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“... quem me dera ter a faculdade de contar uma história 

como o faz um mapa ...” 

Clay Morgan 



 

Resumo: 

SILVA, F.G. Dinâmica Geomorfológica e suas Consequências sobre o 
Desenvolvimento Natural e Social de Ubatuba (SP). Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Afim de se avaliar a dinâmica geomorfológica e social do município de Ubatuba, litoral 

norte do Estado de São Paulo, a pesquisa procurou levantar dados multidisciplinares das 

questões envolvidas, para a partir de então elaborar um banco de dados 

georreferenciados. A análise conjunta dos tipos de rocha, tipos de formas de relevo, dos 

graus de declividade, da concentração de aspectos morfotectônicos e o tipo de ocupação 

e concentração das distribuições urbanas do município culminou em um mapa de Risco 

Potencial de Acidentes Naturais. Os aspectos apresentados, quanto à avaliação de 

lineamentos, avaliação atualizada da distribuição censitária da região, e a inter-relação 

dos dados físicos e sociais, constituem aprofundamento do arcabouço fundamental para 

o pleno e racional desenvolvimento do município e região. Procurando estabelecer 

diálogo entre os dados concluídos e a sociedade que sofre com os riscos avaliados em 

Ubatuba, a pesquisa buscou que as avaliações sobre o material cartográfico final fossem 

discutidas por setores, divididos pelas sub-bacias que compõem o município. Desta 

forma, a apresentação dos dados obtidos apresenta um aspecto importante de 

individualização das questões particulares de cada bairro e cada área afetada, ou não, 

pelas diversas classes de risco avaliadas no mapa concluído. 

Palavras chaves: Dinâmica Geomorfológica, mapa de Risco de Acidentes Naturais, 
Ubatuba, Serra do Mar. 



 

Abstract:  

SILVA, F.G. Geomorphological Dynamics and its Consequences on the Natural 
and Social Development in Ubatuba (SP). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

In order to assess the geomorphological and social dynamics of Ubatuba, northern coast 

of São Paulo, the research sought to raise multidisciplinary data of the issues involved, 

to thereafter prepare a georeferenced database. The municipality joint analysis of rock 

types, types of landforms, the degrees of slope, the concentration of morphotectonic 

aspects, occupancy type and concentration of urban distributions culminated in a Map 

of Potential Hazard of Natural Accidents. The aspects, regarding the evaluation 

guidelines, updated review of census region distribution, and the interrelationship of 

physical and social data, are deepening the fundamental framework for the full and 

rational development of the municipality and region. Seeking to establish dialogue 

between the concluded data and society that suffers from the assessed risks in Ubatuba, 

the research sought that evaluations on the final cartographic material were discussed by 

sectors, divided by sub-basins that make up the municipality. Thus, the presentation of 

data presents an important aspect of differentiating the particular issues of each 

neighborhood and each affected area, or not, for various categories evaluated in the final 

map. 

Keywords: Geomorphological dynamic, Natural Hazard Maps, Ubatuba, Serra do Mar. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa se insere sobre o dialogo entre o desenvolvimento da 

sociedade ubatubense e um cenário de riscos eminentes de desastres naturais 

relacionados a deslizamentos de massa e inundações, de maneira que se pretende aqui 

reconhecer os processos naturais atuantes sobre a paisagem local, e, através deste 

reconhecimento, busca servir-se como instrumento adicional para planejamentos de 

ocupação de áreas mais ou menos susceptíveis a ocorrência de desastres naturais, tais 

como deslizamentos de terra, corridas de lama, entre outros. 

A análise da associação entre os processos físicos e antrópicos, por si só, trata-se 

de um exercício de enorme complexidade sobre todas as questões que esta problemática 

associa. Contudo, tal análise, feita sobre áreas litorâneas torna-se ainda mais particular, 

visto que os processos naturais passam a abranger uma série de novos enigmas para 

serem analisados. 

Christofoletti (1981) indica que regiões litorâneas são áreas de contato direto 

entre os fatores morfogenéticos relacionados ao continente e ao oceano, o que 

proporciona a estas áreas uma natural complexidade do ponto de vista geomorfológico, 

pois além dos processos de erosão e sedimentação advindos do continente resultantes 

principalmente da ação do clima, existem também os processos oceanográficos atuantes 

onde muitas vezes influenciam sobre os processos continentais, devido, principalmente, 

a variação da maré, atuação das ondas e correntes litorâneas, influenciando inclusive 

indicativos climáticos. 

Além dos processos naturais, a ação antrópica influência sobre a complexidade 

de quaisquer análises, uma vez que, exercendo pressão quanto ao uso e ocupação do 

solo, aumenta a dinâmica de funcionamento do meio: 

“Sendo assim, justamente devido à complexidade natural das áreas litorâneas e 

a intensa intervenção antrópica é necessário estudar essas áreas como meio de 

contribuir nas ações de planejamento de uso e ocupação” – Christofoletti, 1981. 
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Em busca de abordar tanto a questão da ocupação humana em áreas de risco de 

desastres naturais, quanto à questão da caracterização física da região de influência 

sobre as áreas de perigo de ocupação, através de mapeamento morfológico, o presente 

trabalho optou por analisar na área-alvo do município de Ubatuba. 

A região foi escolhida para análise por se tratar do município do Litoral Norte, 

do estado de São Paulo, com maior número de ocorrências de acidentes relacionados a 

processos de movimentos de massa, além de registrar índices pluviométricos mais 

elevados do que o restante da região, segundo o Instituto Geológico (IG) e o Plano 

Preventivo de Defesa Civil (PPDC) citados na tese de doutoramento de Tominaga 

(2007). 

A região tem como característica marcante a presença de escarpas e maciços 

costeiros da Serra do Mar, desenvolvidos sobre rochas gnáissicas e migmatíticas do 

embasamento cristalino de origem pré-cambriana, proporcionando terrenos de grande 

instabilidade, facilitando processos de movimentos gravitacionais de massa, como 

apontam, entre outros, Almeida & Carneiro (1998). 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), calcula-se 

que aproximadamente 80% da área do município insiram-se sobre Unidades de Proteção 

Integral, isto é, sobre os parques Nacional da Serra da Bocaina e Estadual da Serra do 

Mar. Os parques, tratam-se de remanescentes florestais da Mata Atlântica, e vêm 

sofrendo com o crescimento desordenado das ocupações urbanas de Ubatuba. 

Se por um lado os parques sofrem com o crescimento do incremento 

populacional, por outro os habitantes destas áreas sofrem também com as condições em 

que se expõem, pois estas são exatamente as áreas baixas das vertentes de declividades 

mais acentuadas, e são sobre estas extensões onde se depositam os sedimentos 

decorrentes dos processos de escorregamentos. 

Então, uma vez que o município de Ubatuba enfrenta crescimento desordenado, 

ora promovido por movimentos sociais sazonais, ora pelo próprio crescimento 

econômico do município, aliado a grandes limitações impostas pelo domínio da Mata 

Atlântica e pelo relevo característico da região, que enclausura as áreas urbanas entre o 

Oceano Atlântico e a Serra do Mar, entende-se que a análise e mapeamento dos 
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elementos físicos da paisagem da região são fundamentais para a compreensão do 

funcionamento e consequências desta ocupação mal, ou sem, planejamento. 
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2. HIPÓTESES E PRESSUPOSTOS 

Em 2004, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou em Genebra, 

Suíça, um documento em que promovia a Inter-Agency Secretariat International 

Strategy for Disaster Reduction (ISDR), a qual prevê uma tendência global ao 

crescimento dos prejuízos decorrentes de desastres naturais. Segundo o documento, 

apesar de os eventos naturais seguirem uma frequência constante, as sociedades 

contribuem para agravar a consequência das ocorrências, pelo fato de ter passado a 

ocupar áreas de risco, tornando-se mais vulneráveis aos desastres. 

Esta complexa relação entre o Homem e o meio natural promove aos eventos 

naturais, como escorregamentos de massa, enchentes de planícies, para citar os mais 

comuns, proporções desastrosas para o desenvolvimento humano. No Brasil, são 

principalmente traduzidos nos eventos de escorregamentos de solos e/ou rochas e 

inundações, associados diretamente aos eventos pluviométricos intensos (períodos 

chuvosos do verão sul-sudeste e parte do nordeste brasileiro). Quanto a estes 

fenômenos, Tominaga (2007) destaca que “embora as inundações provoquem maiores 

prejuízos econômicos e impactos significativos na saúde pública, são os 

escorregamentos que causam maiores perdas de vidas”. 

Segundo Tominaga, o número de municípios mais atingidos por acidentes de 

escorregamentos no país gira em torno de cento e cinquenta (150) e distribuem-se 

principalmente nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Bahia, Alagoas e Pernambuco. 

“Nas cidades brasileiras, marcadas pelas exclusões sócio-espaciais que lhes são 

características, há outro fator que aumenta ainda mais a frequência dos 

deslizamentos: a ocupação das encostas por assentamentos precários, favelas, 

vilas e loteamentos irregulares. A remoção da vegetação, a execução de cortes 

de aterros instáveis para a construção de moradias e vias de acesso, a 

deposição de lixo nas encostas, a ausência de sistemas de drenagem de águas 

pluviais e coleta de esgotos, a elevada densidade populacional e a fragilidade 

das moradias aumentam tanto a frequência das ocorrências como a magnitude 

dos acidentes. Levantamentos de riscos realizados em encostas de vários 

municípios brasileiros indicam que, em todos eles, a falta de infraestrutura 
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urbana é uma das principais causas dos fenômenos de deslizamentos no Brasil. 

Dessa forma, uma política eficiente de prevenção de riscos de deslizamentos em 

encostas deve considerar como áreas prioritárias de atuação os assentamentos 

precários e deve também fazer parte das políticas municipais de habitação, 

saneamento e planejamento urbano.” Tominaga (2007). 

