse caso, 

considera-se o resultado da correlação entre fatores que influenciam a capacidade de 
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resiliência do ambiente natural, sobretudo, a partir dos impactos gerados pelas 

intervenções sociais ao longo da história de evolução da planície costeira. 

A interação da sociedade a partir da apropriação dos recursos naturais 

(CASSETI, 1991), nesse caso, pelos desdobramentos dos processos econômicos que 

avançam no Litoral Norte, provoca novas intervenções sobre a floresta e o relevo, 

considerados enquanto consequência dos processos de reprodução do capital sobre o 

território, que determinam arranjos imbricados de poder e ação, a partir de forças 

excludentes que se projetam em desigualdade na relação do espaço produzido 

socialmente. 

O relevo e a floresta consistem em elementos em constante evolução, porém, as 

intervenções sobre os sistemas naturais, implicam em resultantes de impacto significativo 

ao desenvolvimento da sociedade, uma vez que, a própria população é submetida aos 

riscos e ameaças decorrentes da forma como a paisagem é transformada pelo homem, 

nesse caso, pelo avanço científico-tecnológico, pelo poder privado, e pelo Estado e suas 

decisões políticas e econômicas.  

A pesquisa se propõe a analisar os elementos da paisagem com maior relevância 

para a temática de vulnerabilidade ambiental, nesse caso, imbuídos das metodologias já 

empenhadas pelo conhecimento técnico institucional, porém, combinado a reflexões 

metodológicas que evidenciam a capacidade de coesão da relação entre relevo-solo-

floresta frente aos processos de transformação social da natureza.  

Para tanto, utilizamos da abordagem de Vulnerabilidade Ambiental, em que, o 

grau de suscetibilidade de um ambiente corresponde a níveis de interação social 

provocados pelo uso direto recursos, representados pelas mudanças da vegetação ao longo 

do tempo (TAGLIANI, 2002). 

A área de estudo está localizada no extremo norte do litoral paulista, próximo à 

divisa com o estado do Rio de Janeiro, entre as coordenadas geográficas 23° 20' 14" sul 

e 44° 50' 10" oeste, sendo parte dos compartimentos analisados, inseridos diretamente na 

planície costeira da Fazenda, Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Picinguaba, 

município de Ubatuba-SP. 
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OBJETIVO GERAL: 

 

Definir os níveis de estabilidade do sistema natural e determinar a 

vulnerabilidade ambiental, a partir de elementos biogeofísicos que envolvem os processos 

de evolução do relevo e da cobertura florestal ao longo de um gradiente de altitude, 

analisados com base em unidades fitogeográficas da planície costeira da Serra do Mar, 

apoiados em levantamentos fitossociológicos das parcelas de monitoramento para estudos 

ecológicos em Restinga e Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas. 

 

Entre os objetivos específicos deste trabalho destacam-se:  

 

• Caracterizar aspectos da dinâmica da produção do espaço geográfico a partir 

dos processos históricos de ocupação e consequente transformação da cobertura vegetal; 

• Apresentar o resultado do cruzamento da suscetibilidade a movimentos 

gravitacionais de massa e inundação, dados sobre a estrutura dos tipos de solos e as 

características de riquezas de espécies florestais a partir de um recorte de análise em 

compartimentos topográficos; 

• Diagnosticar os níveis de estabilidade do meio e a vulnerabilidade ambiental 

a partir da aplicação da metodologia de análise por unidades fitogeográficas definidas na 

pesquisa. 



10 

 

 

TEMAS E CONCEITOS 

No presente estudo, busca-se recorrer aos conceitos de território e paisagem, 

como possibilidade de diálogo e correlação entre as conflitualidades presentes na 

natureza. O território é entendido como produto da correlação de forças e das formas de 

apropriação social dos recursos naturais, enquanto que a paisagem é uma representação 

decorrente das relações físicas, bióticas e sociais o que imprime na proposição conceitual, 

a interpretação conjuntiva da natureza (BIROT, 1959 apud SUERTEGARAY, 2009).  

Neste estudo, a compartimentação topográfica será o ponto de partida que visa 

reunir elementos para se compreender os aspectos de vulnerabilidade ambiental que 

interagem sobre a planície costeira da Serra do Mar. As feições expressas no relevo 

armazenam as características e propriedades do terreno, nesse caso, fundamentais para 

avaliação das potencialidades e vulnerabilidades associadas à geomorfologia. Nessa 

perspectiva, o relevo será considerado como componente das interações naturais e sociais 

(CASSETI, 1991).  

Espera-se assim, alcançar a identificação dos atributos físicos e interações 

ecológicas decorrente das alterações na composição, estrutura e funcionamento das 

dinâmicas da floresta ombrófila densa, ao integrar componentes da geomorfologia para 

dimensionar a relação de uso e ocupação, traduzidos na pesquisa através das categorias 

território e paisagem (ESCOBAR, 2014; HAESBAERT, 2004; SANTOS, 1996). 

As encostas deposicionais em que estão localizados os fragmentos florestais 

abordados nesse estudo, situam-se em trechos da planície costeira que passaram por 

diversas transformações ao longo do tempo, são parcelas de vegetação, resultantes de 

ciclos integrados de manejo intensivo que se regeneraram com o passar do tempo. São, 

portanto, representações no meio natural de heranças cumulativas em escala reduzida de 

tempo, que indica a evolução da complexa cobertura vegetal da Mata Atlântica, tratados 

a luz dos conceitos de história ambiental e ecologia histórica, assim como, o conceito 

de florestas culturais (FURLAN, 2006; SOLÓRZANO et al, 2009; OLIVEIRA, 2010). 

A apresentação do tema fitoestabilidade pressupõe a compreensão inicial dos 

conceitos de risco, ameaça e suscetibilidade. Nesse caso, a vegetação age sobre esses 

elementos, a partir de seu nível de conformação e estrutura e pode contribuir diretamente 

com a estabilidade de um determinado recorte frente às ameaças inerentes à condição do 

relevo (TOMINAGA, 2007).  
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O conceito de vulnerabilidade que se assume nessa pesquisa, envolve a relação 

de efeitos gerados por riscos físicos (geodinâmicos), associados à exposição da sociedade 

a determinados perigos naturais, nesse caso, a possíveis desastres relacionados à 

combinação das condições morfogênicas da Serra do Mar e à dinâmica climática que 

ocorre sobre o território.  

Trata-se da predisposição da sociedade ao ser afetada pelos fenômenos naturais 

adversos. Somam-se a isso: a) os efeitos do uso ou ocupação de áreas naturalmente 

restritivas (como áreas de preservação permanente - APP); b) a apropriação desordenada 

do território, em decorrência dos processos de acumulação do capital e exclusão social, 

que geram impactos de elevado custo socioeconômico e ambiental; c) o nível de 

percepção social sobre o perigo associado ao modo de apropriação do relevo; d) a 

infraestrutura disponível; e) as políticas e a capacidade gerencial da administração 

pública; f) as habilidades organizativas para a gestão a partir da estabilidade nos níveis 

de vulnerabilidade identificados (FUSHIMI, 2012; IWAMA, 2014; CAMPOS S., 2002; 

VALENCIO et al., 2004).  

A aplicação técnica dos conceitos de vulnerabilidade e fitoestabilidade do 

sistema natural, remete a uma breve análise sobre os processos de evolução geológica e 

geomorfológica, através de estudos dedicados à compreensão da formação do relevo e às 

transformações morfodinâmicas do Quaternário (SOUZA et al. 2008).  

Tais estudos demonstram que a Serra do Mar resulta de transformações 

tectônicas recentes, ou, do tempo de escoa como defendem os autores que trabalham a 

natureza da Geografia Física, sendo de fundamental importância a compreensão dos 

processos de formação do relevo, assim como, a repercussão desse entendimento para a 

evolução do conhecimento geográfico acerca dos processos atuais, ou, tempo que faz, em 

alusão as transformações morfodinâmicas (SUERTEGARAY e NUNES, 2001). 

As intervenções sociais no relevo interferem na morfogênese, sendo necessária 

a análise interdisciplinar para compreensão dessa dinâmica ao integrar temas como: 

cobertura vegetal, solos, processos morfogenéticos, condições hídricas, no intuito de 

estabelecer uma relação entre os potenciais de estabilidade morfodinâmica, como base 

dos pressupostos conceituais da ecodinâmica (TRICART, 1977). 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem teórica e conceitual está fundamentada em autores que tratam da 

temática ambiental voltada aos temas: vulnerabilidade ambiental, ecologia quantitativa 

e, uso de recursos naturais da Mata Atlântica. Os respectivos referenciais permitem 

tratar a produção da natureza alicerçada no conceito híbrido de território-paisagem, 

como recorte de análise enquanto categoria de análise geográfica. 

A contextualização do processo histórico de formação territorial foi estruturada 

por meio de registros bibliográficos e documentos técnicos, que permitiram reunir 

aspectos que demonstram a transformação do sistema natural através da apropriação dos 

recursos e a dimensão cultural resultante dessa relação. 

Diante desse cenário, considera-se o conceito de vulnerabilidade em que um 

elemento, grupo ou comunidade está exposto. Com base nessa relação conceitual, 

identificam-se os fatores que afetam em maior intensidade, grupos considerados mais 

vulnerabilizados em Ubatuba-SP, situados na periferia do centro urbano (compostos por 

migrantes) e comunidades tradicionais1.  

Nesse sentido, optamos por apresentar o enfoque sobre a planície costeira, no 

caso, a linha de costa, os depósitos aluviais e coluviais, que formam as encostas 

deposicionais tratadas no estudo, pelo seu viés de correlação com os processos históricos 

de ocupação do território, uma vez que, as intervenções no relevo, foram (e continuam 

sendo) a partir das áreas mais baixas, em direção aos níveis de maior altitude. 

A análise e qualificação dos fatores ambientais foi realizada a partir da integração 

de atributos naturais (bióticos e abióticos), em especial, no exercício de compreensão da 

dinâmica da cobertura vegetal, e os processos físicos que resultam da relação entre relevo 

e solos, incluindo a representação cartográfica desses temas e suas interações. 

Para elucidar as interações ecológicas associadas a cobertura vegetal, assim 

como, a composição florística e a estrutura da Floresta Ombrófila Densa, foram utilizados 

os dados secundários referentes às parcelas de pesquisa implantadas na Serra do Mar no 

                                                
1 Comunidade tradicional é o termo adotado pela Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais 

(PNPCT), Decreto Federal no 6.040 de 07/02/2007: “Povos e Comunidades Tradicionais: grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e 

transmitidas pela tradição” (BRASIL 2007, p.1).  
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trecho norte de Ubatuba-SP (JOLY et al. 2012)2, além dos estudos de autores dedicados 

ao debate sobre aspectos relacionados à importância dos remanescentes florestais na 

conservação das escarpas. 

As parcelas amostrais para o levantamento e análise da cobertura vegetal foram 

implantadas a partir de um mapeamento abrangente, de modo a subsidiar a observação de 

composição dos diferentes trechos e fitofisionomias da floresta tropical atlântica, 

organizadas em função dos níveis altimétricos do relevo (JOLY, et al. 2008), classificadas 

da seguinte forma (Quadro 1): 

 

Quadro 1: Localização das parcelas ao longo do gradiente altitudinal 

PARCELA LOCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO 

A 

Situada no trecho da Praia da 
Fazenda, cerca de 40 km do centro 

do município de Ubatuba em 

Floresta de Restinga, próxima ao 
Centro de Visitantes do Núcleo 

Picinguaba, em cotas aproximadas 

de 10m de altitude. 

 

B a E 

Estão localizadas próximas à 

margem direita do Rio da Fazenda 

no trecho que corresponde à Trilha 

do Corisco, cerca de 1 km além da 
Casa de Farinha, em cotas que 

variam entre 50 a 80m, 

correspondendo à Floresta 
Ombrófila Densa das Terras 

Baixas. 
 

Fonte: Elaboração própria, 2017 a partir de JOLY et al, 2012. 

 

Floresta de Restinga – uma variação da Floresta Ombrófila Densa das Terras 

Baixas de Veloso et al. (1991), é a formação florestal que ocorre sobre os cordões 

arenosos do litoral, em altitudes que variam de 0 a 50 metros. A gênese, composição 

florística e estrutura são muito distintas da Floresta Ombrófila Densa, já que se trata de 

                                                
2 O Projeto Temático Biota Gradiente Funcional (FAPESP 03/12595-7) teve início em 2005 com o 

estabelecimento de parcelas ao longo do gradiente altitudinal (0-1100 m) no Parque Estadual Serra do Mar. 

Esse projeto consolidou-se e gerou desdobramentos, sendo que hoje conta com 19 parcelas permanentes 

para monitoramento da vegetação distribuídas em uma área de aproximadamente 600 km². 
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cobertura florestal instalada sobre os cordões arenosos, pobre em nutrientes, instáveis e 

recebendo influência da salinidade.  

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (FODTB) – corresponde à 

formação florestal que recobre o sopé da Serra do Mar, em altitudes que variam de 50 a 

100 metros, predominantemente, sobre solos originários da sedimentação de camadas 

mais elevadas do relevo. Nesta formação nota-se principalmente a presença de matacões 

rochosos, oriundos de processos erosivos do embasamento cristalino, presentes em 

altitudes menos elevadas, como calhas de cursos d’água, que se formam em função da 

dinâmica fluvial em cada trecho. 

 

Desenho Amostral 

Com base nos dados secundários analisados, foram considerados os resultados de 

um conjunto de 4 parcelas de 1 ha, subdivididas em 100 sub-parcelas de 10x10m, 

instaladas pelo Projeto BIOTA/Fapesp. Cada parcela foi delimitada pelo projeto a partir 

de estacas de 1,2 m de tubo de PVC ¾ a cada 10 m. A cada 50 m há uma estaca de tubo 

de PVC de 5 polegadas, georreferenciada de forma a permitir a plotagem da parcela em 

imagens de satélite e ortofotos (Figura 1).  

Para o recorte de análise do estudo proposto, o enfoque se deu sobre as parcelas 

localizadas ao longo da planície costeira entre depósitos aluviais e colúvios (A, B, D, E)3, 

visando integrar as coletas de solo aos estudos de florística e fitossociologia entre esses 

compartimentos. 

                                                
3 Por se tratar de utilização de referenciais já publicados, a parcela C não é apresentada nesse estudo, pois, 

as identificações desta unidade não haviam sido concluídas até o termino da pesquisa. 
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Figura 1: Vértices georreferenciados da parcela de 1 ha em ortofoto da área estudada 

Fonte: Elaboração própria, 2017, a partir de JOLY et al, 2012. 

 

O enfoque sobre a abordagem da Geomorfologia permitiu a análise das 

interações a partir da compartimentação do relevo (CUNHA e GUERRA, 2003). Diante 

disso, admitiu-se uma aproximação a preceitos da Ecologia e aos níveis de investigação 

geomorfológica propostos por Ab’Saber (1969), que envolve: i) a correlação das escalas 

de análise composta pela compartimentação topográfica; ii) a estrutura superficial da 

paisagem; iii) o estudo da evolução morfológica, pela dinâmica de interações indicadas 

na abordagem acerca da fisiologia da paisagem.  

Tais correlações são tecidas como um pressuposto de interpretação das 

transformações globais e locais impressas na composição da paisagem pelo acúmulo de 

interações distintas ao longo do tempo (CONTI, 2001). 

Foram levantados os dados de pesquisas desenvolvidas no trecho da planície 

costeira e realizadas incursões a campo, no intuito de investigar e analisar os padrões de 

conformação do relevo e as características físicas dos solos encontrados ao longo da 

encosta em que as parcelas estão instaladas. 

Analisou-se também a correlação de dados de temperatura, precipitação, altitude 

e declividade das parcelas permanentes instaladas no Parque Estadual Serra do Mar, com 

a coleta e análise fisico-textural de amostras de solos ao longo do gradiente de altitude 
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selecionado e, por fim, a riqueza florística em cada unidade fitogeográfica em que estão 

instaladas as parcelas de pesquisa.  

Foram realizadas incursões à campo entre os dias 14 a 16 de julho de 2016, com 

realização de coleta de amostras em corte de barrancos ou por meio da abertura de 

trincheira em locais pré-definidos de acordo com a abordagem da pesquisa, 

considerando, sobretudo, a altitude do relevo, em dois pontos de amostragem em perfis 

na encosta e planície, em faixas próximas as altitudes correspondente as parcelas 

instaladas. 

A caracterização física dos solos foi obtida pela coleta e amostragem segundo o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013), com objetivo de se 

promover a análise textural e distinção das porcentagens de areia, silte e argila, a partir 

do diagrama de classes texturais do United States Department of Agriculture (USDA, 

1951). 

Os ensaios foram baseados em análise da granulometria realizados pelo 

Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente-SP (FCT/UNESP), com 

aplicação do método de peneiramento e sedimentação por pipetagem, com a 

generalização as demais áreas não observadas in locu, a partir da correlação entre os solos 

encontrados no município, associados a litologia, morfologia do relevo e declividade. 

Na etapa sequencial em laboratório, foram considerados os seguintes aspectos, 

com base na metodologia adotada: a) pesagem das amostras; b) dissolução das amostras 

em 10 ml de solução de hidróxido de sódio e 20 ml de água deionizada; c) agitação das 

amostras; d) filtragem das amostras com malha de peneira de abertura 0,053mm; e) 

decantanção de argila e silte em provetas de 250ml; f) pesagem da fração de areia; g) 

pesagem da fração de argila. 

Na representação gráfica dos mapas georreferenciados, adotou-se a escala de 

1:20.000, a partir da síntese de referenciais cartográficos das Unidades Básicas de 

Compartimentação do Meio Físico (UBC) do Estado de São Paulo (IG/CPLA, 2014), que 

busca compor de forma conjuntiva os elementos do substrato geológico-geomorfológico-

pedológico da paisagem representado em ambiente SIG. 

Para a análise biogeofísica, aplicaram-se os pressupostos metodológicos da 

Carta de Suscetibilidade adotadas nos estudos realizados pelo IPT e CPRM (IPT/CRPM, 

2015), acerca da suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações da 

cidade, a partir da inserção dos dados vetoriais (shapefile) de suscetibilidade a inundação 
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e movimentos de massa as áreas das parcelas de pesquisa do trecho norte de Ubatuba, de 

forma a avaliar a capacidade de estabilidade do meio de forma sintética e analítica. 

Para a descrição das interpretações cartográficas e temas socioambientais, 

utilizou-se de técnicas de fotointerpretação aérea de fotografias em escala 1:50.000 (1966 

e 1977) e imagens ortorretificadas com resolução espacial aproximada de 1 metro (pixel 

de 1 metro) em 1:25.000 (2011), sendo que todo o processamento e edição dos mapas foi 

realizada através do software ArcGIS 10.54, com projeção cartográfica em UTM 

(Universal Transversal de Mercator) e o sistema de coordenadas SIRGAS 2000. 