Assim, em termos de aplicação, um estudo voltado à caracterização 

geomorfológica engloba também pressupostos para avaliações de perigo de 

escorregamentos e riscos associados, visando fornecer subsídios técnicos ao 

planejamento territorial, ao gerenciamento e gestão ambiental, bem como, aos seus 

instrumentos específicos, por exemplo, zoneamentos ecológico-econômicos, planos 

diretores, planos de manejo, gestão de risco etc. 

Para a presente pesquisa optou-se pela utilização de unidades de análise de 

escala de bacias hidrográficas, procurando ser uma extrapolação do gerenciamento de 

um sistema setorial, local e de resposta a crises e impactos, busca-se ser um sistema 

integrado no âmbito de ecossistemas fluviais, de maneira que, como aponta Paixão 

(2009), a bacia hidrográfica rompe as barreiras político-administrativas e passa a 

abranger espaços mais adequados para fins de gerenciamento, planejamento e 

desenvolvimento econômico e social. 

Apresentado este quadro, a premissa do projeto dá-se sobre os aspectos 

morfológicos associados ao uso e ocupação das áreas de planície de todas as bacias 

hidrográficas de Ubatuba que serão analisadas. 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa se volta para o estudo da caracterização 

geomorfológica das vertentes da Serra do Mar, com base em elaboração, análise e 

avaliação de dados morfológicos e morfotectônicos, nas bacias dos rios que compõe o 

município de Ubatuba, e suas sub-bacias hidrográficas subordinadas, visando elaborar 

um mapa de Risco Potencial de Desastres Naturais. 

Assim como a maior parte dos estudos de caracterização geomorfológica do 

modelado da Serra do Mar, a pesquisa que se apresenta prevê fornecer subsídios para os 

estudos sobre riscos geológicos, baseando-se em parâmetros geomorfológicos. Tendo 

também como objetivos específicos apresentar resultados sobre a relação entre a 

morfotectônica da Serra do Mar e das bacias dos rios envolvidos e a ocorrência de 

processos erosivos de encosta, bem como permitir um esboço litoestrátigráfico para a 

área de estudo. Por fim, busca-se delimitar as zonas de risco geológico-geotécnico 

através do estudo de fatores naturais e antrópicos. 

Associado aos objetivos específicos do projeto, aliam-se a elaboração de cartas 

temáticas que proporcionem a elaboração da caracterização física da área de estudo em 

uma escala de 1:250.000 para visualização de todo o município, contudo haverá ainda a 

elaboração de cartas em escalas que variam entre 1:20.000 e 1:50.000 para visualização 

dos dados de risco voltados para as onze (11) bacias que compõem Ubatuba, visando a 

compreensão da dinâmica da área de estudo e destas bacias: 

 Carta de Localização  

 Carta de Drenagem e Nascentes 

 Carta de Sub-bacias 

 Carta de Uso e ocupação, base Comitê de Bacias do Litoral Norte 

 Carta de Uso e ocupação, base Programa de Proteção da Mata Atlântica - PPMA 

 Carta de Evolução da Mancha Urbana (1970 - 2010) 

 Carta de Densidade de ocupação, base SIIGAL 

 Carta de Áreas Protegidas e Malha viária 

 Carta Geológica 

 Carta Morfológica 

 Carta Topográfica 
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 Carta de Modelo Digital do Terreno 

 Carta de Modelo Digital do Terreno com azimutes em 45° e 315° 

 Carta de Direção de Vertentes 

 Carta de Densidade e Direções de lineamentos 

 Carta de Declividade 

 Carta de Risco Potencial de Acidentes Naturais 
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4. JUSTIFICATIVA 

Existem inúmero estudos sobre a temática proposta, inclusive alguns estudos 

sobre a área-alvo, porém os aspectos aqui apresentados, quanto à avaliação de 

lineamentos, avaliação atualizada da distribuição censitária da região, e a inter-relação 

dos dados físicos e sociais, constituem aprofundamento do arcabouço fundamental para 

o pleno e racional desenvolvimento do município e região. 

Contudo, à parte desta visão técnica e científica da situação, há um sentimento 

que move o presente pesquisador a gerar este estudo, além da racionalidade e exatidão 

que a pesquisa científica em Geografia Física promove. 

Durante anos assisti o município de Ubatuba desenvolver-se lentamente sobre 

suas necessidades locais. Conviviam mais respeitosamente as populações do centro 

urbano, os caiçaras, os núcleos indígenas, todos com certa harmonia com a natureza. 

No entanto, recentemente, o mercado turístico introduziu um impacto nitidamente 

negativo na região. 

Forçadamente, o mercado impôs uma alta inflação fundiária na região, 

influenciando profundamente um crescimento de ocupações periféricas em áreas tanto 

de proteção ambiental quanto sobre áreas de riscos às catástrofes naturais. Tal 

crescimento veio sem qualquer cuidado tanto com a sociedade recém-estabelecida 

quanto com a natureza, outrora menos agredida. 

Pode-se dizer que esta complexa rede de relações reestabelecidas entre o 

Homem e a Natureza, no município de Ubatuba, foi o que levou este pesquisador a 

inclinar-se a área de estudos onde se pudessem analisar tais relações de maneira mais 

globalizadora tanto sobre a sociedade quanto o meio ambiente, e não poderia ter sido 

outra área da ciência, senão a Geografia, que proporcionaria esta realização. 

Uma realização que foi, e é, tanto pessoal quanto profissionalmente gratificantes, 

motivadora, desde a muito tempo, da busca pela compreensão das (in)consequências de 

certos desenvolvimentos da sociedade sobre o espaço natural, e neste projeto pode-se 

concluir um dos grandes desejos de vida, contribuir para que a relação entre o Homem e 

a Natureza em Ubatuba sejam estabelecidas de maneira mais sustentável e saudável 

possível. 
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Portanto, do ponto de vista pessoal, busca-se aqui, uma pesquisa que, direta ou 

indiretamente, subsidie auxílio às populações que sofrem com a segregação 

socioespacial na região, e adjunto promova uma ocupação que respeite as condições 

ambientais da região. 

Para isto, a pesquisa se desenvolveu sobre a revisão bibliográfica detalhada do 

histórico dos estudos dos aspectos físicos gerais, regionais e locais. Buscou-se assim 

atingir não apenas o objetivo específico da pesquisa, como também o objetivo do 

desenvolvimento do programa de pós-graduação em geografia física, isto é, desenvolver 

a retórica geográfica através dos estudos geográficos teóricos e aplicados. 

Além da motivação pessoal, a escolha da área-alvo (Ubatuba) associa-se a região 

com maior número de ocorrências de acidentes causados por escorregamentos no 

Litoral Norte do Estado de São Paulo, como dito anteriormente; e soma-se a este fato, o 

fenômeno dos elevados índices pluviométricos característicos da área, como lembra 

Tominaga (2007). 

Há ainda, além dos elementos físicos, o crescimento populacional elevado na 

região, não por conta de níveis de desenvolvimento industrial, mas sim por conta de 

demanda de serviços voltados ao turismo. Calcula-se (IBGE, 2010) que o crescimento 

populacional em Ubatuba, na última década, tenha atingido o valor aproximado de 18%, 

superior à média nacional, que foi de 12%. 

O crescimento, infelizmente, vem descompassado de planejamentos urbanos, 

gerando conflitos fundiários na área tanto entre sociedade civil (com destaque para as 

edificações irregulares em áreas indígenas e empresas especializadas em extração de 

saibro), quanto com os órgãos responsáveis pela administração pública, principalmente 

a administração dos recursos naturais, em especial os parques ali estabelecidos. 

Os conflitos de ordens social, econômica e ambiental atingem negativamente o 

desenvolvimento da região, comprometendo não apenas a qualidade de vida da 

sociedade que passa a ocupar as áreas vulneráveis do município, como também 

comprometendo os recursos naturais e a qualidade ambiental. 

A equação destes fatores é o conhecido aumento da magnitude e frequência dos 

desastres naturais (movimentos de massa, processos erosivos, e enchentes e 



10 

inundações). Entretanto, vale destacar que os parques Nacional da Bocaina e Estadual 

da Serra do Mar são importantes imposições normativas que, em sua possibilidade, 

exercem a função de frear o avanço desordenado da ocupação humana. 

Aliados aos parques estão os Planos Nacional e Estadual de Gerenciamento 

Costeiro. Os Planos buscam abordagens integradoras no tratamento das questões 

envolvidas na gestão dos recursos costeiros, com os objetivos específicos de 

planejamento e administração do uso dos recursos naturais da zona costeira, e promoção 

e proteção adequada dos ecossistemas estabelecidos, em vista de uso permanente e 

sustentável dos recursos. 

Apesar de bem esclarecidos os objetivos específicos dos Planos, há a 

necessidade de instrumentos e ferramentas para auxílio do desenvolvimento dos 

mesmos, como avaliou Tominaga. A autora explica que há a “necessidade de estudos 

para identificar as pressões exercidas sobre o meio físico do sistema costeiro, as 

modificações impostas por essas pressões e os impactos geoambientais decorrentes 

dessas modificações” (2007). 

Assim posto, a pesquisa aqui apresentada buscou desenvolver a caracterização 

geomorfológica do município em questão, permitindo concluir um mapa de Risco 

Potencial de Acidentes Naturais, como forma de acrescentar instrumento e ferramenta 

para gestão ambiental, através do gerenciamento e planejamento, e controle ambiental 

da região litorânea de Ubatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo. Além disso, os 

dados foram aliados às análises de dinâmicas territoriais desenvolvidas pela sociedade 

em Ubatuba. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Município de Ubatuba 

5.1. Localização e breve histórico de ocupação 

O município de Ubatuba (litoral norte do Estado de São Paulo, região Sudeste do 

Brasil) conta com uma área de 723 km², ocupado por 78.800 habitantes 

aproximadamente (IBGE, 2010); limita-se a Sul, Sudeste e Leste com o Oceano 

Atlântico; a Norte, com o município de Parati (RJ), pela Serra de Parati (Ponta da 

Trindade); a Sudoeste com o município de Caraguatatuba pelo Rio Tabatinga e a Oeste 

com os municípios de Natividade da Serra, São Luiz do Paraitinga e Cunha. Em termos 

de distâncias, Ubatuba dista, em linha reta, aproximadamente 160 quilômetros da capital 

do Estado de São Paulo e aproximadamente 200 quilômetros da capital do Estado do 

Rio de Janeiro. 