A partir do cruzamento dos dados de suscetibilidade a movimentos 

gravitacionais (IPT/CRPM, 2015), foram realizados modelagens e processamentos 

digitais através de análise espacial e álgebra de mapas, visando correlacionar às 

ocorrências de espécies da Mata Atlântica no recorte de UBC e, assim, produzir as 

informações pretendidas no estudo, sistematizados através de dados matriciais, que 

permitiram a análise dos resultados efetuada por meio de abordagem qualitativa. 

Nesse caso, a integração deu-se a partir da síntese de interpolação dos valores 

correspondentes ao número de espécies na totalidade das áreas amostradas, esse método 

procura criar um modelo da superfície que melhor representa a área de estudo a partir de 

dados específicos das amostras coletadas. Para a correlação entre os dados de riqueza de 

espécies de forma preditiva, o método de interpolação utilizado foi o IDW (Inverse 

Distance Weighting). 

O IDW segue a autocorrelação espacial, cujos valores diminuem ou aumentam 

de acordo com a distância entre as ocorrências de espécies. Nesse caso, a ponderação das 

distâncias do centroide, segue uma estimativa variável para correlacionar esses resultados 

na superfície, quanto mais próximo das amostragens consideradas, maior é o peso 

atribuído ao ponto, que resulta em um padrão modelado (WATSON e PHILIP, 1985). 

A partir disso, foi feito o cruzamento com matriz fundamentada no conceito de 

Ecodinâmica de Tricart (1977), no intuito de estabelecer uma leitura a partir da 

complexidade que envolve o território: situações de uso dos recursos naturais da Mata 

Atlântica, apropriação e transformação do relevo e cobertura vegetal da Serra do Mar. 

Tais processos são traduzidos no espaço geográfico enquanto marcas de uma ecologia 

histórica que retratam a passagem do tempo e as rupturas que provocam modificações na 

composição da floresta e na morfodinâmica do relevo (Figuras 2 e 3). 

                                                
4 ArcGis é uma marca registrada da ESRI Inc., Redlands, CA, EUA. 
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Figura 2: Estrutura metodológica da pesquisa

 

Fonte:

 

Elaboração própria,

 

2017.

 

 

 

 

Arquivos Vetoriais Shapefile

Unidades Básicas de Compartimentação

Dados de Suscetibilidade a Movimentos 

Gravitacionais de Massa e Inundação

Dados Fitosossociológicos

Fotografia Aérea e 

Modelo Digital do Terreno

Ortofotos 2010-2011

Modelo Digital do Terreno

Relevo sombreado

Conjunto de informações analisadas 

e aplicadas na pesquisa

Elaboração dos mapas

Definição dos atributos das UBC e seleção de informações vetoriais

de acordo com os temas elencados para o estudo e Interpolação dos 

dados de parcelas permanentes Riqueza de Espécies

Aplicação de uma metodologia adaptada de Crepani et al. (1996)

Atribuir valores de estabilidade/vulnerabilidade para cada classe dos 

elementos. Variação de 1,0 a 3,0 com base na metodologia da 

ecodinâmica (TRICART, 1977): meios estáveis (valor próximo a 1,0), 

intergrades e instáveis (valor próximo a 3,0).

Processamento e reclassificação com base na Ecodinâmica

Conversão de dados vetoriais em valores matriciais para aplicação da metodologia proposta e 

reclassificação dos dados alfanuméricos com valores de estabilidade/vulnerabilidade.

Álgebra de mapas

Expressão algoritmia para modelagem dos dados matriciais de meio 

biogeofísico e definição do esboço de mapa de vulnerabilidade 

ambiental a partir do cruzamento de suscetibilidade a movimentos de 

massa e inundação e riqueza de espécies florestais.

Interpretação da evolução da 

cobertura vegetal e dos processos 

morfodinâmicos

Resultado de Manejo

Número de espécies 

florestais, diretamente 

relacionado aos usos

culturais empreendidos 

sobre a floresta, 

portanto, combinação 

entre sistemas natural e 

componente social.
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Figura 3:Procedimentos técnicos e aplicação metodológica

 

usada na pesquisa

 

Fonte:

 

Elaboração própria, 2017.

 

Transformação de Vetor para Raster

ArcGIS 10.5 - conversion tools > to raster > 

feature to raster

Aplicação metodológica

- Definição de classes das Unidades Básicas de Compartimentação.

- Atribuição de notas aos elementos de riqueza florestal. 

-Atributos dos valores de estabilidade/vulnerabilidade

-mapa de suscetibilidade a movimentos de massa (vetor);

- mapa de suscetibilidade a inundação (vetor); 

- polígonos e pontos das parcelas de monitoramento da vegetação (vetor). 

Detalhamento técnico dos 

procedimentos metodológicos da 

modelagem

RASTER

riqueza_reclass, movimentodemassa_reclass, iundacao_reclass

IDW (Inverse

Distance Weighting)

ArcToolbox > 3D analyst tools 

> Raster interpolation>IDW

Reclassificação

No ArcGIS os valores (que variam de 1,0 a 3,0 com valores decimais) 

nesse caso devem ser multiplicados por 10 para que o software os reconheça.

spatial analyst > reclass > reclassify (adicionar o campo a ser trabalhado e alterar valores)

Gerar a reclassificação dos rasters obtidos na etapa anterior

riqueza_reclass, movimentodemassa_reclass, iundacao_reclass

Raster calculator: Algebra (somatório)

spatial analyst > map algebra > raster calculator: definir a seguinte a expressão:

("riqueza_reclass" * 0.40) + ("movimentodemassa_reclass" * 0.30) + ("inundação_reclass”*0.30)

Resultado

Raster composto a partir de dados matriciais que agregam a geometria 

espacial dos dados de suscetibilidade a movimentos de massa e 

inundação, acrescido dos dados de riqueza florestal interpolados e 

limitados por polígonos das UBC
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CAPÍTULO I. TERRITÓRIO E PAISAGEM 

Os estudos dedicados a analisar as interações entre cobertura vegetal e relevo, 

compreendem escalas diferenciadas com enfoque nas relações físicas, entre formação de 

solos e sua influência sobre os atributos da vegetação.  

A geomorfologia busca integrar as abordagens ecológicas que se propõem a 

correlacionar às ações da natureza ao longo do processo evolutivo e os fatores que 

incidem sobre o relevo em seus diversos aspectos. Assume-se assim, a centralidade do 

debate acerca da Geografia Física, ao incluir nessa perspectiva, a categoria tempo e suas 

múltiplas determinações (SUERTEGARAY e NUNES, 2001). 

As variações de altitude ao longo de um gradiente e o escoamento superficial 

são fatores que determinam a morfologia do terreno, a partir do potencial erosivo do 

deflúvio na formação das feições do relevo e, consequentemente, da cobertura pedológica 

(IPT/CRPM, 2015).  

Todos esses processos são sustentados pela dinâmica climática, que determina a 

intensidade e frequência das interações hídricas que ocorrem na Floresta Tropical 

Atlântica, além de impulsionar as transformações morfológicas e fitogeográficas a partir 

do regime de pluviosidade (SCARANO, 2014).  

No caso da Serra do Mar, os fatores climáticos impõem níveis de restrição aos 

ambientes, e definem os limites de instabilidade que determinam a interação entre a 

natureza e a sociedade (ROSS et al, 2014). 

A escarpa da Serra do Mar representa uma unidade de dimensão regional, ao 

integrar aspectos morfológicos e fisionômicos distintos, caracterizados pela composição 

da paisagem, pelo clima, relevo e vegetação natural em seu território de abrangência. O 

embasamento litológico e a compartimentação topográfica, associados às condições 

naturais de drenagem e pedogênese, corresponde a uma dinâmica envolvente.  

Isso impulsiona a relevância ecossistêmica a uma conformação única e 

proporcionalmente favorável ao desenvolvimento de complexas interações biológicas e, 

de diferenciação fitogeográfica, as quais estão representadas ao longo da região costeira, 

conforme observada na figura 4. 
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Figura 4: Composição da paisagem da Serra do Mar 

Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

A heterogeneidade de ambientes na Serra do Mar é determinante para a 

biodiversidade da floresta. Nesse sentido, a variação das condições topográficas, edáficas 

e climáticas, desenvolvem composições florísticas e fitossociológicas diferentes (PIRES 

e PRANCE 1985; GARTLAN et al., 1986; JOHN  et al. 2007), e essa diversidade indica 

escalas de relações entre substrato e a vegetação, a partir da morfologia do relevo 

(SIMONETTI, 2001). 

O arranjo de distribuição espacial da floresta advém de estágios sucessivos dos 

processos de transição que caracterizam a paisagem, proporcionadas pela evolução 

natural do relevo (CASSETTI, 1991). A cobertura vegetal é resultado da combinação de 

diferentes fatores que, nesse caso, estão imbricados por elementos físicos integradores, 

como o clima e a dinâmica da Serra do Mar, diretamente afetada pela ação social, expressa 

pelo uso e apropriação das vertentes. A título de ilustração do cenário, apresenta-se o 

mapa de hipsometria de Ubatuba (Mapa 2).  
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O gradiente de altitude define os níveis de riscos que podem afetar uma 

população exposta a esse contexto, a partir de fatores, situações e condicionantes 

dinâmicos, próprios da natureza e da sociedade que imbricados, resultam em números 

crescentes de ocorrências e tragédias na atualidade (MENDONÇA, 2014).  

Com base nessa afirmação, destacam-se para o estudo proposto, os riscos físicos 

(movimentos de massa, inundação e erosão costeira), risco à poluição ambiental (de solos, 

águas superficiais e subterrâneas), assim como, áreas degradadas a partir do conflito de 

uso e ocupação da terra. 

Os conflitos decorrentes das intervenções sociais sobre o ambiente resultam em 

fenômenos complexos, que impactam a superfície dos terrenos gerando pressões sobre o 

meio físico, capazes de influenciar a condição de risco em um determinado ecossistema 

ou paisagem (ROSS et al., 2014). 

A pressão pode ser representada pelas ocupações no território, que remetem ao 

contexto histórico de formação de Ubatuba, assim como, aos movimentos migratórios 

(predominantemente mineiros e nordestinos) ocorridos desde a década de 60, em que o 

crescimento da construção civil atraiu várias famílias, as quais foram direcionadas para 

os sertões e encostas (que contribuíram para a formação dos bairros do Pé da Serra, 

Ipiranguinha, Sesmarias, Bela Vista, Perequê-Mirim). 

Tomando-se como referência a complexidade histórica que, sobretudo, a partir 

da incisão da lógica de especulação imobiliária no território, que irá definir o cenário de 

fragmentação da cultura tradicional caiçara, bem como, dos migrantes desenraizados, o 

que forja o (re) estabelecimento de novas relações espaciais, sobretudo, a partir da forma 

de ocupação do território e suas limitações físicas (PANIZZA, 2004). 

 

1.1. APROPRIAÇÃO DO RELEVO AO LONGO DA HISTÓRIA DA MATA 

ATLÂNTICA 

As condições históricas de ocupação do Litoral Norte expressam a relação 

“natureza e sociedade” a partir de processos morfodinâmicos que, incluem a intervenção 

social no ritmo natural de evolução do relevo (PANIZZA, 2004; TOMINAGA, 2007; 

SOUZA et al., 2008).  

Observa-se que, ao longo do tempo, as transformações socioeconômicas, 

influenciaram a disposição das habitações e a distribuição da população, de trechos planos 

do terreno para as áreas de maior altitude e declividade. Esses fatores podem ser 
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analisados em suas escalas, que são diferenciadas na medida em que as intervenções sobre 

os sistemas naturais materializam-se diante do recorte espacial abordado através das 

pressões geradas que determinam as condições de estabilidade do meio.  

A dinâmica social sobre os sistemas naturais estabelece novas feições que se 

expressas no relevo. As vertentes litorâneas acumulam marcas de sucessivas intervenções 

sociais ao longo do tempo que modificaram a paisagem e influenciaram a morfogênese 

do Litoral Norte (CRUZ, 1986).  

No caso de Ubatuba, o processo de uso e ocupação contribuiu para acelerar a 

evolução das vertentes, à medida que fatores econômicos aliados aos diferentes períodos 

de transição demográfica, transformaram o relevo, a partir da modificação da cobertura 

vegetal, o que, corrobora com o argumento de Cruz (1986), ao afirmar que, as pressões 

antrópicas aceleram os processos naturais (CRUZ, 1986, p.43). Esse processo converteu 

o relevo em espaço produzido socialmente, conforme aponta Casseti (1991): 

 

Assim, a ocupação de determinada vertente ou parcela do relevo, seja como 

suporte ou mesmo recurso, consequentemente responde por transformações 

do estado primitivo, envolvendo desmatamento, cortes e demais atividades 

que provocam alterações da exploração biológica e se refletem diretamente 

no potencial ecológico (CASSETI, 1991, p.33). 

 

Os eventos que culminaram na formação das paisagens que caracterizam a 

região, originadas a partir de processos geológicos atuantes predominantemente do 

período Neoproterozóico (aproximadamente 600 milhões de anos atrás) até o Quaternário 

(atual)5, foram impulsionados pelos diferentes ciclos de exploração.  

Esses movimentos fragmentaram toda a região costeira, a partir de investidas 

sobre o relevo, com a derrubada da floresta e, consequentemente, o isolamento de 

remanescentes florestais ao longo de trechos reduzidos do território, sobretudo nas áreas 

de topografia acidentada (RIBEIRO, 2009).  

Os cordões litorâneos foram uma das principais áreas de ocorrência das 

primeiras inserções colonizadoras sobre o território brasileiro, principalmente, sendo 

estabelecida a partir de uma lógica fundiária favorável à exploração dos recursos 

provenientes da Mata Atlântica (PANIZZA, 2004).  

Ainda que esse processo represente o cenário histórico de transformações de 

apropriação do relevo e do bioma Mata Atlântica, todo esse contexto está devidamente 

inserido na conjuntura econômica nacional da época (Tabela 1).  

                                                
5O Quaternário corresponde ao período geológico mais recente, em que os processos evolutivos 

combinados às variações climáticas contribuem para traduzir as formas atuais do relevo. 
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Tabela 1: Produção de café por unidade agrícola, em 1825 

Produção de café por unidade agrícola 1° Cia 2° Cia 3° Cia Total 

1. 100-600 arrobas 2 0 3 5 

599-100 arrobas 4 1 11 16 

99-50 arrobas 11 6 12 29 

49-10 arrobas 23 49 65 137 

01 – 09 arrobas 99 79 67 245 

Fonte: Elaboração própria, 2017, a partir de MARCÍLIO, 2005. 

 

O aumento gradativo da população ocorreu até meados da década de XX, 

período em que Ubatuba vivenciou a transição do modelo econômico de base inicial, 

ainda sob forte herança colonial (Mapa 3), para um estágio de produção rural voltado à 

comercialização excedente de produtos como, feijão, café, cana-de-açúcar, e farinha de 

mandioca, destinados ao mercado externo, conforme demonstra Marcílio (2005). 

 

O período de crescimento mais rápido está associado ao desenvolvimento de 

sua produção de açúcar, logo seguida pela do café produzido nas Vilas do Vale 

do Paraíba, até a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí, que desbancou 

o porto ubatubano, e da estrada de ferro São Paulo-Rio, que acabou por sepultar 

o efêmero enriquecimento da pequena cidade do Litoral Norte paulista 

(MARCÍLIO, 2005, p.214). 

 

Com o declínio da economia, Ubatuba adquiriu uma nova conformação 

socioespacial, já que as famílias originárias da miscigenação entre europeus, escravos e 

índios tupinambás, retomaram seu modo de produção para consumo interno.  

O resultado foi uma estrutura social diretamente relacionada ao processo de 

apropriação do relevo e da floresta, que contribuiu para fundamentar a formação cultural 

dos povos remanescentes e assim, por estabelecer costumes e vínculos de identidade e 

tradição da cultura caiçara, que ainda resiste nos dias atuais. 

Após esse longo período de transformações da paisagem, o novo ciclo de 

desenvolvimento econômico se iniciou a partir da abertura das rodovias que interligaram 

o planalto ao litoral, e estabeleceram novos arranjos de produção entre as cidades situadas 

na planície costeira, sobretudo, ao incorporar de vez o turismo no contexto social de 

Ubatuba.  

Esse processo deixou marcas profundas na cultura caiçara, ao inserir a lógica 

imobiliária, comum aos espaços urbanos, nesse caso, transformando os territórios dos 

povos tradicionais originários.  
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Através das transformações desencadeadas pelo turismo, a especulação 

imobiliária passa a ocupar um espaço significativo do imaginário social, o que resulta em 

rupturas que redefinem a lógica de produção do espaço geográfico, sobretudo, pelas 

consequências negativas desse processo. Conforme aponta Panizza (2004) “A atividade 

especulativa no litoral vem dilapidando o potencial turístico, além de descaracterizar o 

patrimônio histórico e cultural da região” (PANIZZA, 2004, p.84).  

Essa mudança de paradigma, inseriu o capital especulativo no contexto social 

local, capaz de influenciar a dinâmica dos sistemas naturais, ao contribuir para a 

expropriação da população remanescente das faixas de planície, direcionadas para o 

interior da serra, em trechos de meia encosta (ou intermediaria).  

Essas transformações são expressas na paisagem e, segundo Macedo (1993, 

p.71) apud Panizza (2004) podem ser classificadas em três períodos distintos: 

 
A primeira seria a descoberta do lugar com a chegada dos primeiros visitantes, 

ultrapassando as dificuldades dos acessos precários que marcam o isolamento 

das localidades. Em seguida, ocorreria sua consolidação como localidade 

turística, porém, ainda caracterizada por certo isolamento e rusticidade. 

Surgiriam, então, as primeiras pousadas e se iniciaria a transformação do modo 

de vida tradicional, quando a população abandona sazonalmente suas 

atividades para trabalhar com o turismo e o surgimento das primeiras 

residências secundárias, normalmente fruto da venda de casas da população 

local para turistas. Finalmente, a terceira etapa seria a transformação da 

paisagem com a melhoria do acesso, a construção de loteamentos e, 

posteriormente, a formação "de tecidos urbanos convencionais, abertura de 
vias beira-mar, efetivando-se uma alteração radical dos hábitos da 

comunidade", quando o turismo se tornaria a fonte principal de renda para a 

população local (PANIZZA, 2004, p.126). 

 

Esse processo contribuiu para afastar o caiçara do seu vínculo direto de contato 

com o mar e determinou a ocupação dos chamados “sertões” como única opção para se 

estabelecerem e desenvolverem seu modo de vida6. 