No contexto ambiental, calcula-se que aproximadamente 80% do município de 

Ubatuba esteja inserido nos Parques Estadual da Serra do Mar e Nacional da Serra da 

Bocaina, o que gera inúmeros conflitos entre o poder público e o interesse privado a 

respeito de edificações irregulares em áreas de Unidade de Conservação. 

Na Carta de Localização do Município de Ubatuba, apresentada a seguir, 

pode-se verificar a localização do município em diferentes escalas, em ralação ao estado 

de São Paulo (1:6.000.000) e em relação ao território nacional brasileiro (1:45.000.000). 

Nesta mesma carta, localizamos as onze bacias hidrográficas, que foram analisadas 

durante a pesquisa, dentro dos limites do município de Ubatuba e seu entorno imediato: 

A região do litoral norte do Estado de São Paulo é uma das áreas de ocupação 

mais antigas do país, como consta no relatório do Plano de Manejo do Parque Estadual 

da Serra do Mar (São Paulo, 2006). Neste relatório levantaram-se dados arqueológicos 

que comprovam a existência de habitantes na área desde 8.000 anos atrás, constatados a 

partir de datação principalmente dos resquícios de sambaquis. 

Porém, a melhor descrição acompanha a ocupação indígena da região, que data 

dos séculos XI e XII da era atual. A teoria, em voga hoje, acredita que os povos tupi-

guarani teriam avançado as ocupações interioranas rumo à costa brasileira e teria 
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eliminado ou aculturado boa parte das populações com desenvolvimento mais 

rudimentar (pescadores-coletores), características do litoral brasileiro até então. 

Segundo o levantamento bibliográfico do Plano de Manejo, a chegada dos 

europeus, no século XVI, intensificou o processo de extinção dos povos “pescadores-

coletores” da costa brasileira. O interesse em comum, sobre a dominação dos povos 

mais rudimentares, proporcionou certa facilidade no diálogo inicial entre os tupis-

guaranis e os colonos. 

O processo de ocupação da costa gerou transformações nas paisagens naturais, 

tanto por agentes tupi-guarani, quanto pelos agentes europeus. Entretanto, a instalação 

do modelo agromercantil pautado sobre a cultura canavieira incidiu decisivamente na 

degradação definitiva das coberturas vegetais da região. 

Com isso, a lógica capital mercantil exigia pontos administrativos próximos às 

“linhas de produção”, proporcionando o início da ocupação urbana do sudeste 

brasileiro, através das primeiras vilas urbanas e rurais, acompanhadas dos caminhos e 

trilhas para o fluxo do açúcar; na região destaca-se a Trilha dos Tamoios, como aponta o 

Plano de Manejo, que ligava Taubaté a Ubatuba. 

Na segunda metade do século XIX, há uma desarticulação do sistema econômico 

tradicional, instalado desde o século XVI, isto porque, com a instalação das estradas de 

ferro Santos-Jundiaí e São Paulo-Rio de Janeiro passa-se a haver uma nova lógica que 

dita maior dinâmica na articulação produção-exportação, desvalorizando áreas 

descentralizadas, que incialmente tinham função exclusiva de passagem de carga. 

Se por um lado, o novo sistema trouxe dinamismo ao mercado e 

desenvolvimento dos grandes centros, por outro lado, as pequenas aglomerações que se 

sustentavam da lógica de hospedaria de passagem das cargas perdem sua razão, e 

passaram a ficar alheias ao desenvolvimento assistido no restante do sistema. 

Esta situação, por sua vez, proporcionou o crescimento de um diálogo regional 

destas áreas periféricas, surgindo assim as chamadas “comunidades tradicionais”, 

também conhecidas por “caiçaras”, “cabocla” ou “caipira”, e segundo o levantamento 

histórico, inclusive algumas comunidades classificadas como “quilombolas” seriam na 
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verdade fruto deste processo. Na área da presente pesquisa, as comunidades de 

Picinguaba e da praia de Almada (ambos em Ubatuba), evidenciam este cenário. 

Contudo, se por um momento da história, o litoral foi marginalizado pelo 

sistema econômico, por outro lado, nas últimas décadas esta marginalidade foi 

minimizada e a costa passou a ser área de grande ascensão e valorização econômica e 

imobiliária. 

A partir dos anos 1970, com a construção da Rodovia Rio-Santos, intensificou-

se o turismo no litoral norte paulista. Nos centros urbanos cresceram os investimentos 

comerciais, que aceleram o processo de urbanização do litoral a partir da valorização do 

mercado imobiliário, formaram-se balneários, condomínios fechados e loteamentos e 

assim os sítios urbanos se expandiram a partir das últimas duas décadas do século XX. 

O turismo tornou-se a principal atividade econômica do Litoral Norte Paulista e o 

recurso paisagístico passou a ser o maior produto econômico da região. 

Há, hoje, uma intensa ocupação das classes mais pobres, localizada nos 

chamados sertões (áreas mais afastadas do centro urbano). Esta ocupação é realizada 

através da autoconstrução, em geral localizadas a altitudes superiores a 100 metros com 

relação ao nível do mar, como caracterizam Guerra & Oliveira (2009), e não se utilizam 

de técnicas adequadas, tornando as construções mais vulneráveis à ação dos 

escorregamentos. 

Sobre este fato, e introduzindo as considerações físicas da paisagem local, a 

Rodovia Rio-Santos apresenta-se como um dos principais impactos a ruptura do pacote 

de alteração, em geral no contato solo/rocha, decorrente da saturação do solo. 
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5.2. Geologia Regional de Ubatuba 

Neste subcapítulo descrevem-se em dois itens (5.2.1. e 5.2.2.) as composições 

dos embasamentos tanto Pré-Cambrianos quanto das coberturas sedimentares mais 

recentes, Cenozoicas, de maneira que haja o desenvolvimento de um contexto da 

estruturação das compartimentações geológicas locais e regionais que influenciaram 

diretamente no desenvolvimento das configurações e processos geomorfológicos da que 

se estendem na área. Isto é, as coberturas sedimentares recentes, estabelecidas através 

de depósitos diretamente associados à morfogênese local, traça um paralelo entre as 

histórias geológicas e geomorfológicas da Serra do Mar com a Planície Litorânea, de 

maneira que a fragilidade dos terrenos desta região seja decorrente da gênese 

geomorfológica, que por sua vez é influenciada profundamente pela gênese geológica 

desenvolvida na área. 

Por fim, os dados a respeito dos aspectos litológicos e estruturais podem ser 

verificados espacialmente na Carta Geológica, apresentada a seguir. A carta foi 

elaborada a partir dos dados disponíveis pelo banco de dados virtuais do Serviço 

Geológico do Brasil - Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais (CPRM); 

contudo o desenvolvimento do conteúdo sobre os dados geológicos regionais foi 

baseado sobre dissertações e artigos acadêmico-científicos, para compreensão da 

dinâmica que envolveu a disposição dos elementos litoestruturais analisados no presente 

capítulo. 
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5.2.1. Aspectos geológicos do Embasamento Pré-Cambriano 

Procurando caracterizar a distribuição dos litotipos do Complexo Costeiro 

encontrados em Ubatuba, foram sistematizados dois conjuntos litológicos associados a 

entidades geotectônicas (Hasui et al., 1993, 1994): 

- Conjunto de gnaisses e metassedimentos de alto grau metamórfico (fácies 

granulito). Frequente no trecho Maranduba-Picinguaba, São Sebastião, Serra de 

Itatins e Serra Negra. Representam níveis crustais mais profundos, alçados por 

processos tectônicos. Representado na área de Ubatuba por gnaisses 

charnockíticos. 

 

Figura 1.  A imagem foi registrada nos domínios da bacia dos rios Iriri e Onça, e é 
instrumento de comprovação dos caráteres plutônicos do Charnockito Ubatuba, nele 
podemos observar as similaridades granulométricas mineralógicas que existem entre o 
mesmo com relação a granitos. Além do aspecto amorfo da organização da matriz mineral. 

 

- Conjunto das regiões litorâneas, com idades mais recentes, responsáveis 

por corpos intrusivos. Tratam-se de rochas fanerozóicas, representadas 
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principalmente por: Granitoides, pequenos corpos intrusivos cambro-

ordovicianos (570-490 Ma); Intermediárias a ultrabásicas, compostas 

principalmente por diabásio e subordinadamente por lamprófiros, dioritos 

pórfiros, andesitos pórfiros, entre outros, frequentes em regiões submetidas a 

distensões do período Jurássico superior ao Cretáceo inferior (140-110 Ma), 

correspondendo aos derrames-diques basálticos e sills básicos da Bacia do 

Paraná, com direção NE-SW; e por fim as Intrusões Alcalinas, representadas 

especialmente nas ilhas de São Sebastião, Monte de Trigo e Vitória, são as 

rochas mais recentes (84-78 Ma), porém ainda associadas às distensões 

promovidas pelas intrusivas. 

  

 

 

Figura 2. Aspectos de um minidique (Rickood, 1990) de feldspato discordante com os 
aspectos da matriz charnockitica, típicos da região. Os estudos aqui apresentados 
basearam os dados técnicos a respeito das estruturas dos diques em um trabalho 
apresentado recentemente por Tomba (2012) a respeito da “Análise estrutural dos enxames 
de diques máficos eocretáceos do Sul-Sudeste do Brasil”. Este dique foi identificado dentro 
dos limites do rio Itamambuca. 

Quanto a este Embasamento, Hasui (1994) descreve que os gnaisses e 

metassedimentos de alto grau metamórfico (fácies granulito) revelam-se notadamente 

na faixa de Maranduba-Picinguaba, em outras palavras, Maranduba-Ubatuba, 

representado por gnaisses charnockíticos, bem exemplificados por aqueles explorados 
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em Ubatuba como pedra ornamental, como lembra o autor, além de enderbíticos, 

opdalíticos, máficos, ultramáficos e outros tipos menos expressivos.  