 

                                                
6 O termo “sertão” é comumente usados no Litoral Norte e Sul Fluminense, especialmente no munícipio de 

Ubatuba, para referir-se aos bairros que se desenvolveram nos trechos de encostas, situados no interior dos 

vales que se formam ao longo das escarpas acidentadas da Serra do Mar, apresentados na narrativa da autora 

como, a substituição da economia camponesa “... pela avidez fundiária e o vazio humano das casas de fim 

de semana” (MARCÍLIO, 2005, p.215). 
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1.2.TRANSFORMAÇÕES DA NATUREZA NOS TEMPOS ATUAIS 

A evolução do quadro demográfico e o avanço do turismo sempre estiveram 

associados às transformações na paisagem de Ubatuba, representada por sucessivos 

desdobramentos dos processos econômicos que se desenvolveram no território, 

sobretudo, no trecho que corresponde ao recorte abordado nesse estudo. 

Até meados da década de 40, a população havia regredido para os níveis do final 

do século XVIII, e concentrava-se em 3.227 habitantes no total, sobretudo em razão dos 

períodos de declínio da economia (MARCÍLIO, 2005). Nessa época, Ubatuba 

conservava-se, por um perfil socioeconômico alicerçado no arranjo coletivo de roceiros-

pescadores, que plantavam para suprir suas demandas, enquanto anunciava-se o 

prenúncio de grandes transformações com a abertura ao mercado de consumo e entrada 

do turismo no processo de produção do espaço, conforme aponta Brigatti (2008): 

 

Esta estrutura concebida e recriada através de 300 anos de ocupação, baseada 

na maior parte do tempo na produção de subsistência (com relação ora em 

maior, ora em menor grau com a produção comercial), dependente do meio 

físico e tendo como base o calendário religioso e natural, foi modificada de 

forma abrupta a partir da década de 1960 e substituída por uma dinâmica 

baseada na economia de mercado e que tem, na grilagem de terras e na 

especulação imobiliária, seu maior vetor de crescimento. Ignorou-se todo o 

conhecimento adquirido pela experiência e convívio com um ambiente físico 
extremamente complexo e sensível, em nome do progresso (BRIGATTI, 2008. 

p.29). 

 

Apesar desse histórico complexo de transições que modificaram a paisagem, 

Ubatuba ainda possui um território com áreas preservadas, praias ainda inabitadas7, 

associadas à floresta atlântica, além de contar com razoável sistema de hotelaria, 

características que se somadas, contribuem por definir o município, com um dos maiores 

destinos turísticos do estado.  

Em meados da década de 1970, no auge do chamado “milagre econômico 

brasileiro”, o governo empreendeu esforços, para mobilizar a classe média emergente, a 

um patamar de desenvoltura econômica, entendendo que esse segmento social poderia 

                                                
7 A maioria das praias de Ubatuba apresenta algum tipo de ocupação, com ressalvas às praias mais distantes 

do centro habitado, que se configuram enquanto recantos de povos caiçaras que ainda preservam seu modo 

de vida, e resistem aos processos econômicos e às pressões ambientais. Porém, ainda que não existam 
ocupações adensadas, diversas áreas sofrem por conflitos fundiários, sendo que a maior parte destas, 

pertencem a supostos proprietários que adquiriram terrenos há muitos anos atrás, em detrimento de qualquer 

legalidade, muitas vezes, através de documentos forjados, tornando-se preciosas fatias de terra à espera da 

flexibilização da legislação ambiental, para serem transformadas em áreas privadas com interesses de 

acumulação. 
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despontar como uma fonte para investimentos privados e com isso, dar sustentação ao 

projeto de estabilidade proposto pelos militares. Naquele momento, tratava-se de um 

processo semelhante ao que ocorrera na Europa na década de 1960, a partir da abertura 

da região do Algarve português e da Costa Brava espanhola (FREITAS, 2010) 8.  

Ainda na década de 1970, o governo federal iniciou a construção do trecho da 

BR-101 entre Rio de Janeiro e Santos, visando contemplar a demanda turística, além de 

servir de apoio aos investimentos de capitais privados em estruturas voltadas para o lazer, 

como campings, hotéis, pousados, restaurantes, entre outras sugeridas pelo Estado (Figura 

5). 

 

 
Figura 5: Praia da Fazenda década de 1970 destaque para parte da área objeto do estudo 

Fonte: Acervo PESM-Núcleo Picinguaba, 1970. 

 

Tratava-se de um projeto diferenciado em resposta às questões adversas 

provocadas pelo turismo em massa que invadia as praias e montanhas naquele período. 

Alguns autores destacam que esse período foi responsável pelas transformações recentes 

                                                
8 Tal processo se deu em razão da necessidade da população daquela época na Europa: procurava locais 

antes considerados inóspitos, em que as condições naturais pareciam impedir a fixação humana, e os 

transformavam em áreas peculiares. Essas áreas coincidiam com pequenas vilas mediterrâneas onde 

predominavam atividades ligadas à pesca e agricultura, ainda com uma grande parte da população local 

com vínculos diretos ligados ao modo de vida predominantemente rural. Assim, lugares desprovidos de 

valor de mercado, passaram a ser incluídos no circuito imobiliário com altos preços. (FREITAS, 2010). 
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no território, aquelas que permanecem e repercutem ainda nos tempos atuais, conforme 

demonstra Marcílio (2005): 

 

Trinta anos depois, já se processava o implacável movimento de destruição da 

economia pelo grande capital paulista de especuladores e das transnacionais 

do turismo. Juntando-se a isso o controle em massa das epidemias e endemias 
do litoral, a queda brusca da mortalidade, ocorre um crescimento acelerado da 

população. Em 1970, o município já contém uma população, de fato, contada 

em 15.203 habitantes. A partir de então, a estrutura e posse da terra deixam de 

ser aquelas típicas de uma economia camponesa, do sistema da queimada e da 

roça de alimentos, desmantelados cruelmente pelo capitalismo selvagem 

(MARCÍLIO, 2005. p.215). 

 

Ainda sobre a intervenção de maior significância para a transformação da 

paisagem, a rodovia BR-101, surgiu como uma obra linear indutora do desenvolvimento 

regional de duas áreas ainda pouco desenvolvidas, o litoral sul do Rio de Janeiro e o 

Litoral Norte paulista (PANIZZA, 2004; BRIGATTI, 2008).  

A rodovia concretizou ainda mais as novas práticas sociais e de consumo que se 

estabeleciam naquele período a partir de pressupostos materiais que fortaleciam a 

economia do país, através do ideal que pressupunha a aquisição de veículos automotores 

e o lazer na praia enquanto espaço de convivência da classe média.  

 O turismo passou a atrair investimentos em infraestrutura que alteraram 

definitivamente o perfil da região, nesse caso, aceleraram os usos e ampliaram as pressões 

sobre o território, principalmente a partir de ocupações que se estendem pelas praias e 

morros, como pode ser observado nos mapas 4 e 5, com destaque para a fotografias aéreas 

sobre a área de estudo entre 1966 e 1977.  

Além do incremento na malha viária, ocorreu a expansão do fornecimento de 

energia elétrica para além dos limites da sede do município, que abrangeu as várias 

pequenas comunidades estabelecidas nos 100 km de praias da cidade. As melhorias 

abarcaram também o abastecimento de água, através da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP), que assume o gerenciamento dos recursos 

hídricos e passou a controlar a captação e distribuição de água em todo o Litoral Norte 

paulista9.

                                                
9 Como reflexo da dinâmica populacional e desenvolvimentista estabelecida na região, a disponibilidade 

hídrica per capita vem diminuindo gradualmente segundo o relatório de situação do Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Litoral Norte (2017). Conforme apontado no relatório, entre 2007 e 2016 o volume per 

capita da população residente diminuiu de 12.757 para 10.926 m3/hab.ano, ou 8%. De acordo com a 

classificação da UNESCO, mesmo com a diminuição gradativa, a disponibilidade atual da população 

residente é considerada MUITO RICA (> 10.0000 m3/hab.ano). 
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Os desdobramentos desse processo afetaram a estrutura fundiária do município: 

as propriedades passaram a despertar o interesse dos habitantes do planalto, que previram 

uma futura valorização do local e possibilidade de lucro com transações imobiliárias. 

Somente na década de 1980 a rodovia BR-101 foi concluída pelo governo do estado de 

São Paulo, e acabou por ter seu trajeto modificado. 

O impulso da construção civil durante o Plano Cruzado, em 1986, apoiado pela 

estabilidade da economia e os baixos rendimentos da caderneta de poupança, fizeram 

migrar os investimentos de grande parcela da classe média metropolitana para a 

construção de casas de veraneio ou segunda residência. As formas de produção do modelo 

de habitação de uso ocasional foram as mais variadas: desde relação direta do proprietário 

do terreno com o construtor, a construção de várias casas por um empreendedor de baixo 

capital, até a produção de grandes condomínios por incorporadoras e construtoras, com 

estratégias de venda em escala estadual. 

Com a valorização imobiliária e o aumento na demanda por mão de obra, tanto 

para a construção civil, como para trabalhos domésticos, os moradores locais e migrantes, 

vindos de diversas regiões do país, passaram a ocupar postos de trabalho espalhados pela 

cidade, e como consequência deste processo, ocorreu a subordinação dos protagonistas 

históricos do território, a uma nova lógica socioespacial, tão negativa aos caiçaras quanto 

aos trabalhadores que migraram para Ubatuba.  

As atividades econômicas relacionadas com o turismo e a urbanização foram 

orientadas em função do aproveitamento das praias e da área plana dos municípios com 

condições de assentamento, restrita, sobretudo, à faixa costeira, situada entre a orla 

marítima e os contrafortes da Serra e o mar (SILVA, 1975; LUCHIARI, 1999).  

A urbanização ocorre em detrimento do ordenamento territorial, como resultado 

desse processo histórico, a cada ciclo de temporada os problemas ambientais tornam-se 

frequentes. A emissão de efluentes contribui diretamente para a contaminação das praias 

em decorrência da ausência de uma rede adequada de tratamento de esgoto (PANIZZA, 

2004). 

Os efeitos desse processo contribuem também para a geração de resíduos, sendo 

que, durante as temporadas de verão, geram-se em média, cinco vezes mais resíduos que 

no decorrer do ano. O intenso trânsito acrescido pelos carros da população flutuante 

dificulta o transporte e o acesso a bairros mais distantes e, há ainda, o grande problema 

da disposição final do resíduo gerado, sendo o transbordo a opção para evitar a disposição 

inadequada. 
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A análise do histórico atual demonstra que o turismo tornou-se de fato a força 

motriz da economia, comum a todos as cidades do Litoral Norte e Sul Fluminense, porém, 

o efeito desta dinâmica impacta negativamente a demanda por recursos naturais, ao 

interferir na lógica de consumo de água, geração significativa de efluentes e resíduos 

sólidos, uma vez que, a demanda turística necessariamente contribui com o aumento da 

população que circula ou reside no território.  

As consequências disso incluem, entre outros, o aumento da pressão sobre o 

ambiente, o que define a paisagem, principalmente por ampliar a expansão das ocupações 

irregulares, através de edificações em áreas de preservação permanente (APP) e em áreas 

de risco. Muitas vezes, essas são impossibilitadas de receber estruturas de saneamento 

adequado, pela restrição legal imposta à dinâmica que se configura em razão desse 

processo (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Estimativa da população flutuante de Ubatuba ao longo do ano 2015 

População 

Residente 

Uso 

ocasional 

Réveillon e 

carnaval 

Total 

78.801 117.901 244.174 322.975 

Fonte: Elaboração própria, 2017, a partir de dados do CBH-LN e IBGE, 2015. 

 

Quanto às frentes de desenvolvimento que interagem sobre o território, o 

crescimento industrial pode ser considerado incipiente, pincipalmente pelas 

características físicas do município e pela presença de Unidades de Conservação na maior 

parte do território, assim como, do tombamento da Serra do Mar, que restringe o avanço 

industrial sobre trechos mais significativos de vegetação.  

O que se repete muitas vezes é o modelo de ocupação do território através de 

empreendimentos imobiliários com condomínios fechados e loteamentos que 

movimentam a cadeia de comércio e serviços (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1: Número de estabelecimentos de serviço, comércio e indústria em Ubatuba 

Fonte: SEADE (2012) 
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Ainda assim, as grandes obras e investimentos econômicos relacionados ao setor 

energético, como a ampliação do Terminal Aquaviário da PETROBRAS e a ampliação 

do Porto de São Sebastião, somados à duplicação da Rodovia dos Tamoios nos trechos 

norte, sul e de serra em Caraguatatuba, bem como, a duplicação do trecho urbano da BR-

101 em Ubatuba, influenciam diretamente o crescimento populacional da região, assim 

como, para ampliar fenômenos indutores como a especulação imobiliária, conforme 

aponta Teixeira (2013): 

 

A especulação deriva da geração de expectativas, acompanhante comum dos 

grandes empreendimentos em todo o mundo. Praticamente todas as tipologias 

de Megaprojetos relacionam-se à geração (mesmo que temporária) de 

empregos, ao aumento na circulação de dinheiro e às novas oportunidades de 

negócios privados, que nem sempre são bons negócios para a população local, 
todavia, essas três frentes (empregos, dinheiro e novos negócios) estão 

intimamente ligadas ao mercado imobiliário (TEIXEIRA, 2013, p.186). 

 

Com isso, intensificam-se os desdobramentos desse processo, como, as 

ocupações irregulares, o desmatamento, a erosão e o assoreamento dos rios, fatores que 

resultam em pressões negativas sobre os ecossistemas e, consequentemente, afetam o 

principal aspecto econômico da Serra do Mar, nesse caso, o turismo, sujeito as grandes 

transformações da natureza em escala local e regional. 

A ausência de ações para o ordenamento, pode determinar os processos 

econômicos que se reproduzem no território. Os impactos associados a esse cenário 

ampliam as perdas ambientais e sociais, que dificilmente serão mitigadas com os 

benefícios gerados pela economia, uma vez que, as consequências são complexas e 

imbricadas com o próprio desdobramento do modelo econômico que se estabelece no 

Litoral Norte. 

Os impactos sobre o território podem afetar a sociedade, o meio ambiente e, 

consequentemente, inviabilizar os investimentos econômicos caso não sejam adotadas 

medidas de planejamento que passem a considerar os aspectos da vulnerabilidade 

ambiental associados a esse contexto. 

 

1.3.  ASPECTOS CULTURAIS E ANTROPOLÓGICOS 

Em síntese, a história de Ubatuba reúne elementos importantes que remetem a 

formação do Brasil, marcada por passagens desde o período colonial e as sucessivas 
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transformações culturais que serviram para consolidar os aspectos tão diversificados 

presentes em sua paisagem.  

No período mais recente, a ocupação do território remete-se ao passado histórico 

dos Tupinambás, povos que habitavam desde o Litoral Norte de São Paulo até o Sul 

Fluminense. Em Ubatuba, sediavam-se na Aldeia de Iperoig até a colonização pelos 

portugueses, quando foram dizimados (LUCHIARI, 1999). 

Assim, desde o período colonial, antes mesmo do surgimento de Ubatuba 

enquanto província da capitania de São Vicente, já havia na região agrupamentos 

populacionais formados, sobretudo, a partir dos deslocamentos que se construíam através 

das relações econômicas. Por exemplo, a Vila de Picinguaba10, retrato histórico desse 

processo, nasceu do trânsito de embarcações e dos movimentos de mercadores que 

viajavam de Paraty-RJ para Santos e paravam na região em busca de alimento e abrigo, 

assim como, para realizar trocas comerciais.  

Esses grupos sociais que se formaram nesse contexto histórico, se adaptaram às 

condições impostas no futuro com a criação do Parque Estadual Serra do Mar e herança 

histórica contribui notadamente para a consolidação da identidade cultural caiçara. 

Paradoxalmente, são favorecidos pela presença da UC, que permite agregar o sentido de 

territorialidade a esse contexto, assegurando que as mudanças impostas sejam 

gradativamente incorporadas de acordo com o interesse ou motivação dos grupos sociais, 

conforme ressaltado por Diegues (2004), ao ressaltar o caráter de coletividade que une 

esses povos em razão da luta social pela permanência em seus territórios: 

 

Tendo assegurado seu território contra a invasão de especuladores 

imobiliários e grandes interesses econômicos, essas comunidades poderão ir 

absorvendo, gradativamente, certas mudanças que em outras situações as 

desagregariam irremediavelmente (DIEGUES, 2004, p. 95). 

 

As práticas realizadas pelos povos caiçaras (incluindo indígenas e quilombolas) 

possibilita a valorização de seu modo de vida, a partir de suas particularidades de 

organização socioespacial. Essa capacidade organizativa própria desses povos, reforça o 

conceito de “Florestas Culturais”, que evidencia as relações de uso dos recursos 

naturais, principalmente, aqueles ligados ao manejo florestal (FURLAN, 2006): 

 

                                                
10 O nome Picinguaba contempla amplo significado que remete à geografia da região ("enseada - lugar de 

parada"), pois a reentrância da costa com abertura para o mar forma uma grande baía e as barras de rios são 

consideradas refúgios/berçários para peixes que se reproduzem e se alimentam nesses locais. Por fim, pode-

se dizer que o nome remete ao sentido de "lugar próspero que atrai e serve de refúgio a muitos peixes”. 
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Entendemos por florestas culturais ou sociais as florestas manejadas pelas 

populações rurais, particularmente em áreas indígenas, comunidades 

ribeirinhas, seringueiros, quilombolas, caiçaras, entre outros. São espaços 

sobre os quais as comunidades tradicionais não têm documentos de 

propriedade privada da terra e a ocupam e usam seus recursos de forma 

compartilhada. Abrangem florestas de uso comum em terras públicas ou 

privadas muitas vezes sobrepostas a áreas protegidas institucionalmente ou 

com vegetação protegida por lei ambiental (FURLAN, 2006, p.5). 

 

Os sistemas naturais contêm aspectos importantes que se estabeleceram ao 

longo do tempo, como heranças históricas de um ambiente transformado pela relação 

cultural, como o caso das áreas de uso em domínios florestais, conforme aponta Oliveira 

(2010): 

 
No quadro das resultantes ambientais desse processo, um campo amplo de 

estudos é o da transformação da paisagem pela ação do homem. A paisagem 

atual da mata atlântica constitui um sistema extremamente complexo, em que 
processos evolutivos chegaram ao presente evidenciando como característica 

uma marcada interação com a presença humana, que alteraria para sempre 

seus funcionamento, estrutura e espacialização. Seja qual for o recorte 

histórico – os grupamentos de coletores-caçadores do litoral de cinco mil anos 

atrás; os aldeamentos indígenas que os sucederam; as populações tradicionais 

já mestiçadas com o branco (caiçaras, etc.), ou os ciclos econômicos que 

tiveram a mata atlântica como palco, a característica principal sempre foi a 

substituição da paisagem natural pela cultural. Mais recentemente, somou-se 

a estes a grande expansão dos centros urbanos e industriais, que acrescentou 

novos agentes à dinâmica desta formação, como deposição de poluentes, uso 

intensivo de encostas, turismo descontrolado, etc. Assim, a dimensão da 

presença humana na mata atlântica, em quaisquer escalas ou recortes de 
tempo, parece ser um fato marcante e constitui um processo interativo, cuja 

característica principal é apresentar sua gênese e atuais manifestações ligadas 

ao passado (OLIVEIRA, 2010, p.24).  