Esta descrição do material preponderante da região evidencia o alto grau de 

metamorfismo e de transformações superimpostas, além de graus médio (fácies 

anfibolito) e baixo (fácies xisto-verde), o que denota a incidência de processos de 

recristalização metamórfica em diferentes pulsos com temperaturas decrescentes. 

Gnaisses de grau médio, de tipos bandados e porfiróides, estão presentes em 

meio as rochas descritas anteriormente, podendo representar situações de 

retrometamorfismo e intrusões granitoides contemporâneas ou tardias. 

Para Hasui (1993), essas rochas seriam enfeixadas no Complexo Ubatuba-

Itatins. E ao Complexo, associam-se ainda metassedimentos, metabasitos e 

metaultrabásicos, em pequenas lentes e faixas. 

Quanto a presença de Conjuntos Litológicos Fanerozóicos, são basicamente 

divididos entre os corpos intrusivos e os capeamentos sedimentares descritos a seguir, 

no subcapítulo 5.2.2. Aspectos geológicos dos Sedimentos Cenozoicos. 

Para aproximarmos a descrição exclusivamente a área de estudo, indicamos aqui 

apenas as rochas intermediárias a ultrabásicas. Sobre esta tipologia, os autores indicam 

que se tratam de diabásio e subordinadamente por lamprófiros, exemplares pórfiros, 

traquiandesitos, gabros e outros tipos petrográficos. Tais rochas formam diques e sills, 

proporcionando grande concentração de corpos de direção NE-SW. Tal magmatismo é 

síncrono aos derrames e sills básicos da Bacia do Rio Paraná (Formação Serra 

Geral/Grupo São Bento), no interior do continente, como apontam os autores. 
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5.2.2. Aspectos geológicos dos Sedimentos Cenozoicos 

No conjunto das regiões litorâneas (ou Províncias Costeiras), ainda contamos 

com as coberturas sedimentares. Destaca-se que os sedimentos cenozoicos são parte do 

conjunto litológico fanerozoico, e se distribuem da seguinte forma: 

“Descendo as serras observam-se rampas de colúvio e depósito de tálus, 

que se associam a cones de dejeção dos vales; nas baixadas aparecem 

planícies de constituição heterogênea, incluindo depósitos fluviais em 

aluviões e terraços, bem como marinhos e pré-atuais, estes de ambiente 

de transição continental/marinho; na orla litorânea tem-se os sedimentos 

marinhos mais novos”, Fúlfaro & Suguio (1974). 

Desta maneira os sedimentos são caracterizados como: 

- Depósitos Coluviais ou Cobertura Coluvionar de Encosta: material 

predominantemente argiloso, com quantidade variável de fragmentos de rochas 

de dimensão muito diversificada e espessura em geral inferior a um (1) metro; 

ocorrendo preferencialmente a meia encosta, estando em contínuo processo de 

rastejo. É também fonte de detritos para a formação de rampas de colúvio e de 

depósitos de tálus, sendo o transporte ocasionado destes detritos através de 

tração, suspensão e fluxo de massas densas, o que proporciona a formação de 

cascalhos com fragmentos arredondados ou angulosos em matriz areno-silte-

argilosa e lamitos. 

- Rampas de Colúvio: materiais finos com espessuras variáveis, podendo 

atingir em torno de uma dezena de metros; ocorrem no sopé das vertentes. 

- Depósitos de Cones de Dejeção: ocorrem nos sopés das encostas mais 

íngremes, formados por clastos grossos, até métricos, acumulados por torrentes. 

- Depósitos de Tálus: grande quantidade de blocos de rochas em matriz fina, 

com espessuras variadas podendo atingir dezenas de metros; ocorrem desde os 

sopés até as partes médias das vertentes, e representam acumulação de 

fragmentos de rochas como resultado de processos gravitacionais. 
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Figura 3. Área que sofreu recentemente com deslocamento de massa, às margens da 
rodovia Rio-Santos (BR-101), dentro dos limites da bacia dos rios Indaiá e Capim Melado, 
já próximo ao núcleo urbano de Ubatuba. Trata-se encosta de declividade acentuada e 
correspondente aos Depósitos de Tálus. 

- Depósitos Aluviais: acumulam-se em calhas de cursos d’água, planícies de 

inundação e terraços, com granulometria geralmente arenosa, podendo constar 

também intercalações de cascalhos e pelitos, ou até mesmo turfas. 
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- Sedimentos Marinhos: são depósitos pré-atuais, enfeixados pela Formação 

Cananéia e por Depósitos Modernos. No caso da região de Ubatuba, tratam-se 

apenas de área influenciada pelos Depósitos Modernos, localizados nas orlas 

litorâneas, com idade holocênica; formado por areias, siltes e argilas, podendo 

ter origem tanto de depósitos marinhos, quanto fluvio-marinhos, de mangues, de 

pântanos, lagunar e eólicos. O destaque aos depósitos fica para as praias de 

bolso, que se encaixam entre pontões cristalinos, com característica de areias 

médias a grossas, derivadas das rochas circundantes, com minerais máficos e 

pesados; e as praias mais extensas caracterizam-se por areias mais finas, mais 

bem selecionadas e predominantemente quartzosas. 
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5.3. Geomorfologia Regional de Ubatuba 

O relevo da região onde está situado o município de Ubatuba é evidentemente 

exuberante, tanto do ponto de vista cientifico, quanto do ponto de vista estético-

paisagístico; daí a tendência/vocação turística da região. 

Destaca-se na paisagem a escarpa da borda do Planalto Atlântico, com amplitude 

que pode atingir até 1.000 metros. Tal amplitude influência intrinsicamente na cobertura 

pedológica e consequentemente na cobertura vegetal. 

A paisagem se modela com escarpas do Planalto Atlântico estendendo espigões 

secundários que atingem a Planície Costeira através de morros e rampas coluviais, 

compondo a divisão proposta por Almeida (1964) em Baixadas Litorâneas e Serrania 

Costeira. A proposta de Almeida subdivide a Serrania em Serra do Mar e Serra de 

Paranapiacaba, e para o autor a Província Costeira é toda a área drenada diretamente 

para o mar, no litoral paulista, formando o rebordo do Planalto Atlântico, costurando 

áreas em que ora prevalece o domínio de serrania à beira-mar, ora por planícies 

costeiras descontínuas e de extensões variadas. 

Mais tarde, no Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000 

(Ross & Moroz, 1997), atualiza-se a metodologia aplicada ao mapeamento e acrescem-

se os conceitos de morfoestrutura e morfoescultura, importados da escola soviética, de 

autoria de Guerasimov e Mecerjakov (1968). Passa-se então a compreender a região de 

Ubatuba inserida na morfoescultura do Planalto Atlântico, com reconhecimento de 

unidades morfológicas de Escarpa/Serra do Mar e Morros Litorâneos, e na 

morfoescultura das Planícies Litorâneas e Fluviais, representam-se pela unidade 

morfológica do Litoral Norte. 

Neste mapeamento há o reconhecimento dos esforços dos trabalhos que o 

antecederam, como o caso de Almeida (1964), porém há de se sublinhar a compreensão 

de que a tectônica rúptil regional proporcionou a estruturação de degraus de topos 

retilinizados em resposta a esta tendência. Isto significa que há uma divisão de dois 

níveis balizados, um entre 250 e 300 metros a cima do nível do mar, que 

correspondendo aos morros litorâneos e outro entre 800 e 1.000 metros, que 

correspondem aos topos da Serra. 
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Por fim, aliado a descrição da Geomorfologia Regional adjunta a compreensão 

dos Processos e Configurações desenvolvidos nesta caracterização da área, baseado 

sobre a fundamentação teórica, concluiu-se o desenvolvimento do mapeamento das 

formas de relevo na Carta Morfológica, apresentada adiante, onde constam as 

seguintes feições identificadas na legenda abaixo, divididas em duas grandes áreas: 

Cinturão Orogênico Atlântico – Serra do Mar e Morros Litorâneos 

SER – Serra de Escarpas Retilíneas 

SEE – Serra de Escarpas em Espigões 

SMC – Serra com Morros de topos Convexos 

SMA – Serra com Morros Alongados e topos Angulosos 

SRC – Serra com Rampas Coluviais 

Bacias Sedimentares Cenozoicas – Planícies Litorâneas 

LL – Depósitos Lagunares e Estuarinos 

LM – Terraços Marinhos 

LC – Planície Aluvial-Fluvial 
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5.3.1. Esculturação da Serra do Mar 

As áreas mais ou menos próximas entre a Serra do Mar e a linha de costa 

proporcionam paisagens das mais diversas ao longo do litoral brasileiro. Ocorrem desde 

regiões de extensas planícies entre Santos (SP) e a baía de São Francisco do Sul (SC), e 

situações completamente inversas como nos casos de praias de apenas algumas dezenas 

de metros de extensão (pocket beaches) enclausuradas entre os avanços da Serra de 

encontro ao mar, como são alguns casos no município de Ubatuba (SP). 

Este conjunto de escarpas festonadas, de aproximadamente 1.000 quilômetros de 

extensão, é caracterizado como uma típica borda de planalto (Planalto Atlântico) 

nivelado em aproximadamente 800 a 1.200 metros de altitude. Do ponto de vista 

geomorfológico, Cruz (1990) encara o contexto geocronológico do desenvolvimento da 

Serra do Mar, como fator preponderante para esculturação da paisagem que observamos 

atualmente, de maneira que ainda hoje as condicionantes litoestruturais regem o 

desenvolvimento do modelamento das escarpas da Serra. 

A autora contextualiza o Complexo Costeiro, do Litoral Norte de São Paulo, 

como uma compartimentação topomorfológica talhada sobre terrenos proterozoicos e 

arqueanos, composto por uma enorme quantidade de vertentes alongadas, com forte 

amplitude topográfica. 