 

Nesse caso, vale destacar que, as medidas de protetivas legais (Unidades de 

Conservação e Tombamento da Serra do Mar), passaram a resguardar os recursos 

naturais utilizados historicamente pelos chamados povos e comunidades tradicionais, 

caiçaras, quilombolas e até indígenas.  

Esses grupos determinaram a história ambiental da floresta da Serra do Mar, 

porém, as restrições impostas modificaram as relações com o ambiente, ao mesmo tempo 

que contribuíram com a resistência às pressões do avanço da especulação imobiliária e 

desenvolvimentismo presente atualmente na região (SIMÕES, 2015). 

 

2.3.ÁREAS PROTEGIDAS E TOMBAMENTO DA SERRA DO MAR 

Considerando o caráter de relevância da biodiversidade situada nesse território, 

assim como, suas características físicas, a Serra do Mar se configura enquanto principal 

fator para regulação natural do microclima, além de ser área de reposição hídrica de 
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importantíssimos e numerosos mananciais de água doce que abastecem Ubatuba.  

Compõe uma paisagem cultural associada à floresta, que por sua vez, protege as encostas 

contra processos de erosão e escorregamentos.  

Ainda que controverso pelo contexto não democrático em que foi instituído 

(1977), O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) tornou-se uma Unidade de 

Conservação (UC) extremamente importante, afinal, sua localização envolve o eixo de 

ligação entre duas metrópoles e a extensão do Parque abrange amostras dessa paisagem 

diversificada (Mapa 6).  

O Parque11 protege as nascentes e cabeceiras de drenagem dos rios que vertem 

em direção ao oceano, contém uma cobertura vegetal expressiva, considerada um enclave 

de proteção entre tantas pressões sobre os sistemas naturais, como, obras lineares e 

empreendimentos de grande porte que se estendem ao longo do litoral paulista.  

Do ponto de vista da conservação o Parque resguarda todo relevo da Serra do 

Mar e compreende um gradiente atitudinal que compõe toda transição da planície ao 

planalto paulista. É um refúgio para toda a biodiversidade que resiste à pressão do 

desenvolvimento em uma das regiões mais importantes do estado. 

Em Ubatuba, o PESM é administrado por meio do Núcleo Picinguaba12 e agrega 

características singulares ao contínuo de vegetação, por integrar Territórios Tradicionais 

à área sob proteção. Entre as atividades de gestão desenvolvidas, estão a promoção: do 

turismo de base comunitária; do fortalecimento e estímulo à manutenção das práticas de 

manejo sustentável, a partir do protagonismo das populações locais; do controle ao 

parcelamento irregular da terra para evitar a ocupação em áreas de risco; e, de ações de 

educação ambiental, que contribuem também com a proteção do patrimônio histórico e 

cultural do município (SIMÕES, 2015).  

O PESM abrange 80% do município, sendo que, cerca de 20% do território do 

Núcleo Picinguaba em seu extremo mais ao norte está sobreposto com o Parque Nacional 

                                                
11 O PESM foi criado pelo Decreto Estadual nº.251, de 30 de agosto de 1977, consolidando as medidas de 

proteção da escarpa Atlântica e com base no artigo 5º da Lei Federal nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965 

com uma área total de 315.390 ha incorporando uma série de Reservas Estaduais já existentes. Em 1979, 

foi alterado pelo Decreto Estadual nº. 13.313 de 06 de março que acrescentou áreas do município de 

Ubatuba ao seu limite anterior. Em 2010, após diversos estudos indicados no Plano de Manejo da UC 

(finalizado em 2006), a área total do PESM foi mais uma vez ampliada para 332.000, com o Decreto 

Estadual nº 56.572, de 22 de dezembro de 2010. 

 
12 O PESM é gerido por meio de sua subdivisão em 11 Núcleos Administrativos atualmente.  
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da Serra da Bocaina, criado em 1971. A área costeira do Núcleo é contígua à Área de 

Proteção Ambiental (APA) Marinha do Litoral Norte, criada em 2008. E ainda, faz divisa 

com a APA Cairuçu e a Reserva Estadual da Juatinga, situadas em Paraty (SILVA, 2010).  

Dessa forma, juntamente com os outros Núcleos do PESM e o Parque Estadual 

da Ilha Anchieta (Ubatuba), compõe extenso corredor ecológico com cerca de 250.000ha, 

transformado em Mosaico Bocaina (Decreto Federal MMA nº 349/2006) em 2006, 

abrangendo assim: 9 municípios, 18 Unidades de Conservação, 5 Terras Indígenas e 4 

Terras Quilombolas, do sul fluminense e norte paulista (SIMÕES, 2015). 

Nesse sentido, em 1985 é aprovada uma resolução, que contribuiria 

definitivamente por tornar o litoral paulista, sobretudo, Ubatuba, um dos trechos do 

estado de maior importância para a proteção da Mata Atlântica: a Secretaria Estadual da 

Cultura, através do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico e Arquitetônico 

do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), deliberou o tombamento deste importante 

patrimônio (Resolução nº 40/1985).  

Entre os objetivos do Tombamento estão a articulação e a consolidação das 

múltiplas ações do Poder Público na defesa desta área do conjunto das Serras do Mar e 

de Paranapiacaba, reconhecidas por seus aspectos geológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos e paisagísticos.  

A escarpa da Serra do Mar destaca-se, sobretudo, pela relevância de sua história 

natural, por assim apresentar resquícios dos processos de evolução do relevo e cobertura 

vegetal, que no passado tornou-se refúgio climático para a floresta úmida de encosta, 

sendo hoje, um dos poucos remanescentes da cobertura original do estado de São Paulo.  

O Tombamento13 foi assim, passo fundamental para consolidar ações de 

proteção, voltadas à preservação e estabilidade das vertentes de alta declividade sujeitas 

as intensas dinâmicas dos sistemas atmosféricos que agem sobre a região, que representa 

um dos maiores índices pluviométricos anuais no contexto nacional.  

                                                
13 A Serra do Mar configura-se como banco genético de natureza tropical, dotado de ecossistemas 

representativos da fauna e da flora, e desempenha papel regulador das qualidades ambientais e dos recursos 

hídricos da área litorânea e reverso imediato do Planalto Atlântico. O tombamento corresponde a 1.208.810 

ha e inclui parques, reservas e áreas de proteção ambiental, esporões, morros isolados, ilhas e trechos de 

planícies litorâneas (Resolução Estadual nº 40/1985: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico: inscrição nº 16, p. 305, 08/09/1986). 
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Os diplomas legais que instituem essas medidas de proteção da Serra do Mar são 

considerados estratégicos, uma vez que, visam mitigar eventuais impactos e ordenar os 

usos que incidem sobre o território.  

Diante desse contexto, optamos por um recorte para a área de estudo, que integra 

os diversos aspectos evidenciados nesse capitulo, desde a história ambiental a partir da 

relação da sociedade através dos sistemas naturais, até as contradições decorrentes da 

proteção legal empenhadas por meio de dispositivos de ordenamento territorial. 

O trecho de planície costeira reúne os atributos que indicam particularidades do 

processo de apropriação do relevo, da cultura tradicional caiçara e quilombola, além de 

incluir padrões espaciais que permitem a modelagem dos dados ecológicos aplicados aos 

compartimentos topográficos, sobretudo, pelo acumulo histórico de usos de recursos que 

tornaram a cobertura vegetal e as características geomorfológicas, componentes 

favoráveis para a análise pretendida. 
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CAPÍTULO II. COMPREENDENDO A FISIOLOGIA DA PAISAGEM 

Na busca de uma interpretação conjuntiva dos sistemas naturais a partir da 

planície costeira do trecho norte de Ubatuba. Com intuito de integrar os fenômenos 

geomorfológicos a partir dos atributos ambientais e sociais, essa análise pretende 

correlacionar os fatores que incidem sobre a área de estudo, de forma a conectar os temas 

em contraponto à narrativa de fragmentação dos conceitos e áreas do conhecimento.  

As distintas formas da Serra do Mar representadas pelas parcelas de vegetação 

ao longo da planície costeira, demonstram a diversidade das interações atuantes sobre o 

meio físico. Nesse caso, destaca-se a abordagem acerca da relação vegetação-clima-

relevo, que compreende uma descrição dos processos e suas derivações para os sistemas 

naturais analisados no estudo (OLIVEIRA, 2010). 

 

2.1. EVOLUÇÃO DO RELEVO E FITOESTABILIDADE 

Situada na Província Costeira, a origem da Serra do Mar remonta ao Período 

Cretáceo, há mais de 100 milhões de anos, durante o evento geológico que culminou na 

separação do então, supercontinente, denominado Gondwana, que agregava o que hoje 

conhecemos por América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia. 

Ao se separar do continente africano, a placa tectônica sul-americana entrou em 

choque com a placa de Nazca, e o impacto acabou por formar a cadeia andina e também 

por elevar a placa sul-americana em sua porção leste, o que permitiu o surgimento da 

costa brasileira e posteriormente, propiciou a gênese da formação da Serra do Mar 

(OLIVEIRA, 2010).  

Ao final do Cretáceo, após episódios de seca intensos, ocorreu um longo período 

de estabilidade climática, o que permitiu que a vida terrestre pudesse se desenvolver e se 

adaptar as condições estabelecidas. A área de estudo compreende em grande parte, 

depósitos aluviais com sedimentos arenosos e rochas ígneas em altitudes superiores a 

60m, com predomínio de formações granulíticas (Mapa 8). 

As formas originadas podem ser compartimentadas em três grandes domínios: 

Serras e Escarpas, Morros e Colinas e Planícies Litorâneas. Sua composição é formada 

predominantemente por rochas da idade Pré-Cambriana, entre 4,5 bilhões e 570 milhões 

de anos (IPT/CRPM, 2015).  
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Com as transformações geomorfológicas, as feições do relevo passaram a 

incorporar processos (subsidência e soerguimento) que contribuíram definitivamente para 

que a Serra do Mar adquirisse as características geradas em seu ciclo mais recente que, 

no entanto, devem ser consideradas em permanente evolução, e podem ser analisadas a 

partir das transições entre planalto e planície (ROSS & MOROZ, 1996; FIERZ, 2008; 

SILVA, 2010). 

O planalto compõe as feições em pontos de maior altitude, que se alongam em 

escarpas com vertentes retilíneas e convexas, expostas a processos de escorregamentos e 

quedas de blocos, com o afloramento do manto rochoso sob os patamares mais elevados, 

acima dos 300 metros de altitude, sob declive acentuado, maior de 30°.  

Na planície costeira, destacam-se os espigões digitados entre áreas de 

cisalhamento bem definidas na paisagem, com anfiteatros incrustados ao longo da crista 

serrana, devido à densidade das bacias e pelo fluxo de drenagem sobre o terreno, 

principalmente entre os trechos de meia encosta, que marcam as transições de altitude e 

a intensidade dos processos erosivos atuantes na superfície (SANT’ANNA NETO, 1993).  

A porção continental, demonstra uma morfologia composta por escarpas 

festonadas de vertentes íngremes, exposta a processos erosivos, que desencadearam o 

delineamento da serra, originando os grandes domínios naturais com uma estrutura 

ecológica relativamente equilibrada, e dinâmicas de interação entre relevo e clima de 

forma mais complexa (Mapa 9).  

O recuo erosivo da Serra do Mar para sua posição atual terminou por destacar 

pontos intrusivos de formações a partir de rochas básicas, oriundas de magmatismo, 

contribuindo para a origem das ilhas em trechos submersos do oceano14.  

Na área de estudo, os processos morfodinâmicos contribuem com a formação da 

paisagem serrana, predominam nesse contexto, interflúvios de topos angulosos que 

vertem em perfis retilíneos e convexizadas em seções bem definidas, portanto, dois 

grandes complexos, de natureza deposicional e erosiva, respectivamente (ROSS & 

MOROZ, 1996).  

                                                
14 O estudo está focado na porção continental, porém, cabe ressaltar que existem diversas ilhas que 

compõem o município, que correspondem a ambientes insulares conectados à estrutura física do reverso 

atlântico, com predomínio de rochas ígneas intrusivas comuns a região costeira, com destaque para presença 

de basalto, granito, quartzo, sendo que o perfil litoestratigráfico remonta a formações recentes, com menos 

de 500 milhões de anos (SMA-IG, 2008).  
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As planícies litorâneas ocorrem predominantemente a partir de terraços e 

planícies aluvionares, assim como, planícies flúvio-marinhas e terraços marinhos, pois, 

tratam-se de formações de menor variação de altitude e expostas a processos erosivos e 

deposicionais, que contribuem com a manutenção das feições ao longo dos trechos 

direcionados da praia até as encostas da serra. Esses processos compõem uma unidade 

fitogeográfica distinta, por sua dependência em relação à natureza do solo, identificadas 

como comunidades geo-pedológicas pela dependência em relação a evolução do substrato 

geológico e de suas características pedológicas (SOUZA et al. 2008).  

Essa relação entre substrato geológico e a cobertura vegetal gerou diferentes 

tipos de unidades geológico-geomorfológicas quaternárias associadas à planície costeira 

e à “vegetação de restinga” descritas na Resolução Conama nº 07/1996 (Figura 6). 

  

 
Figura 6: Unidades geológico-geomorfológicas quaternárias da planície costeira 

Fonte: Adaptado de SOUZA et al. (2008) 

 

Pressupõe-se assim, que as tensões físicas sobre o relevo tornam as 

características naturais da área mais instáveis, sobretudo, a partir da influência direta das 

condições climáticas que agem na área objeto dessa pesquisa, as quais desencadeiam em 

diferentes níveis, o escoamento superficial e sub-superficial condicionado pela gravidade. 

Diante disso, faz-se necessário abordar o tema “fitoestabilidade” enquanto um conceito 

que integra essa relação do relevo e da cobertura vegetal, frente a dinâmicas atmosféricas 

que incidem sobre área de estudo se materializam ao longo da planície.  

A fitoestabilidade expressa a influência da floresta sobre o terreno, e permite 

compreender as interações decorrentes da evolução das vertentes no contexto em que está 



48 

 

 

situado, observadas a partir das características do relevo e as derivações acerca das 

pressões sobre o modelado. Na área objeto do estudo, os contrafortes da serra 

desempenham papel relevante para a estabilidade das encostas e manutenção dos ciclos 

naturais da floresta, assim como, determinam condições de uso e ocupação humana em 

seus domínios.  

 

2.2. VEGETAÇÃO 

Ao evidenciarmos a cobertura vegetal, faz-se necessário assumir que, a floresta 

tropical atlântica, detém essa configuração pela influência direta das chuvas orográficas 

e proximidade com o mar, aliado a isso, a umidade constante promovida por ciclos de 

transpiração e evapotranspiração, que contribuem também, por determinar a sua 

classificação climática (SANT’ANNA NETO, 1993). 

A cobertura vegetal expressa na paisagem representa o relevo em sua forma e 

domínio, sendo que, as nuances morfológicas se diferenciam em textura e composição, 

além de permitir que os sistemas atmosféricos estabeleçam o contato com a superfície de 

forma gradual, ao interceptar a água e conduzir o fluxo hidrológico a partir de sua 

distribuição vertical, determinada distintamente pela geomorfologia da Serra do Mar. 

O ciclo contínuo de umidade intensifica as interações entre os fatores abióticos, 

contribui para o microclima e torna o ambiente propício ao desenvolvimento rápido e 

intenso de espécies vegetais que, por sua vez, resulta em uma maior ciclagem de 

nutrientes no substrato15, consequentemente, fornecendo o suprimento permanente para a 

evolução da cobertura vegetal.  

Nesse sentido, alguns autores destacam a evolução da vegetação da Serra do 

Mar, por suas características de evolução e particularidades relacionadas a 

biodiversidade, conforme aponta Oliveira (2010): 

 

Somando-se a este fator, há o fato de que a megadiversidade característica da 

mata atlântica é influenciada pela variedade de biótopos: sua altitude varia do 

nível do mar a quase três mil metros, apresentando encostas voltadas para 

diferentes quadrantes geográficos. A variabilidade de climas deste bioma 

também é intensa, seja na dimensão horizontal (alterações ligadas à amplitude 

                                                
15 A combinação de elementos climáticos é determinante para o desenvolvimento dos solos na floresta 

tropical atlântica, que geralmente apresentam déficit de nitrogênio (N) e fósforo (F), porém, possuem alta 

produtividade, devido a processos significativos de ciclagem de nutrientes. A partir de ciclos regulares de 

chuva, a decomposição do material vegetal no solo representa a maior fonte de recursos e energia para a 

comunidade microbiana e de invertebrados dos ambientes terrestres e aquáticos. Tais organismos, ao 

decomporem este material, disponibilizam os nutrientes que serão novamente assimilados pela vegetação 

(GONÇALVES et al. 2006; LEFF et al .2012). 
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altitudinal), como na vertical (os gradientes altitudinais e fitofisionômicos que 

a compõem) (OLIVEIRA, 2010, p.23). 

 

A paisagem da Serra do Mar no trecho de estudo dessa pesquisa, integra 

elementos da natureza de forma mais expressiva, sendo uma área rica em belezas naturais, 

que se manifesta pela relação indissociável entre cobertura vegetal, recursos hídricos e 

clima. É justamente essa relação que produz a variedade de unidades fitogeográficas e, 

por sua vez, a diversidade de paisagens. 

A Floresta Ombrófila Densa detém elevada concentração de espécies endêmicas, 

dentre as quais, muitas podem ser identificadas a partir de cada categoria fitogeográfica. 

Nesse caso vale destacar a complexidade de sua composição, ressaltando a presença de 

extratos herbáceos e arbustivos, cipós, lianas, epífitas e indivíduos arbóreos variados, 

entre lenhosas e palmáceas que compõem a flora (SILVA, 2010). 

A floresta tropical contém uma estrutura complexa, com densos sistemas 

radiculares recobertos por camadas orgânicas de serapilheira, que favorecem a 

interceptação e infiltração, capaz de restringir a saturação do substrato e, com isso, 

diminuir significativamente os fatores que tencionam o relevo a processos de 

movimentação de massa. Portanto, a floresta é considerada um ambiente suscetível a 

intervenções diretas que possam modificar essas condições de equilíbrio entre o deflúvio 

e a estabilidade das encostas (SIMONETTI, 2001). 

As intervenções sociais no relevo, solo e vegetação, contribuem transformando 

a paisagem, por integrar, ao se reproduzir em escala diferenciada, aspectos relacionados 

à dinâmica climática do Quaternário e suas interações pretéritas, dispostas em um período 

único e recente (AB’SABER, 1965; CONTI, 2001).  