Em termos de modelamento recente, a paisagem segmenta-se em duas áreas, 

intituladas por Cruz (1990) como montante e jusante, e encarados aqui como alta 

vertente e média e baixa vertente. 

Nas áreas de alta vertente, a autora destaca a marcante presença de vertentes 

escarpadas que oferecem segmentos retilíneos longos e declivosos, com afloramentos 

rochosos e grandes amplitudes altimétricas, originadas pelo entalhamento da drenagem 

fluvial. Sobre esta drenagem, adiante, descreveremos sua atuação sobre as linhas de 

fraturas concordantes e discordantes ao contexto neotectônico, o que proporciona 

exatamente esta alta capacidade de entalhamento das vertentes da Serra. 

Cruz, ainda se referindo a área a montante, descreve a morfologia das cabeceiras 

das bacias como sendo áreas de esculturação de amplos anfiteatros de erosão, como 
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alvéolos embutidos e suspensos, rodeados por esporões salientes com flancos 

escarpados, topos em cristas ou, raramente, em pequenos patamares. 

Nestas áreas, Cruz reconhece que trata-se de um desenvolvimento de recuo 

paralelo ao alinhamento geral das escarpas e a faixa litorânea, mas não apenas, é 

compreendido também um recuo perpendicular, com inúmeras novas formações de 

cabeceiras de sub-bacias hidrográficas, em formato de anfiteatros, cada vez mais 

próximos das cristas dos planaltos, entendidos pela autora como “alvéolos mais a 

montante”, muitas vezes recobertos por taludes de detritos advindos dos movimentos de 

massas das vertentes da Serra. 

Na área das médias e baixas vertentes, ou tratados por Cruz (1990) como 

jusante, o comportamento da superfície do terreno se mostra em outro estágio de 

desenvolvimento, com escarpas degradadas, e diversos e diversificados comportamentos 

morfotopográficos, proporcionando ora altas ora baixas declividades. 

Tais situações promovem menor quantidade de segmentos retilíneos de vertentes 

comuns, apresentando diversos ângulos de inclinação, modelando patamares em rampas 

com topos aplainados e maior espessura do material de alteração. Sendo, estes 

aplainamentos, áreas correspondentes à forte influência da litologia e neotectônica local, 

desenvolvendo-se por processos geomórficos e representando os médios e baixos níveis 

topográficos. 
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Figura 4. Aspectos da morfologia da paisagem nas áreas de domínio das escarpas mais dissecadas, 
em área pertencente ao Parque Estadual da Serra do Mar. Observamos em uma escala métrica 
uma correspondência geométrica de organizações piramidais observadas em inúmeras outras 
feições similares ao longo do município de Ubatuba. Tal geometria associa-se aos fatos estudados 
por Ribeiro (2003) que em seu trabalho “Estudo da Evolução Geomorfológica da Serra de Cubatão, 
em São Paulo”, observou e mapeou as feições trapezoidais dispersas na Serra do Mar e as agrupou 
em diferentes famílias correspondentes à posição topográfica e idades similares. Além de auxiliar 
como base bibliográfica, este estudo foi fundamental para a compreensão do mapeamento 
geomorfológico de Ubatuba, e reconhecimento de áreas mais e menos susceptíveis a 
escorregamentos e perigos correlativos. 

Geralmente, nestas médias e baixas vertentes, observamos as formas de 

Morrotes altamente retocados por processos de convexização-mamelonização, por 

intemperismo e escoamento pluvial (CRUZ, 1990; 1982), ocorrendo entre rampas de 

desgaste ou a setores côncavos, resultantes de acumulação de colúvios e de taludes 

detríticos. 

Nas baixas vertentes, Almeida (1953), caracteriza a presença de alvéolos mais 

antigos, com nível de dissecação horizontal muito mais evoluído, mantendo os esporões 

rebaixados, dispostos em pinça, como delimitadores destas áreas das bacias 

hidrográfica. A respeito deste tipo de modelado, Cruz (1990), descreve que à medida 

que se alargam os alvéolos, evoluem, esvaziam e evacuam os detritos de dentro das 

bacias para o oceano. Alcançam, deste ponto em diante, as planícies costeiras, como 

apontou Suguio (2001), com deposição marinhas antigas, recentes e atuais. 
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Por outro lado, a autora aponta que existem depósitos piemônticos, esses são 

produtos oriundos do recuo das escarpas e são proporcionalmente maiores e menores a 

evolução deste recuo. Tratam-se de depósitos não coesos, virtualmente atingidos por 

“piping” de águas subsuperficiais e freáticas e por novas levas de movimentos de massa. 

Sobre esta conformação, a área caracteriza-se por dispor camadas sucessivas de corridas 

de lama e blocos, com degradação parcial destes depósitos. Desta forma, tratam-se de 

pacotes dissecados e heterogêneos, composto por um complexo depósito de sedimentos 

de diversas idades. 

 

Figura 5. Córrego que deságua ao norte da Praia do Pururba, onde nota-se a presença de 
depósito piemônticos, constituindo um fanglomerado de matriz argilosa, por onde o curso 
d’água percorre. Dispersa-se em sua matriz materiais centimétricos à métricos, bem 
arredondados, correlatos ao Charnockito Ubatuba. Na vertente do curso d’água, pode-se 
notar também o material pedológico composto por solos advindos de outros patamares 
topográficos e dispersos junto a matacões decimétricos à métricos subangulosos. 

 

A compreensão da configuração destes compartimentos leva ao entendimento da 

evolução geomorfológica da Serra do Mar no setor estudado, uma vez que as formas 

estão sempre relacionadas as etapas de sua evolução (Swan, 1972). 
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5.4. Pedologia da região 

Os materiais pedológicos se diferenciam em função do compartimento da 

paisagem em que se encontram. Na região da Serra do Mar não é diferente, de modo 

geral, pode-se dizer que os solos são mais rasos na região da escarpa sobre granitos, 

principalmente nas altas e médias vertentes, pouco profundos a profundos no planalto 

sobre gnaisses e mais profundos na planície litorânea sobre sedimentos 

predominantemente marinhos e fluviais (Rossi, 1999).  

A seguir estão descritos os tipos de solos frequentes na região de Ubatuba, a 

partir do relatório técnico do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar (São 

Paulo, 2006): 

Latossolos: presentes nas baixas vertentes das escarpas, nos coluviões e no 

planalto. Frequente associação com Cambissolos em relevos que vão do 

ondulado ao escarpado.  

Argissolos: presente principalmente no planalto, em declividades variadas, na 

escarpa, em vertentes de relevo forte ondulado e montanhoso e nos cones de 

dejeção (colúvios). No planalto, na escarpa e nos morros isolados os Argissolos 

frequentemente se associam aos Cambissolos.  

Cambissolos: são os solos mais frequentes na área mapeada, ocorrendo 

associados a relevos que variam de ondulado a escarpado, no planalto e em toda 

a escarpa, e nas planícies fluviais (aluviões) dos principais cursos d’água e cones 

de dejeção (colúvios) das médias e baixas vertentes da escarpa. 
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Figura 6. Corte em área com vertentes de inclinação superior a 20%, observa-se 
CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos a moderado, textura argilosa ou média, e 
presença de Afloramento rochoso, contudo esta área já trata-se de uma região próxima aos 
limites com o domínio do CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos a moderado, 
textura argilosa ou média, e presença de CAMBISSOLOS HÚMICOS Tb a moderado, 
textura argilosa ou média, fase rochosa e não rochosa. Localização no médio curso do rio 
Puruba. 

Neossolos Litólicos: localizados em pendentes bem inclinadas no relevo de 

morros paralelos com alto grau de fraturamento; nas altas vertentes e topos, em 

relevo de morros altos e topos angulosos; da baixa vertente ao topo, todos no 

planalto, isoladamente ou em associação com Argissolos. Na escarpa e nos 

morros isolados da planície, os Neossolos Litólicos situam-se nas altas vertentes, 

interflúvios e topos, em associações mais frequentes com os Cambissolos.  

Espodossolos: frequentes em relevo plano, ocupando a parte frontal da planície 

até chegar às areias de praia. Estão assentes sobre sedimentos arenosos 

marinhos, na forma de terraços e cordões de restinga. No topo dos cordões 

arenosos ocorrem Espodossolos Ferrocárbicos Hiperespessos (horizontes A+E 

com espessura > 200 cm). Nas depressões dos cordões arenosos ocorrem 

Espodossolos Órticos (horizontes A+E com espessura < 200 cm e lençol freático 
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mais profundos que 100 cm) ou Hidromórficos (horizontes A+E com espessura 

< 200 cm e lençol freático mais raso que 100 cm).  

Organossolos: preferencialmente presentes em áreas abaciadas, nas depressões 

da planície litorânea, permanentemente encharcadas. Os Organossolos 

Tiomórficos situam-se principalmente em áreas planas de mangue, por vezes, 

associados aos Neossolos Quartzarênicos de caráter salino.  

Neossolos Quartzarênicos: ocorrem em relevo plano, ao longo dos principais 

rios que cortam a planície litorânea, em planícies fluviais em pontos isolados, 

nas zonas de contato entre as praias e os primeiros cordões de restinga e nas 

áreas de mangue. 

Neossolos Flúvicos: são encontrados em relevo plano, próximo à calha dos 

principais cursos d’água. 

Gleissolos: encontram-se nas zonas de inundação dos principais rios, sobre 

sedimentos fluviais e continentais. No planalto estão situados nos relevos de 

morros paralelos com planícies fluviais e nos sopés da escarpa em cones de 

dejeção. Na planície litorânea, os Gleissolos ocorrem onde dominam os 

sedimentos continentais, nas planícies fluviais e nos depósitos de colúvios com 

baixas declividades. 

Por fim, a apresentação dos tipos de solos espacializados pela área do município 

de Ubatuba seria exposta na Carta Pedológica, porém, o desenvolvimento dos dados a 

partir das informações disponibilizadas pela Embrapa/IBGE e Cartas de Solos 

apresentada nos Planos de Manejo dos Parques Estadual da Serra do Mar (2006) e 

Nacional da Bocaina (2000) não foram suficientemente representativos para a utilização 

desta carta. Isto é, apesar de diversificar as fontes para elaboração dos dados 

cartográficos, não se obteve um resultado com escala que fosse efetivamente produtiva 

para o desenvolvimento da pesquisa, assim, não será apresentada a Carta Pedológica, 

como sugerido pela banca avaliadora desta dissertação, pois a utilidade de seus dados 

foi puramente argumentativa, e não de fato utilizada para reconhecimento espacial em 

etapas desenvolvidas posteriormente. 
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Outro apontamento sobre os resultados obtidos na Carta Pedológica, é que 

durante os reconhecimentos em visitas às áreas de estudo, se pode distinguir diferentes 

tipos de solos dos reconhecidos pelas bases consultadas, entre tanto, ainda assim o 

reconhecimento das diversidades encontradas não foi suficiente para que permitisse a 

esta pesquisa atualizar e/ou aprofundar a escala de análise da Carta em questão com 

maior detalhe para a apresentação a seguir. 

 

Figura 7. Tradagem efetuada próximo ao bairro Taquaral (localização em UTM zona 23k, 
492565.46 m E 7413234.70 m S - Ubatuba-SP) onde se identificou Cambissolo do tipo Háplico (Tb 
Distrófico a moderado) com textura argilosa e presença de afloramento rochoso na área. 
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5.5. Vegetação presente na área 

Atribui-se a costa brasileira, genericamente, a presença da Mata Atlântica por 

quase a totalidade de sua extensão. Entretanto, no Sudeste do país, a interação da 

vegetação com o relevo completamente heterogêneo, variando ora planícies, ora 

planaltos, ora vertentes íngremes, que por sua vez influencia a cobertura pedológica, 

criam um complexo sistema associativo de formações vegetais. 

Segundo os levantamentos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo (1996) e do Instituto Florestal (2006), as características pedológicas, associados à 

topografia, exposição ao sol, junto aos elementos climáticos de atividades eólicas, 

precipitações médias anuais que atingem até 3.500 mm, proporcionam um cenário de 

rica biodiversidade, contando com seis grandes unidades fitofisionômicas identificadas 

pelo Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar (São Paulo/IF, 2006), são 

elas: 

- Floresta Sempre-verde do Planalto (Floresta Ombrófila Densa Montana): 

floresta perenifólia que se inicia na crista da Serra do Mar e estende-se para o 

interior do Planalto Atlântico. Situa-se entre as Florestas Estacionais 

Semideciduais, típicas do interior do Estado, e as Florestas Ombrófilas que 

recobrem a Serrania Costeira. O gradiente entre uma ou outra formação depende 

das variações na precipitação, regime pluviométrico e substrato.  

- Floresta da Crista da Serra do Mar (Floresta Ombrófila Densa 

Altomontana/Montana – Floresta de Neblina - Floresta de Altitude): 

perenifólia, está presente no topo dos morros e é denominada por Klein (1978) 

de matinha nebular e por Hueck (1956) de mata de neblina, denominação 

justificada em função da neblina presente em muitas horas por dia, em quase 

todos os dias do ano, mesmo na estação seca. Os solos rasos (litossolos), 

usualmente com afloramentos rochosos, e o clima frio são outros fatores 

condicionantes. A largura da faixa ocupada por esse tipo de floresta varia de 

alguns metros a algumas dezenas de quilômetros e a altitude pode variar de 800 

a mais de 1000 m. Um aspecto fisionômico característico nas matas nebulares é 

a presença de espécies arbustivas ou arbóreas baixas, isoladas ou em grupos. O 

nanismo dessas espécies é atribuído à oligotrofia e também aos efeitos do vento, 
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como desgaste físico devido ao atrito e maior perda d’água. Assim, a vegetação 

é constituída por árvores e arvoretas com dossel de até 8 m de altura. Apresenta 

populações densas de bromélias e orquídeas terrícolas, pteridófitas, líquens e 

musgos e, em muitas áreas, espécies de Chusquea (taquaras), que dão a esta 

formação uma fisionomia característica.  

- Floresta da Encosta da Serra do Mar (Floresta Ombrófila Densa 

Montana/Submontana): presente na encosta da Serra do Mar e nos morros e 

serrinhas isolados, que surgem na planície litorânea ou no oceano. São florestas 

perenes e estão sujeitas a uma pluviosidade e umidade relativa do ar mais 

elevada quando comparada às florestas sempre verdes do Planalto Atlântico. Os 

solos são geralmente argilosos, oriundos da erosão das rochas do complexo 

cristalino, variando de rasos a muito profundos. Essa condição ambiental 

permite o desenvolvimento de uma floresta alta, com dossel de 25-30 m. No 

entanto, em função da topografia acidentada, as copas não se tocam, permitindo 

assim, uma boa penetração da luz. A alta umidade relativa do ar e a boa 

penetração de luz permitem o desenvolvimento de uma rica flora de epífitas, não 

superada por nenhuma outra formação vegetal brasileira. 

- Floresta Alta do Litoral (Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas – 

Floresta de Planície - Floresta de Restinga Alta): forma-se nas planícies 

litorâneas, que se desenvolvem de modo descontínuo, subordinadas às 

reentrâncias do front serrano. No litoral norte, os esporões serranos, os pequenos 

maciços e os morros litorâneos isolados estão intercalados por pequenas 

planícies e enseadas, que formam praias de bolso. 

- Vegetação com influência marinha (Restinga Baixa): compreende uma faixa 

entre o oceano e a encosta. Normalmente consideram-se dunas a vegetação em 

contato com a praia, com um aspecto herbáceo ou subarbustivo, apresentando 

uma série de adaptações para a sua fixação no solo arenoso, móvel, sob a 

influência constante dos ventos e recebendo alta insolação. Após as dunas ocorre 

uma formação arbustiva (jundú) e, num gradiente edáfico muito sutil, iniciam-se 

as florestas: sobre cordões arenosos, entre cordões, sobre terraços marinhos e de 

várzeas. Estas se dispõem conforme as condições fisiográficas e apresentam 

variações florísticas e estruturais dependentes de variações locais.  
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- Vegetação com influência fluvio-marinha (Manguezal): encontra-se nas 

desembocaduras dos rios, onde se associa a solo limoso, movediço e pouco 

arejado, com a alta salinidade decorrente das flutuações diárias das marés. É um 

ambiente costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e marinho, e que se 

desenvolve em áreas pouco sujeitas à maré, onde há mistura de água doce com 

água salgada. Apresenta composição florística homogênea no litoral paulista, 

embora apresente variações estruturais. 

Os tipos de vegetação estão representados associados às Cartas de Uso e 

Ocupação do Solo de Ubatuba, que foram desenvolvidas a partir de dados obtidos 

junto ao Comitê de Bacias do Litoral Norte do Estado de São Paulo e junto ao Programa 

de Proteção da Mata Atlântica – PPMA. 

A primeira fonte (Comitê de Bacias do Litoral Norte do Estado de São Paulo) 

proporcionou que fosse verificada a espacialização de áreas urbanas em dois momentos 

distintos, até o ano 2000 e entre os anos 2000 e 2005, o que inclusive influenciou o 

desenvolvimento de outras cartas temáticas sobre a questão da expansão da área urbana 

em diferentes momentos de ocupação. A segunda fonte (Programa de Proteção da Mata 

Atlântica – PPMA), porém, permitiu não apenas a identificação de diferentes tipos 

florestais, como também possuiu maior precisão em termos de localização e em termos 

de atualização de pesquisa (ano de 2006). 
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5.6. Clima do Litoral Norte Paulista 

Obtivemos através do diálogo com o Núcleo Santa Virgínia, do Parque Estadual 

da Serra do Mar (PESM), a caracterização regional das chuvas por toda a extensão do 

parque. 

O PESM caracterizou o clima regional a partir da analise dos dados de 30 postos 

pluviométricos (DAEE e ANA) e duas estações meteorológicas (IO/USP e IAC, 

Ubatuba), durante o período de 1971-1999. Os Núcleos Picinguaba, Caraguatatuba e 

São Sebastião englobam a análise das unidades climáticas do litoral norte paulista 

realizada por Tavares et al. (2003), destacando parâmetros como a pluviosidade e sua 

variabilidade. O Núcleo Cunha compôs investigação do clima local e análises 

microclimáticas realizadas por Armani (2004), buscando discutir as interações 

existentes entre a temperatura do ar e a umidade relativa com o relevo, solos, vegetação 

e a circulação da água no solo. Os dados meteorológicos gerados nos Núcleos Santa 

Virgínia, Caraguatatuba e Itutinga-Pilões (estações automáticas instaladas pelo 

IF/SMA) foram analisados comparativamente, através do estudo do ritmo climático 

durante o ano 2000. 

A Zona Costeira do Estado de São Paulo, onde está inserido o PESM, pode ser 

subdividida em três setores climáticos distintos, baseados nos processos de dinâmica 

atmosférica, e o que interessa a esta pesquisa refere-se ao setor Litoral Norte, território 

compreendido entre as serras de Parati (limite São Paulo - Rio de Janeiro) e 

Juqueriquerê (Caraguatatuba – São Sebastião), controlado predominantemente por 

sistemas equatoriais e tropicais. 

Segundo o Plano de Manejo do PESM, os controles dinâmicos, homogêneos 

regionalmente, geram feições locais distintas, em função de suas interações com os 

fatores geográficos, como a disposição do relevo, orientação das vertentes e a 

configuração da linha de costa, associados à direção predominante dos sistemas 

atmosféricos produtores de chuvas. 

Embora a área em questão esteja situada em grande parte ao sul do Trópico de 

Capricórnio (que atravessa a cidade de Ubatuba, a mais setentrional do litoral paulista), 

os climas do PESM caracterizam-se como tropical úmido na porção norte. A 
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temperatura média anual varia de 20º a 24ºC e a precipitação anual, de 1500 a 4000 

mm. Precipitações intensas em 24 horas frequentemente ultrapassam o montante de 100 

mm, o que representa um risco iminente de ocorrência de movimentos gravitacionais de 

massa, nos quais se destacam os escorregamentos. 