Nesse caso, aceleram o ritmo natural de sucessões de tempo e transformações 

sobre o ambiente. Diante desse enfoque, o estudo geomorfológico de processos voltados 

à fisiologia da paisagem, marcada por influências sociais, possibilita a compreensão da 

evolução fitogeográfica em um determinado recorte espacial (AB’SABER, 1970; 

RIZZINI, 1976; SANDEVILLE, 2004). 

As florestas tropicais dispõem de elementos que são a base da memória de seus 

processos evolutivos, assim como, carregam em sua estrutura, sinais do passado, e 

significados que denotam diferentes interpretações. Determinados ambientes naturais 

contêm aspectos importantes da relação que seus usuários estabeleceram ao longo do 

tempo, que possibilitam a caracterização do modo de vida de um grupo social e a 

interação de atributos heterogêneos no meio natural, que podem ser dimensionados pela 
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evolução de fenômenos ecológicos (METZGER, 2001). Esse é o caso das áreas de usos 

econômicos, assim como, de processos geomorfológicos que direcionam a composição 

dos domínios florestais e a relação espacial através de uma determinada escala de 

transformações fitogeográficas. 

Diante desse contexto, é necessário compreender a evolução e a configuração do 

mosaico de interações espaciais que ocorrem na Serra do Mar, decorrentes da 

conformação da paisagem e de seus elementos fitogeográficos, como possibilidade de 

integrar concepções técnicas e conceituais, na expectativa de tecer contribuições para uma 

análise aprofundada dos processos ecológicos que envolvem esse contínuo de vegetação. 

Ao confrontar concepções teóricas que reforçam o papel da floresta no processo 

de estabilização do relevo, busca-se pelo viés dos estudos geográficos, compreender a 

evolução da paisagem (morfologia do relevo, fisionomia da vegetação e composição 

florística), a territorialidade, assim como, a dimensão histórica e cultural do meio a ser 

interpretado.  

Desse modo, destacam-se os estudos que evidenciam a interação entre o homem 

e o ecossistema a partir da relação das dimensões espaciais expressas pelo relevo, solo e 

vegetação. Este referencial direciona o enfoque de estudo para a categoria de análise 

geográfica da paisagem (BERTRAND, 1971; AB´SABER, 2003; HUNN and 

MEILLEUR, 2010) e a relação entre ecologia florestal e história ambiental (MORAN, 

2008; SOLÓRZANO et al., 2009), que permitem avaliar os processos morfodinâmicos, 

assim como, a evolução e composição dos elementos fitogeográficos ao longo da 

paisagem da Serra do Mar. 

A cobertura vegetal da Serra do Mar traduz os esforços da natureza, ao 

consolidar seus ecossistemas em função de estímulos e perturbações que recebera ao 

longo de sua história de evolução (SCARANO, 2014). Enquanto se contempla a floresta 

por sua exuberância e diversidade, se esquece que o verde que cobre o relevo acidentado 

das escarpas, corresponde a uma resposta que o ambiente permite nos interpretar, a partir 

de ciclos que se repetem pela capacidade de regeneração natural que a Mata Atlântica 

apresenta. 

Representado muitas vezes por fragmentos florestais secundários (IBGE, 1992), 

trata-se de um ambiente frágil que, por sua condição natural de relevo escarpado, depende 

da vegetação para manutenção da condição de estabilidade e segurança necessárias para 
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o desenvolvimento de seus ciclos naturais.  

Essa relação se combina com o processo histórico, sobretudo, pela interação 

entre homem e o meio natural em um território de domínio florestal protegido, 

demonstrado pelos atributos do ambiente, conforme afirmação de Solórzano e 

colaboradores (2009): 

 

O grau de perturbação vai definir a fisionomia de uma floresta secundária e, 

portanto, diferentes impactos vão ter diferentes respostas estruturais e 

florísticas. Assim, distintos tipos de uso do solo que a floresta teve e a sua 

intensidade acarretarão diferenças na regeneração da vegetação. É na revelação 

dessas distinções que os estudos de história de uso do solo são úteis à história 

ambiental (SOLÓRZANO et al., 2009, p.58).  

 

A partir dessa afirmação, é possível identificar diversos casos em que uma 

determinada área tenha sido caracterizada como remanescente de um ecossistema, 

contendo inclusive, resquícios originais de sua formação e, no entanto, trata-se de um 

território apropriado por grupos sociais ao interagirem e produzirem formas de produção 

da natureza através de reacomodações sucessivas de atributos ao longo do tempo, 

relacionadas à capacidade de resiliência16 do meio natural (MORAN, 2008). 

A dinâmica ambiental da Serra do Mar proporciona condições para 

reestruturação dos ecossistemas frente a eventuais mudanças no ambiente a partir das 

relações entre sociedade e natureza. A floresta tem relação direta com a água que exerce 

o papel de agente modelador do relevo, enquanto a cobertura vegetal inibe os processos 

de escorregamentos e todas as formas de movimentação superficial dos terrenos, termina 

por cumprir essa função através de diferentes atributos (Mapa 10). 

 

                                                
16 Resiliência: capacidade de adaptação e preservação dos costumes e da cultura material, após intervenções 

abruptas sob um determinado grupo social que remete a uma reorganização do modo de vida, ou no caso 

da ecologia, a reestruturação de ecossistemas e/ou espécies, após mudanças ambientais de origem humana 

e natural. 
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2.3.CLIMA 

O recorte entre linha de costa e encostas deposicionais, estão dispostas em um 

domínio morfoclimático que Ab’Sáber convencionou a chamar de “domínio das regiões 

serranas, tropicais úmidas, ou dos mares de morros" (Ab’Sáber, 1970). A característica 

climática seria, entre outros, resultado da combinação de fatores associados à dinâmica 

da atmosfera e a localização (faixa tropical, zonas de convergência de massas de ar, 

topografia, maritimidade e correntes oceânicas). 

Em uma perspectiva mais clássica, esse arranjo de fatores é apresentado na 

classificação de Straller (1989), enquanto Clima Litorâneo Úmido, característico da zona 

costeira, com influencia dos ventos alísios, que se estendem ao interior da Serra do Mar 

com as escarpas expostas à massa tropical atlântica.  

A área de estudo não apresenta grandes variações sazonais, sendo que as médias 

mensais de temperatura variam de 20°C (junho) a 25°C (fevereiro), já as médias de 

máximas anuais são de 30°C e de mínimas 19°C, enquanto a média pluviométrica 

concentra-se entre 2.000mm a 4.000mm ao longo do ano (CIIAGRO-IAC/Campinas-SP, 

2015), com exceção de episódios mais intensos, em que, a precipitação pode atingir até 

6.000mm (Mapa 11). 

Segundo a classificação genética (abordagem dinâmica), Ubatuba está situada 

em uma área de transição climática entre os sistemas atmosféricos tropicais, com 

predomínio dos sistemas frontais (SANT’ANNA NETO, 1990).  

De acordo com o autor, a pluviosidade é o elemento de maior destaque no 

município, nesse caso, os altos índices pluviométricos17 combinados à variação de 

temperatura no interior da floresta, levam a um ciclo permanente de umidade. Na 

climatologia geográfica, baseada na análise das dinâmicas atmosféricas, a posição 

latitudinal de Ubatuba condiciona a atuação de sistemas atmosféricos e fenômenos 

frontais, controlados predominantemente por sistemas equatoriais e tropicais 

(MONTEIRO, 1976). 

Os estudos realizados por Sant’Anna Neto (1990) também apontam que Ubatuba 

apresenta nitidamente uma maior atuação dos sistemas tropicais (tropical atlântico e 

                                                
17 De acordo com Brigatti (2008), o município de Ubatuba apresentava média pluviométrica anual de 2.000 

mm, considerando o intervalo entre 1941 a 2000. 
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tropical atlântico continentalizado) e uma maior atividade frontal (frente polar atlântica, 

frente polar atlântica estacionária e frente polar atlântica em dissipação). As frentes 

perdem intensidade com a diminuição da latitude, se reposicionam e se estabelecem na 

área, o que resulta nos altos índices de pluviosidade.  

Em outro trabalho Sant’Anna Neto (1995) afirma que a distribuição sazonal das 

chuvas no Litoral Norte se concentra entre novembro e abril. O semestre menos chuvoso 

acontece entre maio e outubro. O inverno concentra apenas 15% das chuvas anuais e o 

outono 19%, enquanto a estação da primavera 29% e o verão 37%. Em 53 anos de análise 

(1941-1993) o autor identificou uma tendência de redução dos índices pluviométricos em 

Ubatuba na ordem de 20%, sendo considerado a maior do litoral paulista.  

Ainda assim, os episódios de precipitações intensas (acumuladas em um período 

de 24 horas) geralmente ultrapassam o montante de 100 mm, o que representa um risco 

iminente de ocorrência de movimentos gravitacionais de massa, entre os quais se 

destacam os escorregamentos ocasionados consequentemente pela saturação dos solos 

pouco profundos.  
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2.4. RECURSOS HÍDRICOS 

O sistema orográfico favorece o deflúvio que, ao longo do tempo molda a 

superfície do relevo por fluxos contínuos de drenagem, que vertem por canais ramificados 

por padrões predominantemente dendríticos, marcados pela grande quantidade de 

afluentes e subafluentes que, promovem a recarga de sedimentos e nutrientes à jusante, 

na linha de costa, enquanto estabelecem os caminhos da água pelo substrato da vegetação. 

Ainda sobre o papel de agente modelador da superfície terrestre, ressaltam-se as 

contribuições de Coelho Netto (1995), ao abordar a relação entre os processos de 

circulação da água no solo, destaca que:  

 

A água constitui um dos elementos físicos mais importantes na composição da 

paisagem terrestre, interligando fenômenos da atmosfera inferior e da litosfera, 

e interfirindo na vida vegetal-animal e humana, a partir da interação com os 

demais elementos do seu ambiente de drenagem (COELHO NETTO, 1995, 

p.93). 

 

A distribuição regular das chuvas ao longo do ano implica a reposição hídrica 

relativamente constante, a partir das nascentes que estão situadas nas cabeceiras de 

drenagem.  Através de tributários localizados nas encostas mais altas, o curso dos rios vai 

se estabelecendo pelas reentrâncias das vertentes, que direcionam seu escoamento para as 

áreas mais à jusantes do terreno, concentrando assim o maior volume de água nos 

principais canais, já na planície, essenciais à rede hidrográfica do local.  

A configuração do relevo condiciona o escoamento superficial intenso, porém, 

a baixa capacidade de reserva do volume que verte em canais entalhados no embasamento 

cristalino, é identificada como um possível fator negativo para a disponibilidade hídrica 

dessa região (Mapa 12). 
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2.5. A RELAÇÃO FLORESTA E RECURSOS HÍDRICOS 

A cobertura vegetal atua diretamente frente a precipitação, ao impedir a ação 

direta das gotas de chuva no solo, através das copas das árvores, além de reter parte dessa 

água em seus galhos e folhas, como também, pelas cascas de seus troncos (TRICART, 

1977). A vegetação impede a ação erosiva do deflúvio, a partir da presença de raízes 

superficiais e dos detritos que se desprendem das árvores e se acumulam no chão e, 

compõem assim, a base da serapilheira: camada de dejetos que formam o horizonte 

orgânico do solo e retém a chuva que chegaria diretamente aos horizontes superficiais do 

manto pedológico. 

A cobertura vegetal age diretamente na condição superficial do solo, pois, o 

dossel e a serrapilheira protegem o substrato do impacto direto da chuva e com isso, reduz 

a desagregação do manto. Porém, em muitos casos, as áreas intensamente antropizadas 

interferem no processo de percolação da água sobre o terreno, sobretudo pela 

compactação provocada por diferentes fatores, entre os quais se destacam a 

impermeabilização do solo, a circulação de veículos, pisoteio e uso agrícola intensivo. 

Em solos de florestas pouco alteradas, a chuva tende a infiltrar-se de acordo com 

o desnível do terreno por condução hidrostática e pela ação da gravidade em direção à 

base das vertentes, o que provoca uma maior saturação e acúmulo de umidade nessas 

áreas, como no caso nas planícies aluvionares. Os solos se expandem lateralmente e 

longitudinalmente, em função do volume de saturação presente no substrato, associado à 

frequência e duração dos episódios de precipitação (BUCHIANERI, 2004). 

Entre os processos influenciados pela floresta, ressalta-se que, parte da água 

infiltrada no solo, é retirada por absorção, e devolvida para a atmosfera, pela 

evapotranspiração. Além disso, a floresta apresenta capacidade de agregar, coesionar e 

reter os solos através de um sistema radicular superficial e sub-superficial, que determina 

os limites da superfície saturada do substrato e, integram esse ciclo os processos de 

nutrição das plantas. 

Em pesquisas relacionadas à ação da floresta sobre o ciclo hidrológico a partir 

de um experimento instalado no Núcleo Cunha do Parque Estadual Serra do Mar, Cicco 

et al. (1989) estimaram que, a taxa de evapotranspiração em bacias hidrográficas cobertas 

por vegetação natural, corresponde a aproximadamente 10,46% da precipitação total na 

bacia, e o escoamento total corresponde a 89,54%, sendo que o escoamento básico 
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concentrou-se em 1.973,50mm considerando um total 2.722,40mm captado no período. 

Nesse caso, quanto maior a conservação da cobertura vegetal em uma determinada 

vertente, melhor será a condição de formação do deflúvio, favorecendo assim, os 

processos de evapotranspiração, infiltração da água no solo e consequentemente a 

percolação nos horizontes mais profundos.  

Neste contexto, alguns autores dedicados à análise da estrutura das florestas, 

demonstraram que as características do solo e do relevo podem variar em curtas distâncias 

e originar padrões intrincados de disponibilidade de recursos ao longo da cobertura 

vegetal, influenciando assim, o arranjo e distribuição espacial das espécies em um 

determinado fragmento (PALMIOTTO et al. 2004; JOHN et al.2007; MARTINS, 2012; 

EISENLOHR et al. 2013).  

Em uma escala continental, a precipitação pode influenciar a sazonalidade, 

riqueza e diversidade das florestas tropicais, porém, não é capaz de alterar a fertilidade 

dos solos, necessariamente associada à presença de Nitrato (N) e Fósforo (P) em função 

dos resíduos orgânicos depositados através da serapilheira.  

A riqueza e diversidade aumentam com a precipitação e diminuem com a 

sazonalidade das chuvas, enquanto a fertilidade varia de acordo com a topografia 

relacionada, sobretudo, às características físicas do solo, e a estrutura do horizonte O 

(camada orgânica).  

Essa característica foi observada por CLINEBELL et al. (1995), ao indicar que 

a influência da precipitação e da sazonalidade na riqueza e diversidade das florestas 

tropicais pode ser confirmada ao analisarem situações específicas de ocorrência na faixa 

neotropical.  

O tempo de infiltração das águas da chuva aumenta em ambientes com presença 

de cobertura vegetal, o que permite diluir de forma gradual, todo o escoamento superficial 

ao longo do terreno em direção ao solo (GUERRA & CUNHA, 1994).  

No caso do estudo abordado, a floresta preserva nascentes e cabeceiras de rios 

formadores de importantes bacias hidrográficas, bem como, mananciais que abastecem e 

geram benefícios aos habitantes em toda sua área de influência. 
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CAPITULO III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1. UNIDADES FITOGEOGRÁFICAS 

A composição da paisagem entre os compartimentos dispostos no trecho 

abordado nessa pesquisa integra aspectos morfológicos e fisionômicos distintos, 

caracterizados a partir das interações entre o clima, relevo e a vegetação (JOLY et al., 

2012).  

O embasamento litológico e a compartimentação topográfica, associados às 

condições naturais de drenagem e pedogênese, ressalta a relevância ecossistêmica a uma 

conformação única e proporcionalmente favorável ao desenvolvimento de complexas 

interações biológicas e, de diferenciação fitogeográfica (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Distribuição vertical das unidades fitogeográficas da Serra do Mar conforme os 

compartimentos morfodinâmicos 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Diante deste contexto, os compartimentos morfodinâmicos apresentados, 

destacam-se pela condição preponderante de sua cobertura vegetal originalmente 

caracterizada por formações de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e Submontana 

(IBGE, 1992), representadas em diferentes escalas de análise.  

De modo o geral, o enfoque territorial da área de pesquisa, apresenta um 

remanescente florestal bem conservado, considerando-se a presença determinante de 
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fauna e flora endêmicas, mantida, sobretudo, pela condição natural do gradiente de 

altitude, extensão e diversidade fitogeográfica da Serra do Mar. 

Pode-se afirmar que há florestas em estado avançado de conservação, em que o 

estágio de maturidade está mantido ou, asseguradas a capacidade de permanência de suas 

condições de biodiversidade e integridade ecossistêmica (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Síntese das unidades fitogeográficas e compartimentos morfodinâmicos 

 
Fonte: Elaboração própria 2017, a partir de SIMONETTI 2001. 

 

Parte desse contínuo está inserida no interior de Unidade de Conservação e, 

podem ser encontrados praticamente em todos os ecossistemas associados à Mata 

Atlântica (Figura 8), desde manguezais (a), formações vegetais de restinga (b) e, 

remanescentes ao longo da planície costeira e encostas (c), com grande diversidade de 

espécies da fauna e flora.  
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Em altitudes superiores, ocorrem variações morfológicas delineadas por feições 

abruptas e dissimétricas, com a ocorrência de refúgios vegetacionais isolados (d) em 

relevo acentuado, e pontos exaltados, resultantes de intensas atividades tectônicas que se 

sucederam na evolução da paisagem costeira, como a Pedra do Espelho (1.670 metros) e 

os picos do Corcovado (1.150 metros) e Cuscuzeiro (1.426 metros). 

 

 
Figura 8: a) Manguezal da Praia da Fazenda; b) Restinga alta da região do Cubatã; c) Encostas recobertas 

por vegetação de transição entre planície e vertentes; d) Mata de altitude a 1.160m no Pico do Corcovado. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Diante desse contexto, destaca-se o papel da Fitogeografia enquanto uma ciência 

de conexão entre a Geografia e a Biologia, no sentido de explorar e compreender as 

relações e complexidades decorrentes dos processos biogeofísicos enquanto síntese dos 

fenômenos distribuídos na superfície.  

Não obstante de uma perspectiva do elo entre Geografia Física e Geografia 

Humana, afinal, a vegetação destaca-se enquanto fator primordial ao se considerar a 

dependência da sociedade no em relação às possibilidades oferecidas pelo ambiente 

natural (ROMARIZ, 2012). 

a) 

d) c) 

b) 
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Ao assumirmos que a Fitogeografia busca subsidiar a compreensão da vida a 

partir da expressão da floresta no espaço geográfico, as transformações na paisagem 

tornam-se fundamentais para o entendimento da evolução dos processos, considerando, 

sobretudo, que a cobertura vegetal se constitui enquanto um elemento sensível às 

mudanças do meio natural, e sua interpretação nos permite avançar sobre conceitos mais 

complexos, capazes de afetar a sociedade, como a vulnerabilidade ambiental 

(ROMARIZ, 2012). 