Como visto na caracterização geomorfológica e geológica da região, as vertentes 

da área são muito inclinadas, abruptas e recortadas por sucessivas bacias hidrográficas. 

As escarpas da Serra do Mar, pela elevada declividade e presença de condicionantes 

geológicos/geotécnicos, climáticos e aqueles ligados à cobertura vegetal e uso do solo, 

são palco frequente de processos de instabilização, envolvendo desde o rastejo, quase 

imperceptível, dos horizontes superiores do solo, até grandes escorregamentos com 

consequências, muitas vezes, catastróficas. 

A Figura 8, adaptada do Plano de Manejo do PESM ilustra a média da 

distribuição temporal e espacial das chuvas ao longo do parque. 

Figura 8. Setor Norte do Parque Estadual da Serra do Mar: Núcleos Santa Virgínia, 
Picinguaba, Caraguatatuba e São Sebastião. Média da variação tempo-espacial da 
pluviosidade anual entre 1971-1999, escala 1:1.000.000, adaptado de Plano de Manejo do 
Parque Estadual. 
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O Núcleo Santa Virgínia situa-se em uma estreita faixa do planalto atlântico 

entre a costa e o Vale do Paraíba. Segundo Monteiro (1973), apresenta-se geneticamente 

ligado ao litoral norte, juntamente com Ubatuba-Picinguaba, Caraguatatuba e São 

Sebastião, sendo sazonalmente controlada pelos sistemas equatoriais e tropicais. 

Regionalmente configura-se o chamado “Clima úmido das costas expostas à massa 

tropical atlântica”. 

Segundo o Plano, a área está sujeita a menor participação das massas polares (30 

a 40% de participação anual) e menos frequentemente sujeita às invasões de frio. As 

chuvas frontais diminuem de intensidade com a latitude e a disposição da Serra do Mar 

e do Litoral. A influência orográfica pode produzir pequenas chuvas, sob o domínio do 

Sistema Tropical, que em geral tende a estabilidade e ao bom tempo. O eixo reflexo da 

Frente Polar tem aí sua área de atuação por excelência e responde por uma significativa 

parcela das chuvas de primavera e verão. Em geral em “anos secos” de fraca atividade 

polar, o eixo reflexo dá a esta área destaque pelas chuvas que ocasiona. 

Sant’Anna Neto (1990) define a área de Santa Virgínia como subzona Litoral 

Norte, na feição Serra do Mar. Esta apresenta nitidamente uma maior atuação dos 

sistemas tropicais (tropical atlântico e tropical atlântico continentalizado) e maior 

atividade frontal (frente polar atlântica, frente polar atlântica estacionária e frente polar 

atlântica em dissipação), pois na altura do Trópico de Capricórnio, na maior parte das 

vezes, as frentes perdem intensidade com o aumento da latitude, estacionando e se 

dissipando sobre a área, ocasionando um acréscimo de pluviosidade. 

Segundo Sant’Anna Neto, a área do Núcleo Picinguaba pertencente à mesma 

subzona (Litoral Norte), na feição Ubatuba, que vai do litoral de Maranduba, ao sul, até 

a Ponta da Trindade, ao norte, zona costeira com média pluviométrica anual entre 2000 

e 2500 mm, comprimida pelas vertentes da Serra do Mar e esporões que avançam e 

adentram ao mar. 

Como visto anteriormente e constatado aqui, o Litoral Norte Paulista caracteriza-

se não apenas pela complexidade da dinâmica atmosférica, mas também pela 

complexidade dos fatores fisiográficos em suas diferentes associações entre si e com 

outras variáveis bióticas e atmosféricas (SMA, 1996). Esses aspectos contribuem para 

compor um quadro ímpar que em termos de chuva apresenta variações significativas em 
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seus montantes. A Tabela 1 apresenta os valores mensais e anuais médios dos 

parâmetros climáticos de Ubatuba. 

Tabela 1.Valores mensais e anuais médios dos parâmetros climáticos de Ubatuba, adaptado 
do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar (2006). 

 

Figura 9. Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica ao longo do ano, para o 
período entre os anos de 1961 a 1990. Adaptado do Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC-SP), fornecido pelo Departamento de Física e Meteorologia (ESALQ - USP). 

 

Variáveis 
Climáticas 

Meses Média 
Anual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temperatura 
Média (°C) 25,4 25,9 25,2 23,2 21,4 20,0 19,5 20,0 20,3 21,4 22,8 24,1 22,4 

Temp. Média 
Máximas 

(°C) 
30,0 30,4 29,5 27,6 25,6 24,2 23,7 24,1 24,1 25,2 26,8 28,4 26,6 

Temp. Média 
Mínimas 

(°C) 
22,3 22,7 22,1 20,4 18,6 17,2 16,7 17,1 17,7 18,8 20,0 21,2 19,6 

Umidade 
Relativa % 88,2 87,3 88,3 88,0 87,2 86,7 85,8 86,7 88,6 89,2 87,7 88,0 87,6 

Precipitação 
(mm) 376,0 302,0 300,0 241,0 124,0 87,0 11,0 93,0 166,0 215,0 256,0 348,0 2519,0 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

Partindo da abordagem da teoria geral dos sistemas, o trabalho operacional foi 

realizado segundo as etapas propostas por Libault (1971), considerando-se quatro níveis 

de estruturação processual no estudo da paisagem geográfica: Compilatório, 

Correlativo, Semântico e Normativo. O autor chama a atenção para o fato de que, 

embora a metodologia proponha uma sequência de ações, a leitura e análise dos 

atributos devem obedecer a uma interação, em que a lógica e os objetivos devam 

alicerçar a organização das etapas propostas pela metodologia; portanto, a análise da 

paisagem não deve ser interpretada como algo estático e dissociado do todo. 

Desta forma, através da estrutura programática apresentada a seguir, pôde ser 

respeitado o cronograma proposto, onde foram estabelecidas as etapas com conteúdos 

respectivos a cada momento da pesquisa. 

Pode se dizer que a investigação iniciou-se antes mesmo da inserção do 

pesquisador junto ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, quando foram feitos os primeiros 

levantamentos dos dados a respeito do tema que se pretendeu pesquisar para o acesso ao 

Programa. 

A partir da inserção junto ao Programa, passou-se a realizar o levantamento do 

material bibliográfico específico, contribuindo na fundamentação teórica e compreensão 

da temática que pauta a pesquisa. Junto a este procedimento de gabinete iniciou-se 

também as análises de campo com identificação e caracterização socioambientais das 

áreas em estudo, com o intuito de conhecer empiricamente a realidade do município de 

Ubatuba. 

A partir da aquisição de informações referentes à Ubatuba, procurou-se 

compreender as variáveis físicas e sociais, elaborando assim um banco de dados 

geográficos georreferenciados, contendo as bases cartográficas, que compiladas 

permitiram elaborar documentos cartográficos que constituíram suporte indispensável 

para o planejamento e conclusão do trabalho. 
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Quadro 1. Cronograma de etapas da pesquisa realizada. 

Conteúdo 

Etapa 

Compilatório Correlativo Semântico Normativo 

Elaboração do projeto inicial para 
acesso ao Programa de Pós-graduação. jan - jun/2011       

Aulas do Programa de Pós-graduação. ago/2011 - jul/2012     

Compilação, elaboração e análise dos 
dados cartográficos. jul/2011 - abr/2014 

Reconhecimento das principais teorias 
envolvidas na pesquisa, e das 
principais pesquisas desenvolvidas 
sobre a área estudada. 

jul/2011 - jan/2013     

Levantamento de dados técnicos 
(população, geomorfologia, geologia e 
etc.) da área. 

jan/2012 - jan/2013     

Análise de dados levantados.   jan/2012 - jan/2013     

Análise de teorias e pesquisas 
relacionadas ao tema e a área abordada.   jan/2012 - jan/2013     

Análise dos dados cartográficos 
obtidos e elaborados.   jan/2012 - jan/2014   

Qualificação da pesquisa junto ao 
Departamento de Geografia.   mai/13   

Reconhecimento das implicações dos 
resultados obtidos pela pesquisa.     jan/2013 - jan/2014   

Conclusões obtidas sobre a pesquisa 
elaborada.     jan/2013 - jan/2014   

Propostas a respeito das conclusões 
obtidas pela pesquisa.     jan/2013 - jan/2014 

Defesa da dissertação de Mestrado.     ago/14 
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Para início e aprofundamento do estudo desses parâmetros na área, tal qual 

Ribeiro (2003), elaborou-se uma Carta Morfológica, que segundo o autor “esse tipo de 

carta permite extrair informações morfológicas e morfométricas, tais como formas, 

evidências morfológicas de processos erosivos e deposicionais, unidades morfológicas 

de vertente, hidrografia, curvas de nível etc.”. Portanto, denominá-la de geomorfológica 

seria inadequado, pois não agrega informações de morfodinâmica, morfogênese e 

morfocronologia (Tricart & Demek, 1972). 

A Carta Morfológica da área de estudo foi elaborada a partir da interpretação 

de cartas topográficas de Ubatuba (folhas SF-23-Y-D-III-4 e SF-23-Z-C-1-3, escala 1: 

50.000) e imagem de satélite (Landsat 7), que recobrem a área do município. Para 

melhor forma de apresentação, as Cartas Temáticas encontram-se representados na 

escala de 1:200.000, representando todo o município de Ubatuba. 

Então, a partir do trabalho de gabinete foi possível o planejamento das atividades 

de campo. Incialmente obteve-se o contato com o núcleo Santa Virginia do Parque 

Estadual da Serra do Mar, onde informou e orientou que deveria ser feito um pedido de 

formalização da pesquisa junto ao Instituto Florestal do Estado de São Paulo para 

acesso ao Parque. Obtida a autorização, foram priorizadas as incursões nos vales dos 

rios Grande de Ubatuba, Itamambuca e Capim/Melado além de reconhecimento dos 

altos a médios cursos destas bacias, através de campo dentro da área do Parque, 

acessado através do núcleo Santa Virginia. Além disso, áreas de planícies foram 

analisadas nas praias do Felix, Ubatumirim, Almada, Engenho e Itamambuca. 