Os compartimentos de natureza acumulativa indicados no Quadro 2, expressam 

de forma organizada, as representações de interdependência dos componentes do 

ecossistema e a morfodinâmica, marcada pela influência do passado sobre a dinâmica 

atual dos compartimentos (TRICART, 1977).  

Nesse caso, a vegetação é o principal componente capaz de representar tais 

nuances, a partir do perfil do estado atual dos fragmentos estudados, pressupõe-se assim, 

a interação entre sociedade e natureza pela evolução cultural de um povo. Conforme 

apontado por Casseti (1991, p.19), ao considerar as transformações do meio natural em 

razão das interações a partir do avanço cultural e dos meios de produção. 

Nesse caso, reforça-se a análise contemplada por Sant’Anna Neto (1993), em 

que, entre outros, discorre sobre as relações de elevada declividade e presença de 

condicionantes físicas, climáticas, assim como, aquelas relacionadas à cobertura vegetal 

e uso do solo, que influenciam diretamente na estabilidade do terreno e manutenção das 

características naturais que a planície costeira possui, o que permite a compressão desses 

processos pelas complexas interações entre sociedade e natureza na produção do espaço 

geográfico:  

 

O espaço geográfico é onde se realiza um complexo jogo de forças entre a 

natureza e a sociedade, ocorrendo uma diversificada gama de inter-relações 

que interpenetram no tempo (processos) e no espaço (estruturas) e produzem 

diferentes níveis de derivações (SANT’ANNA NETO, 1993, p.47). 

 

Os aspectos florísticos, históricos e funcionais associados aos compartimentos 

deposicionais, imprimem aos fragmentos analisados, a relação de conexão com os 

processos evolutivos de transformação da natureza e da sociedade (OLIVEIRA, 2010). 

Assim como, a relação de integração que se dá entre os compartimentos morfodinâmicos 

e às demais fisionomias da planície costeira e das florestas das encostas adjacentes 

(ASSIS et al., 2011; SCARANO, 2014).  
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As espécies vegetais presentes na linha de costa e depósitos aluviais são, em 

grande maioria, originárias de depósitos coluviais e até encostas superiores, nesse caso, 

abrigam espécies mais tolerantes a variações ambientais. As características ambientais 

restritivas, como a exposição a maritimidade combinadas a influência da precipitação, 

denotam as unidades fitogeográficas analisadas, considerável plasticidade morfológica e 

fisiológica, o que torna importante sua conservação diante das mudanças climáticas 

(SCARANO, 2014). 

 

3.2.CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SOLOS E DA COBERTURA VEGETAL 

DOS COMPARTIMENTOS ANALISADOS 

As características dos solos são fundamentais para a ocorrência das 

fitofisionomias, diante disso, a estrutura e dinâmica dos substratos da floresta foram 

analisadas com intuito de integrar os aspectos bióticos e abióticos da área de estudo, a 

partir da correlação de dados secundários e levantamentos específicos para geração de 

dados primários, visando confirmar informações das cartas de referência, ao reunir 

elementos para composição dos pressupostos da pesquisa (Quadros 3 e 4).  

 

3.2.1. SOLOS 

Os levantamentos de solos foram realizados para a compreensão das 

particularidades das classes definidas por características morfogenéticas, as 

características físicas demonstram indiretamente como agem os aspectos químicos e 

biológicos, os quais determinam a capacidade de suprimento dos nutrientes necessários 

para a floresta (EMBRAPA, 2013), sendo assim, foram realizadas amostragens que 

passaram pela análise textural (areia, silte e argila).  

O método de coleta e amostragem foi efetuado com base na variabilidade 

espacial dos atributos do solo mais relevantes para o estudo das relações solo-vegetação, 

sobretudo, com relação às propriedades físicas do manto pedológico.  

 

3.2.2. TIPOLOGIA DE SOLOS ENCONTRADA NOS PONTOS AMOSTRAIS 

Na encosta intermediária que remete a nível altitudinal das parcelas B, D e E, foi 

identificado o Cambissolo Háplico Distrófico que condiz com as características comuns 
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ao relevo escarpado da Serra do Mar. Também ocorre nas médias e baixas vertentes, às 

vezes associado à deposições aluvionares e colúvios (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Descrição geral do perfil de solo amostrado em encosta intermediária 

  

Elaboração:
 
Elaboração própria, 2017.

 

Foto:
 
Registro feito pelo autor durante o trabalho de campo

 

 

A partir dos resultados das amostras, foram confirmadas as características 

indicadas pela bibliografia, com valores altos de argila e silte e baixo de areia 

(EMBRAPA, 2013). Os solos amostrados indicam a ausência do horizonte B, mas 

presença da transição do A para o C, com predomínio da textura franco argilosa e argilosa, 

sendo o horizonte A de cor bruno-amarelada escura (10YR4/4-6), com resquícios de 

minerais de baixa resistência à decomposição ao longo das camadas, como mica e 

feldspato; não raro, ocorre a presença de partículas pouco intemperizadas de quartzo, 

gnaisse e granito no horizonte C (saprólito). 
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Figura 9: Ponto do cambissolo localização com base na unidade fitogeográfica 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

As amostras levantadas na restinga indicaram predominância dos cordões 

arenosos, com o lençol freático suspenso, típicos de Neossolos Quartzarênicos, com 

material orgânico pouco espesso, sendo que o sistema radicular se distribui paralelamente 

sobre a superfície mais rica em detritos vegetais. Nesse caso em específico, a amostragem 

foi realizada na mesma condição altitudinal da parcela A (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Descrição geral do perfil de solo amostrado em planície costeira 

 
Elaboração: Danilo Santos da Silva, 2017. 

Foto: Registro feito pelo autor durante o trabalho de campo 
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O horizonte A tem cor bruno-amarelada (10YR4/4), de material mineral com 

baixa atividade de argila e essa camada não ultrapassa 10cm do perfil. Os demais 

horizontes (C1, C2, C3, C4, C5 e C6), essencialmente franco-arenosos, não apresentam 

relação de interação pedogenética entre as camadas, sendo que as amostradas, em sua 

maioria, apresentaram valores muito baixos de silte e argila, ou seja, em alguns casos 

ausência quase completa de silte (g.kg).  

Nesse caso, a abertura de trincheira para a coleta das amostras precisou ser 

interrompida a medida que o lençol freático suspenso passou a aflorar, tornando o 

ambiente instável para demais observações, em razão da drenagem facilitada pela 

porosidade entre os horizontes e o colapso das laterais do perfil. As diferenças entre os 

horizontes, demonstram o papel da água em um substrato excessivamente poroso ao 

favorecer a drenagem e distinção entre um horizonte e outro (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Ponto do neossolo quartizarenico localização com base na unidade fitogeográfica 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

3.2.3. PARCELAS DE MONITORAMENTO 

Diante de contribuições fundamentadas em estudos de interações ecológicas, é 

possível compreender os processos e fenômenos que revelam a dimensão e o conteúdo 

das complexidades ambientais da floresta a partir do relevo. Conforme aponta JOLY et 

al. (2012), além do gradiente altitudinal, a floresta apresenta um gradiente vertical, que 

está relacionado à estrutura dos estratos a partir da base até o dossel, em função da 

incidência de luz sobre o maciço florestal o que caracteriza uma diferença na distribuição 

da luminosidade no interior da floresta e, consequentemente, uma densidade diferente 

entre o sub-bosque e as copas, pela intensa competitividade das espécies.  

Esse fator determina geração e armazenamento de biomassa distribuídos em um 

perfil vertical, o que demonstra a capacidade de dinamismo da floresta em razão da 

topografia. Os dinamismos expressos em um conjunto de fragmentos florestais 
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demonstram a evolução da cobertura e, indicam suas relações com o relevo, em função 

dos processos de sucessão de fenômenos naturais que ocorrem na floresta e se projetam 

espacialmente na paisagem (ROMARIZ, 2012).  

A dinâmica da cobertura vegetação remete-se a uma perspectiva de integração, 

representada por sua estrutura, distribuição e o grau de dependência em relação aos 

processos biogeoquímicos, a partir das interações com a água e os solos. Seus aspectos 

fitofisionômicos determinam elementos naturais e antrópicos, que resultam 

características muito distintas (OLIVEIRA, 2010). 

Nesse caso, faz-se necessário compreender em detalhes a classificação e 

representatividade de cada parcela, organizadas a partir das unidades de relevo, visando 

elucidar as formas de representação e relevância das espécies pela influência e relação 

direta com a topografia. 

 

3.2.4. CARACTERIZAÇÃO DAS DIFERENTES UNIDADES 

VEGETACIONAIS QUANTO AO SOLO E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES 

No intuito de apresentar as diferenças físicas entre os compartimentos 

analisados, as características do solo e fitofisionomia são abordadas a partir de parcelas 

permanentes de estudos da vegetação: 

Parcelas situadas na planície em depósitos aluviais: predomina o Neossolo 

Quartzarênico, franco arenoso, muito friável, não plástico e não pegajoso, constituem-se 

solos ácidos, com drenagem significativa, forte diluição de nutrientes, e saturação de 

alumínio. Foram amostrados 1.626 indivíduos arbóreos/arbustivos, de 84 espécies 

distribuídas em 32 famílias (JOLY et al. 2012), com destaque para espécies resistentes ao 

afloramento permanente do lençol freático suspenso, assim como, às inundações 

sazonais. 

Parcelas situadas na planície em depósitos coluviais: transição do Neossolo 

Quartzarênico para o Cambissolo Háplico, com manchas isoladas em trechos distintos de 

Espodossolos, observados em campo, porém, não amostrados nos levantamentos de 

campo. Essa unidade do relevo representa 3.707 indivíduos arbóreos/arbustivos e 

herbáceos, distribuídos em 435 espécies de 120 famílias botânicas (JOLY et al. 2012).   
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Segundo Sant’Anna Neto (1993, p.54), de forma geral, as vertentes litorâneas se 

diferenciam pela natureza erosiva que modela a topografia, sendo que cada fragmento 

resulta de uma combinação entre os diferentes níveis de altitude, e condições 

microclimáticas que variam em média a cada 100m.  

É possível afirmar que essas variáveis influência a distribuição das espécies, 

porém, do ponto de vista das condições físicas, as parcelas demonstram pouca alteração 

de temperatura e, uniformidade em termos de precipitação (Tabela 3). 

Nesse caso, a riqueza é relativamente alta, o que demonstra o papel da 

conectividade entre as encostas adjacentes as áreas de acúmulos deposicionais, as quais 

representam importantes fontes de espécies adaptadas às condições ambientais restritivas 

das Restingas e Florestas Ombrófila Densa de Terras Baixas, consideradas um estoque 

genético para destinação de propágulos às demais áreas da planície. 

 

Tabela 3: Tabela de variáveis microclimáticas por parcela de monitoramento (médias anuais) 

Parcela Área Declividade Elevação Temperatura Precipitação 

A 2.052,90 m² 1,1° 10m 22,6 C° 2.406,00 mm 

B 2.598,90 m² 14,7° 46m 22,6 C° 2.406,00 mm 

D 1.870,90 m² 12,6° 57m 22,6 C° 2.406,00 mm 

E 1.908,10 m² 11,1° 73m 22,3 C° 2.324,00 mm 

Fonte: Elaboração própria, 2017, a partir de JOLY et al, 2012. 

 

Foi observado que os solos não apresentam grandes variações, já que o 

Cambissolo Háplico Distrófico domina o perfil do gradiente altitudinal analisado, sendo 

distinto dos trechos de origem deposicionais no trecho de planície.  

A amplitude térmica de uma parcela para outra, altera a quantidade de matéria 

orgânica a cada nível altimétrico, consequentemente, aumenta o acúmulo de carbono e 

nitrogênio no solo e diminui a decomposição à medida que a altitude do relevo aumenta 

(VIEIRA et al., 2011). Esse processo é destacado como uma “zonação altitudinal”, que 

determina a diversidade encontrada nas encostas (Tabela 4): 
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Tabela 4: Dados de localização, fitofisionomia, solo, número de indivíduos e riqueza de espécies. 

Unidades Parcela Fitofisionomia Altitude Solo 
No 

Ind. 

No 

Famílias 

No 

Espécies 
D

ep
ó

si
to

s 
 

C
o

lu
v

ia
is

 

B 
FOD Terras 

Baixas 
< 60 m 

Cambisolo 

háplico distrófico 

pH 3,3 a 3,9 

1183 38 137 

D 
FOD Terras 

Baixas 
> 70 m 

Cambisolo 

háplico distrófico 
1284 41 156 

E 
FOD Terras 

Baixas 
< 90 m 

Cambisolo 

háplico distrófico 
1240 41 142 

D
ep

ó
si

to
s 

A
lu

v
ia

is
 

A Restinga < 15 m 

Neossolo 

Quartzarênico 
pH 3,4 a 4,2 

1626 32 84 

Fonte: Elaboração própria, 2017, a partir de JOLY et al. 2012. 
 

Coincidentemente, o componente fitogeográfico representa interações bióticas e 

abióticas e indica que essas áreas de maior riqueza estão situadas em terrenos de intensa 

vulnerabilidade, considerando que se trata de unidades de natureza deposicional 

(BIGARELLA 1994).  

Os autores citam que, em regiões dominadas por escarpas expostas às dinâmicas 

do clima, os processos deposicionais (depósitos coluviais e detríticos) dispostos 

diretamente sobre a rocha não alterada, tornam esses segmentos das vertentes mais 

instáveis, o que contribui por definir as encostas intermediárias como o nível de síntese 

da interação entre relevo, clima e vegetação (Figura 11). 

 
Figura 11: Perfil típico do manto de intemperismo coberto por vegetação densa 

Fonte: Adaptado de BIGARELLA (1994) 
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Ainda que os solos tenham apresentado baixa variação, o substrato passa a 

adquirir um aspecto importante a ser observado, afinal a ciclagem de nutrientes é 

altamente intensificadas pelas taxas de pluviosidade, o que aumenta a temperatura e reduz 

a velocidade do processo de decomposição (COELHO NETO, 1995).  

Isso resulta em um crescente acúmulo de matéria orgânica no solo, sobretudo 

nos trechos de menor altitude. Nesse caso, a influência do relevo na composição e 

estrutura da vegetação torna-se mais evidente que a dos atributos do manto pedológico. 

Conforme já mencionado, basicamente todos os níveis altimétricos analisados, 

apresentaram solos ácidos (pH 3 – 4), predominantemente (JOLY et al, 2012). São classes 

de Cambissolos distribuídas ao longo do gradiente que se destacam pelas seguintes 

características: baixa fertilidade, rasos e instáveis com concentração de argila, alta 

diluição de nutrientes e demasiada saturação de alumínio.  

Somam-se a isso, os fenômenos de intemperismo químicos associados às 

condições climáticas, como a hidrólise18, influenciadas, sobretudo, pelas plantas que 

fornecem íons H para a argila coloidal em contato com o sistema radicular. O 

intemperismo das rochas e minerais presentes no manto pedológico são potencializados 

por esses processos, já que tendem a criar condições de argila ácida, enquanto resistem 

os minerais aluminossilicatados que também interferem e corroboram para que os solos 

sejam pouco desenvolvidos (CASSETI, 1994). 

 

3.3. MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO: DAS 

RESTRIÇÕES DE USO A APROXIMAÇÃO METODOLÓGICA PARA 

ANÁLISE DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

 

Ao se evidenciar a influência do relevo sobre a vegetação, é notório que os 

aspectos vinculados às pressões sociais, decorrentes das interações através da categoria 

“vertente”, podem ser destacados em diferentes níveis a partir da correlação entre os 

riscos físicos, iminentes à geomorfologia da Serra do Mar.  

                                                
18 Processo que consiste em sucessivas reações químicas entre minerais e água, prevalecendo a reação entre 

íons H+ (hidrogênio ou íon hidrônico H3O +) e OH - (íons hidroxilas), pode ser demonstrada através da 

decomposição dos silicatos pela ação da água dissolvida (feldspatos, micas, quartzos). 
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Também é possível dimensionar as restrições de uso, com o objetivo de 

minimizar as intervenções que necessariamente aceleraram os processos naturais a partir 

da morfodinâmica, gerando impactos para a própria sociedade.  

Nesse caso, os seres humanos são o agente de transformação do modelado, que 

modifica, anula ou acelera os processos morfodinâmicos a partir da apropriação do relevo, 

e consequentemente, é afetado diretamente pelas pressões que exerce sobre a vertente.  

Tais pressões, combinadas às relações processuais de natureza geomorfológica, 

representam o caráter dinâmico do conceito de morfogênese: entendimento da paisagem 

e suas relações, principalmente a partir da declividade e usos atuais (atividades 

econômicas) instalados sobre o relevo.  

A condição do declive na vertente pode influenciar diretamente o equilíbrio do 

relevo, à medida que, o principal componente da paisagem possa se estabelecer e 

permanecer inalterado em um tempo cada vez maior. Assim, a cobertura vegetal, 

determinará os níveis de risco físico associados ao relevo, expostos naturalmente à ação 

da gravidade e das dinâmicas atmosféricas (COELHO NETO, 1995).  

O mapeamento geomorfológico referente à análise do 3º e 4° táxon hierárquico 

da metodologia proposta por Ross (1992), associada à abordagem da fisiologia da 

paisagem proposta por Ab’Sáber (1969), pressupõe a atenção com componentes 

morfodinâmicos, tal como, intensidade e frequência de episódios de precipitação sobre a 

vertente, combinados à compartimentação topográfica e elementos da estrutura 

superficial. 

Os aspectos relacionados às restrições de uso dizem respeito às formas de 

ocupação das encostas, tratadas enquanto “pressão sobre o terreno”, por modificar a 

condição de fitoestabilidade ao interferir no escoamento superficial e induzir o modelado 

a processos erosivos que alteram a paisagem (Figura 12).  

A dinâmica estabelecida no território envolve processos de ocupação de 

vertentes que geram diversos impactos sobre a paisagem, dentre os quais, destacam-se as 

atividades erosivas (ROSS et al., 2014). São determinadas em maior parte por impactos 

do uso social da terra que, resultam de sucessivas intervenções capazes de desestabilizar 

o relevo, como, a supressão da vegetação, alteração de cursos d’água e concentração de 

águas pluviais, exposição do manto, corte inadequado de talude e movimentação de 

aterros, com a consequente impermeabilização do solo.  
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É muito comum a presença de ocupações consideradas precárias19 nas médias 

encostas, que se tornam áreas de conflito eminente. A localização dos diferentes tipos de 

relevos, relacionados as morfologias, e associados às características físicas dos solos, 

nesse caso, pouco desenvolvidos e frágeis (com valores altos de argila e areia, além de 

detritos depositados por processos de mobilização das camadas superiores), são fatores 

que influenciam os processos erosivos, contribuem por definir a infiltração da água, a 

permeabilidade e a capacidade de absorção e coesão do manto pedológico, expostos a 

condições processuais de desagregação e carreamento de sedimentos para os trechos mais 

baixos, portanto, suscetíveis à condição de declividade (Mapa 13). 

 

 
Figura 12: Descrição do processo erosivo segundo RAMOS (1982, apud PRUCHNOW, 1990) 

Fonte: Elaboração própria, 2018, a partir de CASSETI (1994) 

                                                
19 Termo usado para se referir a ocupações irregulares, que resultam de ações desordenadas no território, 

como, loteamentos clandestinos e ocupações em áreas de risco, indicadas como aglomerados subnormais 

urbanos, expressão utilizada para designar moradias precárias, em substituição ao termo “favela”, (IBGE, 

2010). 
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Apesar das restrições legais (relacionadas à presença das UCs e outros 

instrumentos de ordenamento territorial), assim como, dos riscos relacionados às 

limitações físicas de Ubatuba, o município é tido como um destino turístico de destaque 

e está inserido no contexto de desenvolvimento socioeconômico atual, induzido pelos 

empreendimentos associados à exploração de petróleo e gás.  

Trata-se de um dos trechos de maior valorização imobiliária devido às recentes 

transformações do Litoral Norte. O município surge como opção ao cenário já 

densamente ocupado da costa sul de São Sebastião, assim como, de Caraguatatuba e 

Ilhabela. Portanto, Ubatuba é uma das cidades com maior apelo para atração de 

investimentos no setor de imóveis, o que contribui por concentrar assim, marinas, 

garagens náuticas e grandes condomínios que se estendem por toda a planície costeira. 

Em contrapartida, mesmo que o município detenha uma conformação territorial 

que deveria restringir as intervenções a trechos mais planos, ainda assim, ocorre com 

frequência o registro de desastres naturais envolvendo deslizamentos de terra, devido, 

entre outros fatores, às características geofísicas e ao crescimento populacional 

desordenado, que levou à ocupação de áreas próximas a encostas e morros 

(CAMARINHA et al, 2014, apud IWAMA et al, 2014). 

 

Carmo (2014) aponta que enquanto um determinado grupo social se apropria 

dos resultados do desenvolvimento econômico, outro grupo é excluído dos 

benefícios desse desenvolvimento. E é dentre essa parcela da sociedade que é 

recorrente assistir aos problemas associados com ocupações irregulares em 

encostas, nas margens dos corpos de água ou situados em áreas 

reconhecidamente de riscos geológicos ou de degradação ambiental (IWAMA 

et al., 2014. p.251). 

 

A combinação entre o crescimento demográfico, as restrições naturais do relevo, 

e o alto valor imobiliário das áreas mais planas e próximas ao mar, impõe a população de 

menor renda, a necessidade de buscar áreas cada vez mais distantes da sede do município, 

geralmente próximas às vertentes que se encontram nas áreas de meia encosta (ou 

encostas intermediárias), ou até mesmo, no interior do Parque Estadual Serra do Mar, já 

em trechos de elevada altitude e declividade, e tornam-se, portanto, parte indissociável da 

problemática ambiental de Ubatuba (Mapa 14).  
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Sob esta temática, Suertegaray & Schäffer (1988) abordam a problemática 

ambiental na perspectiva das pressões impostas pelo capitalismo, em que, as 

desigualdades se materializam “...na relação do homem com seu ambiente, quando 

entram em conflito os mecanismos que regem a reprodução do capital com os interesses 

coletivos por um ambiente de razoável qualidade”. 

Em decorrência dessas desigualdades, o território de Ubatuba está 

necessariamente exposto a uma dinâmica que repete os processos históricos de ocupação 

entre a linha de costa e as áreas de maior altitude, porém, na maioria das vezes, esse 

movimento próprio das contradições socioespaciais provocadas por derivações 

econômicas que transformam a paisagem, modificam as vertentes de declive mais 

acentuado, alteram a rede hidrográfica, intervém na morfodinâmica e, consequentemente, 

transformam a cobertura vegetal de forma negativa. 

As ocupações em trechos de vertentes de maior declividade alteram a dinâmica 

superficial, o que provoca a movimentação dos horizontes superiores do solo, e 

combinado as intempéries do clima, contribuem por determinar grandes escorregamentos, 

muitas vezes associados a desastres (TAVARES et al., 2004).  

Na maioria dos casos, os desastres naturais estão associados às perturbações que 

interferem no equilíbrio biodinâmico da Serra do Mar, esses fenômenos estão 

relacionados diretamente a áreas alteradas por ação antrópica, geralmente nos locais em 

que foram construídas moradias, ou afetadas indiretamente por rodovias, indústrias e 

demais atividades humanas oriundas do processo de apropriação do relevo (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Desastres de deslizamento de terra no município de Ubatuba entre 1993-2013 

  Data  Pessoas afetadas Óbitos 

Ubatuba  

13/02/1996  226 desabrigados e 2 feridos 7 

29/11/2013 3 feridos 1 

17/11/2008 34 desabrigados 1 

04/02/2009 30 desabrigados e 137 desalojados 1 

20/04/2009  20 desabrigados e 27 desalojados  0 

31/12/2009 38 desabrigados e 500 desalojados 0 

15/01/2010 5 desalojados 0 

23/12/2011 180 desabrigados e 55 desalojados  0 
Fonte: Elaboração própria, 2017, a partir de IPMET, 2017. 

 

Os desastres relacionados aos movimentos de massa ou inundação, são resultados 

da relação direta entre os fatores bióticos e abióticos e a dinâmica de ocupação exercida 
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pela sociedade. Esses processos interferem na evolução das encostas além de implicar em 

impactos e perdas sociais econômicas. 

No caso de Ubatuba, é recorrente a ocorrência de escorregamentos translacionais 

em função da exposição das vertentes retilíneas com inclinações superiores a 30º 

(TOMINAGA, 2007). Os atributos e os níveis de exposição do relevo são fatores que 

influenciam a suscetibilidade aos processos morfodinâmicos conforme demonstra o 

quadro 5: 

 

Quadro 5: Classificação dos atributos e níveis de suscetibilidade do relevo 

Atributos Classificação Classes de suscetibilidade 

Declividade da 

vertente 

Maior que 30o  muito alta 

15 - 30o Alta 

5 - 15o Média 

< 5o Baixa 

Forma do perfil da 

vertente 

Retilíneo  muito alta 

Côncavo Alta 

convexo-côncavo Média 

Convexo Baixa 

Tipo de Solos 

Arenoso a areno-siltoso muito alta 

areno-argiloso a síltico-argiloso Alta 

argilo-arenoso Média 

Argiloso Baixa 

Fonte: Elaboração própria, 2017, a partir de ROSS et al, 2014. 

 

3.4. VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

 

A opção pelo enfoque na vulnerabilidade ambiental remete-se à evolução da 

pesquisa, ao se evidenciarem as relações intrínsecas ao relevo da Serra do Mar, expressa 

pelos condicionantes físicos, assim como, a morfologia e composição da cobertura 

vegetal ao longo da planície estudada.  

Conforme apresentado anteriormente, a paisagem compõe a dinâmica ecológica 

da floresta tropical atlântica, associada às interações do tempo histórico, através das 

formas de apropriação dos recursos naturais, que modificam e transformam os sistemas 

naturais. Nesse caso, aceleram os processos de evolução da paisagem, a partir de pressões 

exercidas sobre a dinâmica da natureza e, assim, terminam por vulnerabilizar a própria 

sociedade frente às interações decorrentes desse contexto. 

Em razão desse processo, as limitações físicas e o resultado de uma paisagem 

manejada pela produção social do espaço, denotam certa suscetibilidade a eventuais 

desastres naturais, sobretudo, a partir de episódios intensos de precipitação.  
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Nesse caso, a adversidade que pode interferir nessa relação está condicionada à 

vulnerabilidade do grupo atingido pelos efeitos gerados através do evento extremo 

considerados enquanto desastre.  

Os fenômenos naturais de maior intensidade podem causar danos e prejuízos 

quando afetam a sociedade, ampliando seus impactos a medida que interferem na 

capacidade de convivência de um determinado grupo, com as consequências desse 

processo ao longo do tempo (ALMEIDA, 2012). Ou seja, quanto maior a vulnerabilidade 

de um sistema social, maiores serão os impactos e as consequências desses desastres para 

a população, assim como, para os ecossistemas e, consequentemente, sobre a 

biodiversidade. 

Nos últimos anos houve um aumento na ocorrência dos desastres naturais, 

sobretudo, associada a maior intensidade das dinâmicas do clima sobre áreas mais 

populosas, principalmente, em regiões de menor valor econômico, assim como, 

desprovidas de infraestrutura adequadas para a ocupação.  

Os episódios mais intensos da ação do clima sobre a natureza, contribuem por 

determinar índices maiores de precipitação, ondas de períodos de seca e frentes frias, que 

podem influenciar as interações que ocorrem no território. Esses eventos climáticos 

expõem a população a possíveis cenários de vulnerabilidade social e ambiental, frente a 

desastres que podem acontecer em função da forma como a sociedade se apropria da 

natureza. 

Nesse caso, o processo de urbanização desenfreada ocasionado por reflexo da 

desigualdade social estabelecida, favorece o aumento do risco de acontecimentos desses 

desastres. A ocupação em encostas, ampliam de áreas construídas sobre terrenos mais 

instáveis, com a consequente impermeabilização do solo e aumento da pressão sobre os 

recursos, geram graves problemas.  

Essa relação interfere na dinâmica natural do relevo, alteram o escoamento 

superficial e tornam essas áreas mais suscetíveis a processos erosivos que resultam em 

impactos socioambientais significativos. 

Considerando as características físicas da Serra do Mar, em que predominam 

declives acentuados nos compartimentos das vertentes, a cobertura vegetal e suas 

particularidades a coesão e textura dos solos, expressam o grau de vulnerabilidade aos 

processos erosivos que incidem sobre as encostas, sendo que a vegetação torna-se 

fundamental para minimizar essa relação, ao restringir a ação da morfogênese (CASSETI, 

1991). 
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A compreensão da dimensão dos riscos e suas interferências, pode ser facilitada 

pela abordagem metodológica do mapeamento de riscos (SMA/IG, 2006), que envolve a 

localização e a identificação de situações críticas para a análise das condicionantes e a 

delimitação de sua influência sobre o relevo. A probabilidade de ocorrência dos 

fenômenos de instabilidade das encostas pode ser definida após observações das formas 

de uso e ocupação sobre os terrenos, tal como, a caracterização do grau de suscetibilidade 

a determinados eventos. 

No âmbito dessa pesquisa, para o diagnóstico das áreas de vulnerabilidade 

ambiental foi trabalhado a partir da correlação das Unidades Básicas de 

Compartimentação (UBC), com as áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de 

massa e inundação, (SMA-IG/CPLA, 2014; IPT/CRPM, 2015).  

Contudo, foram incluídos nessa abordagem os elementos da componente riqueza 

de espécies florestais enquanto subsídio à formulação de novos critérios de definição de 

mapas de vulnerabilidade. Foram consideradas, sobretudo, as particularidades das 

unidades fitogeográficas que compõem a planície litorânea do trecho norte de Ubatuba, 

enquanto contribuição metodológica para o ajuste e refinamento da proposta de análise 

da vulnerabilidade. 

 

3.5. COMPARTIMENTAÇÃO DO MEIO FÍSICO E PROCESSAMENTO 

DIGITAL DOS DADOS DAS PARCELAS DE MONITORAMENTO: 

APLICAÇÃO DO MODELO BASEADO NA ECODINÂMICA 

As Unidades Básicas de Compartimentação (UBC), são produtos da 

interpretação de imagens a partir da análise de seu arranjo espacial e de suas propriedades 

territoriais. Obtidas a partir de imagens de satélite conforme critérios de homogeneidade 

textural (tipo, densidade, arranjo, estruturação e organização dos elementos texturais) e 

sua conformação espacial serviu de referência para delimitação das amostragens seletivas 

de interpolação dos dados de biodiversidade e suscetibilidade a movimentos de massa e 

inundação. 

Cada feição estabelecida pela metodologia dispõe de uma hierarquização dos 

atributos físicos, que incluem, entre outros, a classificação geomorfológica proposta por 

Ross & Moroz (1997), no que corresponde a área abordada nessa pesquisa, conforme 

exibida na tabela 6. 
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Tabela 6: Níveis hierárquicos para delimitação das UBC tendo como referências os mapas 

geomorfológico (Ross & Moroz, 1997) e geológico do Estado de São Paulo (PERROTA, 2005) 

Nível 1 – Unidades 

morfoestruturais 
Nível 2 – Unidades morfoesculturais 

Coberturas Sedimentares 

Inconsolidadas -Pleistoceno e 

Holoceno (Quaternário); Símbolo: 

Q (quaternário) 

Planícies Fluviais. Depósitos aluvionares associados à drenagem 

atual; distribuem-se por todo o Estado cortando as unidades 

anteriores Símbolo: A (aluvião). Planícies Litorâneas. Depósitos 

marinhos, fluviais e mistos que formam as planícies costeiras do 

Litoral do Estado Símbolo: L (litorânea). Depósitos 

coluvionares e de tálus associados a encostas montanhosas e 
depósitos colúvio-eluvionares e coberturas dentríticas 

indiferenciadas Símbolo: C (colúvio). 

Cinturão Orogênico do Atlântico; 

Símbolo: P (Proterozóico) 
Planaltos (símbolo P), serras/escarpas (E), morros isolados (M) 

Corpos d'Água Corpos d'Água 

Fonte: Elaboração própria, 2017, a partir de SMA-CPLA, 2014. 

 

As análises evidenciaram os fenômenos que ocorrem sobre a planície litorânea 

ou costeira, indicadas pela síntese das UBC como, cinturão orogênico do atlântico e 

coberturas sedimentares inconsolidadas. Nesse caso, fundamentalmente, os processos que 

afetam o equilíbrio entre relevo, cobertura vegetal e solos, com enfoque no 

desdobramento dessa relação frente aos critérios suscetibilidade do relevo apontados 

anteriormente.  

Tais processos interagem sobre a superfície, capaz de desencadear uma sucessão 

de pressões que geram diferentes níveis de instabilidade sobre o relevo. Nesse caso, uma 

das ações de pressão mais significativa está associado a supressão da cobertura vegetal, 

pois, essa intervenção altera a capacidade de suporte do meio e modifica a paisagem 

(ALMEIDA, 2012). 

Após a intervenção inicial, ocorre na maioria das vezes a instalação de ocupações 

por meio de estruturas edificadas no interior das encostas. Assim, a ocupação 

desordenada, aqui entendida como o tipo de ocupação humana que ocorre sem nenhuma 

forma de planejamento, desprovida de infraestrutura, resulta em problemas sociais 

associados às péssimas condições habitacionais, torna-se, portanto, causa e consequência, 

sendo um exemplo de vetor de pressão que intensifica a degradação da vegetação. 

Esse fenômeno se configura a partir do desmatamento e inclui outras pressões 

sobre a biodiversidade, como a caça, a exploração de espécies animais e vegetais em 

extinção; a contaminação e poluição de rios e solos, com o descarte de efluentes e a 

disposição inadequada de resíduos sólidos sobre áreas de relevância ecossistêmica, assim 

como, a alteração da drenagem e intensificação dos processos erosivos (Figura 13). 
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Figura 13: Ocupações irregulares no entorno do P.E. Serra do Mar/Núcleo Picinguaba 

Fonte: Acervo do autor, 2014 

 

No caso da planície elucidada na pesquisa, foram analisadas as variáveis a partir 

de uma matriz de correlação de temas que afetam a relação de equilíbrio ecodinâmico 

entre os fatores ambientais, conforme proposto por Tricart (1977). Ao enfatizar os 

mecanismos de degradação, faz-se necessário examinar as influências antrópicas que 

determinam os processos que afetam a natureza morfogenética do relevo, nesse caso, a 

exposição aos processos de inundação e movimentos de massa. 

 

3.6. INTERAÇÕES E RESPOSTAS DO SISTEMA NATURAL 

A análise integrada entre relevo-solo-vegetação, demonstra que a relação de 

equilíbrio ecodinâmico resulta dos processos de morfogênese e pedogênese em função da 

estrutura e composição da cobertura vegetal, em que, ao predominar a morfogênese 

destacam-se em maior relevância os efeitos erosivos, capazes de modificar as formas de 

relevo, enquanto que, a pedogênese favorece a formação dos solos de menor grau de 

intervenção humana (CREPANI et al.1996).  
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As observações do autor consideram os processos que influenciam o 

desenvolvimento da pedogênese e/ou morfogênese, convencionados nas classes, estável, 

intermediária e instável (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Matriz de níveis de vulnerabilidade com base em Tricart (1977) 

Unidade Pedogênese/Morfogênese 
Riqueza de 

Espécies 

Potencial de 

Adaptação 

Estável Prevalece a Pedogênese Alto Rápido 

Intermediária 
Equilíbrio entre Pedogênese e 

a Morfogênese  
Médio Moderado 

Instável Prevalece a Morfogênese  Baixo Lento 

Fonte: Elaboração própria, 2017 a partir de CREPANI et al. 1996. 

 

Por se tratar de uma área ambientalmente protegida pela presença de Unidade de 

Conservação, as pressões foram relativizadas, o que pressupõe, a ausência intervenções 

negativas de alto impacto, quando comparado com áreas desprovidas de instrumentos 

legais de proteção. 

Nesse caso, a descrição de cada atributo baseia-se na influência dos processos 

incidentes sobre as UBC selecionadas (planície litorânea – serras/escarpas), a partir de 

três situações: a suscetibilidade a movimentos de massa, inundação e riqueza de espécies 

conforme os parâmetros e indicadores selecionados (Quadro 6).  

 

Quadro 6:Síntese das informações consideradas no mapeamento 

Movimentos de Massa Suscetibilidade a Inundação Riqueza de Espécies 

• Instabilidade do 
meio natural e 

predisposição a 

movimentos 

gravitacionais 

• Áreas mais predispostas a 
inundação frente a 

episódios de precipitação 

intensa e influência da 

maré 

• Número de espécies e 
grau de riqueza e 

diversidade como 

critérios de relevância 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

A análise é fundamentada em classes de suscetibilidade que resultam do 

cruzamento dos diferentes níveis temáticos para identificação, tais como, morfologia, 

pedologia, geologia, cobertura vegetal e climatologia. A organização dessas informações, 

se deu a partir de níveis temáticas para entrada e saída de dados, de forma a garantir a 

possibilidade de estruturação sistemática da síntese de vulnerabilidade (Figura 14). 
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Figura 14: Fluxograma de elaboração do Mapa Síntese de Vulnerabilidade Ambiental 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

 

Essa composição permite a análise das áreas de maior ou menor vulnerabilidade 

ambiental, conforme as características do meio, principalmente, aquelas relacionadas à 

estabilidade e ao equilíbrio ecodinâmico dos sistemas naturais. Nesse caso, a classificação 

dos dados das parcelas permanentes reúne os resultados de riquezas de espécies, sendo o 

componente florestal, a síntese das interações históricas, enquanto os níveis de 

estabilidade resultam da combinação desta e a correlação entre a formação de solos e os 

processos de saída de materiais do sistema analisado (TRICART, 1977).  

A combinação entre esses temas é efetuada por meio da sobreposição de 

camadas temáticas (layers) em que se objetiva expressar o grau de vulnerabilidade pela 

síntese de processos morfodinâmicos e fitogeográficos, a fim de demonstrar os níveis de 

estabilidade de um ambiente tropical úmido e seu potencial de adaptação frente a 

perturbações (quadro 7).  

Ao analisarmos os resultados a partir das representações cartográficas, 

identificamos que, o mapa 15, que representa a localização das parcelas em relação às 

áreas de inundação e movimentos de massa, ocorre o predomínio de média e alta 

suscetibilidade entre os compartimentos estudados (planície litorânea e serras/escarpas).  

No mapa 16, identifica-se a localização das parcelas e a síntese de modelagens 

geoestatísticas com base em dados de riqueza de espécies, nesse caso, como indicadores 

da cobertura vegetal em cada compartimento. As cores variam do verde ao vermelho e 
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indicam os referenciais de base para a ocorrência de espécies florestais, sendo um fator 

importante para a definição de diversidade (riqueza e abundância). 

 
Quadro 7: Espacialização das camadas temáticas utilizadas na metodologia 

 

Informações de Meio Físico e Florestais 

 

Níveis de relação entre os atributos 

  

  

  

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

 

No mapa 17, encontra-se o resultado final das modelagens, com a predição de 

vulnerabilidade a partir do cruzamento das camadas temáticas considerando a geometria 

espacial das UBC. No compartimento da planície litorânea, a presença de apenas uma 

parcela de monitoramento concentrou a distribuição em um ponto da fitofisionomia de 

restinga, ainda assim, as características físicas desse trecho implica em um número baixo 

de espécies florestais, com baixa diversidade, o que contribui por prevalecer nesse caso a 

morfogênese. Ressalta-se, portanto, que essa unidade fitogeográfica corresponde a uma 

área de maior desiquilíbrio ecodinâmico, com predominância de camadas instáveis na 

modelagem proposta pela pesquisa.  
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Alta

Média

Baixa

E

B

D

E

B

D

A

parcela

A

B

D

E
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Movimentos de massa
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Media

Baixa

Inundação
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Media

Baixa
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A
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No compartimento de serras/escarpas as áreas com média ponderação para 

riqueza de espécies, foram predominantemente ressaltadas, de acordo com a metodologia, 

essa característica resulta em um equilíbrio entre pedogênese e morfogênese, sendo uma 

faixa de transição que demonstra as relações entre sistemas naturais de forma mais ativa. 

Em contrapartida, as áreas com grande número de ocorrências combinadas com 

a alta e média suscetibilidade a movimentos de massa demonstram a influência direta dos 

indicadores para riqueza de espécies, o que contribuiu por ampliar as áreas mais estáveis, 

em que prevalecem a pedogênese e indicam alto potencial para adaptação baseada na 

qualidade ambiental dos ecossistemas. 

No mapa 18, a modelagem indica que as áreas de maior estabilidade ecodinâmica 

correspondem aos trechos ocupados por usos tradicionais, nesse caso, coincidem com as 

destinadas ao cultivo e utilização de recursos florestais da comunidade quilombola do 

Sertão da Fazenda, o que reforça os argumentos que orientaram a pesquisa, sobretudo, 

demonstra que a proposta metodológica pode vir a auxiliar possíveis processos decisórios 

acerca do conhecimento sobre a biodiversidade e seu potencial para o ordenamento e 

gestão do território. 

O reconhecimento do território do Quilombo do Sertão da Fazenda teve seu 

início na década de 1990 e, desde agosto de 2006, a Associação da Comunidade de 

Remanescentes de Quilombo da Fazenda (ACRQF), interlocutora junto aos órgãos 

competentes, luta por legitimidade dos remanescentes quilombolas e seus direitos 

territoriais.  

Por outro lado, a Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente, justifica que não há elementos técnicos e científicos capazes de subsidiar 

o reconhecimento do território, por não haver estudos que comprovem a capacidade 

suporte do meio que possa garantir a reprodução física e cultural em bases sustentáveis 

dessa comunidade. Por fim, a partir do mapa 19, são apresentados os resultados da 

pesquisa em comparação ao território pleiteado pela comunidade do Quilombo da 

Fazenda. 
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CONCLUSÃO 

A análise dos processos morfodinâmicos e das transformações da cobertura 

vegetal, permite um entendimento integrado do relevo enquanto interface entre sistemas 

atmosféricos, continentais, hidrológicos e fitogeográficos. Nesse sentido, a pesquisa tem 

contribuído para compreensão das relações entre as diferentes feições que compõem a 

paisagem da Serra do Mar, seja pelos processos dinâmicos que incidem sobre a floresta, 

assim como, a interação sociedade-natureza.  

Os efeitos das interações através dos sistemas naturais e consequentemente 

ampliação dos riscos físicos inerentes ao ambiente costeiro da Serra do Mar, são 

expressos através da cobertura vegetal, que, entre todos os aspectos, torna-se aquele de 

fundamental importância para elucidar as transformações do relevo, enquanto 

componente de proteção dos recursos e palco de representação das forças da natureza em 

constante movimento.  

A transformação da paisagem seja pela sucessão dos estágios de formação de 

uma floresta, ou pela ação do homem são, portanto, resultado das interações/pressões 

exercidas sobre o meio. Os resultados desse processo se constituem enquanto atributos 

que expressam as contradições do desenvolvimento econômico da sociedade, que 

intervém na produção do espaço e combinam desigualdades em diferentes escalas, 

enquanto produto do capital.  

No ambiente aqui representado, a escala da cobertura vegetal é analisada a partir 

do arranjo conceitual entre duas das principais categorias da Geografia usualmente 

necessárias ao estudo dos sistemas naturais (território e paisagem). Por essa razão, sua 

distribuição pelo gradiente altitudinal, riqueza de espécies, densidade e diversidade, 

definem o estado de conservação do ambiente. 

Por sua vez, os recursos metodológicos utilizados, permitem a compreensão dos 

fluxos de matéria e energia que os sistemas naturais detêm em sua composição. Essa visão 

indica que os estudos baseados em ecossistemas, são capazes de ampliar o horizonte de 

perspectiva científica da Geografia Física, uma vez que, esta passa a ser entendida como 

um aspecto da Ecologia (TRICART, 1977). 

A partir dos resultados obtidos pelo cruzamento das áreas predispostas a 

movimentos gravitacionais de massa e inundação, conclui-se que, ao incluirmos a 

componente altitude, sobretudo a partir da correlação dos dados das unidades 
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fitogeográficas em função do gradiente topográfico, percebe-se que, os índices de maior 

riqueza de espécies correspondem às encostas intermediárias e, compreendem, portanto, 

as áreas em que prevalecem os meios de maior equilíbrio ecodinâmico.  

Essa característica sugere que as áreas mais suscetíveis a movimentos 

gravitacionais, são também mais vulneráveis ambientalmente, sobretudo, em função de 

sua relevância ecológica. Consequentemente, as interpretações indicam que as áreas de 

subsidência e/ou recalque do solo associado à influência das marés, tem sua dinâmica 

alterada e os efeitos negativos da inundação ou abatimento do relevo ocorrem de forma 

mais lenta, quando as pressões da ação humana sobre o meio, tendem a tornar os 

ambientes mais instáveis. 

Esses compartimentos do relevo exercem papel crucial nos processos de 

adaptação dos ecossistemas frente a situações de desastres ambientais, quando 

categorizados enquanto meios estáveis. Ou seja, nas áreas de maior riqueza de espécies 

florestais, asseguram a capacidade de resistência do relevo aos processos erosivos e 

tornam-se fundamentais para reverter quadros negativos, assim como, contribuem 

decisivamente para ampliar a capacidade de resiliência da população e da biodiversidade 

(SCARANELLO, 2010).  

As dinâmicas naturais e sociais desencadeadas ao longo do tempo, no qual se 

expressam/materializam-se em vulnerabilidades ambientais, permitem identificar as 

pressões sobre o relevo, enquanto o dimensionamento da estrutura, riqueza de espécies e 

diversidade da floresta, indicam as relações fitogeográficas, sobretudo, quando se visa 

garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos em determinadas paisagens. 

Concluímos, portanto, que a metodologia proposta nos indica que os níveis de 

importância das áreas mais suscetíveis a movimentos de massa e inundação influenciam 

diretamente na composição fitogeográfica dos compartimentos do relevo. Nesse caso, as 

Unidades Básicas de Compartimentação (UBC), demonstraram-se eficientes enquanto 

referência fisiográfica para delimitação das técnicas de processamento digital em 

ambiente SIG 

As unidades fitogeográficas de maior riqueza de espécies podem influenciar a 

diversidade e composição dos demais compartimentos, tornando-se mais conservadas em 

termos de estrutura e favorecendo a resiliência dos ecossistemas frente a adversidades 

enfrentadas diante de condições de maior vulnerabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao aplicarmos a análise proposta na superfície da Serra do Mar, os detalhes 

correspondentes aos estudos de parcelas permanentes podem auxiliar as interpretações de 

variáveis ambientais, considerando que, a relação entre relevo, solo e vegetação, resulta 

em uma combinação de equilíbrio tênue dos aspectos bióticos e abióticos. 

Esses estudos devem contribuir decisivamente para processos de análise de 

capacidade de suporte do meio, assim como, futuras revisões de instrumentos de 

ordenamento, sobretudo, Planos de Manejo de Unidades de Conservação e planos de 

gestão integrada de território tradicionais. 

Os resultados podem ser integrados às futuras modelagens, ampliando a escala 

de aplicação dos critérios de riscos e perigos usualmente adotados em estudos de 

contingência, ao favorecer as estratégias de mapeamento usados em ações de 

gerenciamento e monitoramento (como os Planos Preventivos de Defesa Civil - PPDC), 

além de subsidiar ações estruturais (obras e ações de urbanização) para redução dos riscos 

analisados e, melhorar os diagnósticos previstos pelo Programa Estadual de Prevenção de 

Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos (SÃO PAULO, 2011). 

Ao mesmo tempo, a estrutura e riqueza de espécies dos fragmentos florestais, 

obtidos a partir das parcelas permanentes, determinam a capacidade de estabilidade da 

planície costeira, ao demonstrar que, as áreas cobertas por vegetação historicamente 

utilizadas e, em situação de regeneração após usos diretos exercidos de forma compatível 

com os ciclos naturais da floresta, apresentam enorme potencial de adaptação, pois, 

indicam a capacidade de resiliência dos ambientes, favorecendo novas aplicações 

conceituais para a compreensão da dinâmica dos sistemas naturais no bioma Mata 

Atlântica. 

A partir da metodologia adotada na pesquisa, foi possível tomar conhecimento 

com diversas narrativas técnicas e científicas voltadas aos temas biodiversidade e 

dinâmica da natureza, em especial, aqueles dedicados a desvendar as particularidades da 

floresta tropical atlântica. Algumas dessas referências surgem como oportunidade e 

interesse em novos estudos, que, no caso, poderiam derivar da investigação empenhadas 

na dissertação. 

 Espera-se, portanto, que os resultados apresentados possam contribuir com o 

tratamento de processos e dinâmicas incidentes sobre a superfície da planície costeira da 
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Serra do Mar, sobretudo, potencializar pesquisas e referências quanto aos processos de 

fitoestabilidade associados a capacidade de evapotranspiração de um fragmento de maior 

diversidade, haja vista que, as afirmações de alguns autores consultados durante o estudo, 

indicam a capacidade de interação da cobertura vegetal sobre o excedente hídrico, no 

sentido de contribuir diretamente por ampliar a coesão do substrato (CICCO et al.,1989; 

SIMONETTI, 2001; TOMINAGA, 2007). 

De acordo com os resultados aqui apresentados, sugerimos que a componente 

vegetação, em especial, os índices de riqueza e diversidade a partir das unidades 

fitogeográficas, sejam considerados em algoritmos normalizados para obtenção de 

resultados de vulnerabilidade através de modelagens em ambiente SIG. Assim como, que 

as pesquisas futuras possam validar a predisposição dos compartimentos fitogeográficos 

a reversibilidade de sua condição natural frente a situações de desastres, de acordo com 

as características biogeofísicas intrínsecas ao relevo e cobertura vegetal.  

Entende-se que esse objetivo deve aprimorar a detecção da degradação da 

vegetação provocada por intervenções sociais sobre os fragmentos florestais, ao combinar 

as informações que se mostraram relevantes para identificar e mapear áreas vulneráveis 

que merecem maiores esforços de mitigação de impactos. 

Sugerimos o uso experimental de cálculos de índice de vulnerabilidade, a partir 

da inclusão das referências de parcelas permanentes de estudos ecológicos, pois, tratam-

se de elementos da paisagem em uma escala ampliada de detalhe, capazes de confrontar 

a capacidade de resposta do ambiente frente às pressões que afetam do relevo, sobretudo 

a cobertura vegetal. 

Acreditamos que os resultados dessa pesquisa, podem contribuir com analises e 

estudos que porventura, venham a trabalhar a relação entre níveis potenciais de 

movimentos gravitacionais a partir do efeito de sobrecarga vertical das arvores em função 

do grau de inclinação das vertentes, visando compreender a possível inserção desse 

atributo em exercícios de sistematização, como indicado na matriz de níveis de 

vulnerabilidade apresentada na pesquisa.  

Recomendamos ainda, que, sejam estudados os efeitos de episódios intensos de 

precipitação sobre as unidades fitogeográficas de maior e riqueza e diversidade, no intuito 

de confrontar essa relação e dimensionar a capacidade de uma floresta com ampla 

diversificação para o processo de estabilização das transformações morfodinâmicas. 
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Diante dos esforços em trabalhar a história ambiental e a ecologia histórica da 

área, recomendamos que os processos históricos sejam a base dos trabalhos futuros, a fim 

de elucidar a evolução da dinâmica da sociedade e sua interação a partir dos sistemas 

naturais, na busca das influências sobre a morfodinâmica. Nesse caso, sugerimos o uso 

de fotointerpretação e registros históricos de cicatrizes de escorregamentos e movimentos 

de massa, como elementos representativos do enfoque de vulnerabilidade nas áreas objeto 

de novas pesquisas. 

Sugerimos também que, na ausência de parcelas de estudos ecológicos, a 

modelagem pode ser baseada em ocorrência de espécies obtidas a partir de bases de dados 

oficiais como, o SiBBr (Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira) que 

integra o GBIF (Plataforma Global de Informação sobre Biodiversidade)20 e reúne um 

universo vasto de dados para diferentes grupos taxonômicos. 

Recomendados que sejam utilizados novos modelos de interpolação de dados, 

que considerem uma tendência das informações de riqueza e diversidade florestal 

coletadas nas áreas de estudo, a fim de expandir a modelagem para outras escalas sem 

que a amostragem seja prejudicada. No caso do uso do método de IDW, a superfície 

gerada não é capaz de distinguir os limites entre os meios e suas barreiras naturais como, 

cursos d’água, pois, essa técnica amplia as medidas dessas áreas com base em seu entorno.  

Esse aspecto pode ser aprimorado, caso os pontos estejam mais bem distribuídos 

pela superfície, uma vez que, as parcelas de estudos ecológicos permitem qualificar os 

dados, porém, concentram pontos muito próximos dos valores de predição, o que pode 

tornar a superfície menos homogênea, pois, as amostras mais distantes terão pesos de 

menor ponderação conforme demonstra a figura 15, ao indicar que os pontos no interior 

do circulo são influenciados diretamente pelo ponto central, enquanto as extremidades 

não recebem tanta influência do centro da parcela. 

 

                                                
20 O SiBBr é uma plataforma on-line do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), que permite o acesso irrestrito de dados para o apoio científico e a formulação de políticas 

públicas visando a conservação da natureza, além de integrar diversas redes de publicação de dados sobre 

biodiversidade brasileira. A infraestrutura é associada ao GBIF que dispõe gratuitamente mais de 570 

milhões de registros de espécies fornecidos por diversas instituições de pesquisa no mundo. 
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Figura 15: Representação da superfície de interpolação baseado em ocorrência de espécies 

Fonte: Elaboração própria, 2017, a partir de ArcGIS 10.5 menu de ajuda, 2017. 

 

Como forma de preservar as ponderações de referência para os padrões espaciais 

almejados, recomenda-se, portanto, que sejam usados uma quantidade maior de dados 

amostrados na tentativa de adequar essa variável, nesse caso, a técnica conhecida como 

‘Barreira de Interpolação’ pode auxiliar o aprimoramento do método para superfícies 

onde há a interrupção abrupta de ocorrência de espécies. 

Por fim, sugerimos que, em ambientes de cobertura vegetal densa, com presença 

de territórios tradicionais, os usos socioeconômicos, especialmente o extrativismo e uso 

sustentável da floresta, sejam considerados enquanto atributos positivos, capazes gerar 

ponderações mais próxima de meios estáveis (TRICART, 1977; CREPANI et al. 1996).  

Nesse caso, as modelagens devem ser ponderadas com peso mais próximo a 1,0, 

com base no conceito de estabilidade ecodinâmica, considerando o conhecimento dos 

povos acerca da dinâmica dos sistemas naturais e, sua compreensão sobre a dimensão 

simbólica dos recursos e os distintos tempos da natureza (FURLAN, 2006; 

SOLÓRZANO et al, 2009; OLIVEIRA, 2010).  
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ANEXOS 

Anexo 1: Dicionário de atributos do arquivo shapefile de UBC adaptado para a pesquisa 

 

NIVEL_1 NIVEL_2 DECLIV AMPLIT E_HIDR DDREN NOME_UNID GEOL_rev RIQUEZA_ESPECIES 

cinturao 

orogenico do 

atlantico 
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792,79  

                

23,22  

Corpo Granito 
Parati, Suíte 

Getulandia 

C_cortado_1a_gamma_4Ipt  435 espécies 

coberturas 

sedimentares 

inconsolidadas 

planicies 
litoraneas 

                  
5,00  

               
26,39  

              
721,08  

                
23,06  
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Parati-Mirim, 
Suíte Serra das 

Araras 
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