Os trabalhos de campo foram realizados ao longo da Planície Costeira e dos 

vales dos Rios Comprido, Grande de Ubatuba, Itamambuca, Capim Melado, Quiririm-

Puruba, Iriri-Onça e Fazenda. No Rio Grande de Ubatuba, percorreu-se a Rodovia 

Oswaldo Cruz (SP-125) e trechos urbanos do município. Nos demais casos, como o 

caso de Itamambuca, percorram-se áreas de trilhas situadas dentro do Parque Estadual 

da Serra do Mar (Núcleo Santa Virgínia), entre outros meios de acesso. Foram 

identificados alguns dos leques aluviais e depósitos fluviais registrados na Carta 

Morfológica. 



46 

 

 

Carta Topográfica 

 

 



Oceano Atlântico

Parati
Cunha

Para
ti

Ub
atu

ba

CunhaUbatuba
Natividadeda SerraUbatuba

468000 478000

478000

488000

488000

498000

498000

508000

508000

518000

518000

528000

528000

7390000

7390000

7400000

7400000

7410000

7410000

7420000

7430000

7430000

Limite Municipal
Limite Estadual

Legenda

A Dinâmica Geomorfológica e suas Consequências
Sobre o Desenvolvimento Natural e Social no
Município de Ubatuba (SP).

Carta Topográfica

Revisão
00

Folha
01/01

Desenho
Car_Topográfica.mxd

Escala Numérica
1:200.000

Escala Gárfica

Ë
Fonte:

Comitê de Sub-bacias do
Litoral Norte

0 2 4 61
km

Projeção UTM SIRGAS 2000 - Zona 23S
Meridiano Central 45° S
Unidade Linear km

SILVA, F.G. 2014

MG
MS

PR
RJ

SP

Estado de São PauloCurvas de Nível (20m)
1660

20



47 

No vale dos rios, em alguns casos, foi possível percorrer longitudinalmente as 

vertentes até a planície costeira. Também foram reconhecidos, em campo, várias das 

feições identificadas na Carta Morfológica, com destaque para os depósitos de 

colúvios e tálus e vários processos erosivos, além do reconhecimento de alguns tipos 

litológicos. 

Vale destacar aqui, a importância da Carta Morfológica como instrumento 

orientador no planejamento dos trabalhos de campo e na rápida identificação de 

algumas feições geomórficas em campo.  

Num segundo momento, obteve-se a aquisição e compilação das informações 

técnico-científicas, e sobre elas se aplicou a tarefa de correlações, obtendo-se uma 

síntese parcial da interação das variáveis físicas e sociais. 

Os dados disponibilizados em arquivo no formato shapefile foram importados 

para o Programa ArcGis 10.1 onde se construiu o banco de dados que permitiu 

correlacionar as informações específicas. O banco de dados geográficos elaborado foi 

constituído em sistema de projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), 

referenciando Datum SIRGAS-2000 e escala a partir de 1:20.000, representado em 

1:200.000 para reconhecimento do município com um todo. 

Através deste processo obteve-se uma base cartográfica para a elaboração dos 

demais documentos cartográficos. Construída a base, iniciou-se o desenvolvimento dos 

mapas de uso e cobertura da terra, a partir de bancos de dados pré-existentes obtidos 

juntos ao Comitê de Bacias do Litoral Norte do Estado de São Paulo e junto ao 

Programa de Proteção da Mata Atlântica – PPMA, pretendendo atingir imagens que 

reflitam a evolução da ocupação social, aliados aos dados ambientais, possibilitando 

concluir, de forma geral, áreas mais susceptíveis a casos de desastres ambientais. 

Ainda dentro da sistemática das análises dos dados cartográficos obtidos 

(morfoestruturais e morfotectônicas), a interpretação de imagens de satélite, 

inicialmente proposta por Soares e Fiori (1976), realizada dentre outros por Pupim et al. 

(2007), conceituam três processos analíticos que foram executados ao longo dos estudos 

que se apresentam: 
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a) foto-leitura: reconhecimento e identificação dos elementos das imagens com 

os objetos correspondentes e sua repartição; 

b) foto-análise: estudo das relações entre as imagens, associação e ordenação das 

partes de imagens; 

c) fotointerpretação: estudo da imagem visando à descoberta e avaliação, por 

métodos indutivos, dedutivos e comparativos do significado, função e relação 

dos objetos correspondentes às imagens. 

Para a análise morfoestrutural, assim como os autores supracitados, partimos da 

premissa de que estruturas podem ser refletidas em superfície e que esse reflexo é 

passivo de identificação através de produtos de sensoriamento remoto. Simultaneamente 

desenvolveu-se a análise morfotectônica, que identificou alinhamentos de relevo e 

drenagem, de grandes e pequenas extensões, que, segundo Soares e Fiori, são 

interpretados como deformações rúpteis da crosta terrestre, evidenciando áreas com 

diferentes graus de estabilidade tectônica. 

Baseando-se nos artigos de Mattos et al. (2002) e Jiménez-Rueda et al. (2006), 

onde a sistemática morfoestrutural e morfotectônica são usadas como critérios para 

mapeamento de classes de risco a erosão de solos, partimos também da análise de 

imagens de satélite, alcançando resultados que determinam o fator mais importante para 

se definir as classes de erodibilidade como sendo o estabelecimento da permeabilidade 

do solo/rocha, associada a classes de declividade. 

Pupim et al. (2007), definem a permeabilidade sendo obtida através da: função 

dos vazios que existem entre os componentes minerais e sua matriz nos solos/rochas e 

das descontinuidades existentes nestes corpos por efeito das deformações tectônicas 

(densidade de fraturamento). 

Baseado no desenvolvimento destes e outros trabalhos, o presente estudo 

desenvolveu sobre uma metodologia comum a diversas pesquisas, onde a base 

topográfica da área de Ubatuba, junto ao programa ArcGis 10.1, e sua extensão Spatial 

Analyst, foram digitalizadas e georreferenciadas, e as informações das cartas 

topográficas na projetadas em Projeção UTM, Datum Córrego Alegre - SP, zona 23, 

para a geração do Modelo Digital do Terreno (MDT) e seus derivados (sombreamento e 
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curvatura), que compostos entre si e integrados a rede de drenagem, serviram de base 

para a análise morfoestrutural e morfotectônica. 

Segundo a pesquisa bibliográfica, o modelo digital do terreno (MDT) é uma 

representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que 

ocorre dentro de uma região da superfície terrestre, a partir desta modelagem foram 

realizadas análises e interpretações de diversos elementos que compuseram o meio 

físico, como elementos de relevo (tipo de encosta, declividade, dissecação), padrões e 

arranjos estruturais e de drenagem, morfométricos e morfológicos. 

A sistemática trata de quatro etapas processuais, também descritas por Pupim et 

al.: 

 Edição e tratamento dos dados topográficos, para a geração do Modelo 

Digital do Terreno, e organização de um banco de dados em ambiente 

SIG (Sistema de informações Geográficas); 

 Interpretação estrutural e tectônica do produto integrado MDT + rede de 

drenagem, para geração de mapas morfoestruturais e morfotectônicas 

(lineamentos e cruzamento de lineamento); 

 Análise por geoprocessamento dos diferentes produtos para geração do 

mapa do Potencial Natural de Erodibilidade (PNE). 

O MDT foi gerado através do software ArcGis 10.1, extensão Spatial Analyst, 

módulo Topo to Raster, onde foram inseridos os arquivos digitais de curvas de nível 

(equidistância de 10m), pontos cotados e rede de drenagem, cada um desses arquivos 

com seu referente. 

O módulo Topo to Raster foi escolhido por utilizar uma técnica de interpolação 

por diferenças finitas, em que combina a eficiência de uma interpolação local (por 

exemplo, o método do Inverso do Quadrado da Distância), com métodos de 

interpolação global que utilizam uma superfície de continuidade, como o interpolador 

Kernel. Os arquivos de saída são no formato de imagens raster e as dimensões das 

células unitárias estabelecidas para o MDT foram de 10 metros por 10 metros. 
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Com o MDT gerado e corrigido os possíveis erros, foram derivados os modelos 

de sombreamento, com inclinação solar de 45° (altitude) e diferentes azimutes (45° e 

315°) e curvatura, que sobrepostos possibilitam uma melhor visualização dos elementos 

que compõem a paisagem, sendo a base para futuras interpretações de rede de 

drenagem, morfométricas, morfoestrutural, tectônica e relevo. 

As imagens processadas foram inseridas num banco de dados espacial de modo 

a se realizar a fotointerpretação dos lineamentos e morfoestruturas. Posteriormente, o 

mapa morfoestrutural e os mapas morfotectônicos foram inseridos neste banco para 

realização de análises espaciais entre as morfoestruturas, lineamentos e cruzamento de 

lineamentos. 

As análises e interpretações posteriores foram realizadas em ambiente SIG, 

interpretação em tela, a partir da sobreposição dos produtos: MDT, Sombreamento, 

Curvatura e Rede de Drenagem. Tal procedimento permite a visualização do relevo de 

forma pseud. estereoscópica, realçando as estruturas e oferecendo maior destaque visual 

das feições em superfície real. Possibilita também a identificação do comprimento das 

feições a serem identificadas. 

Até este momento, a pesquisa se alicerçava sobre Compilação e Correlação dos 

dados levantados e elaborados, de maneira que a base cartográfica aliada as análises de 

teorias e produções científicas sobre Ubatuba montavam um quadro que, por si só, não 

apresentava qualquer resultado, apenas apontamentos sobre os fatos e fenômenos que se 

especializavam sobre o território. 

Deste momento em diante para atingir o Nível Semântico, a pesquisa necessitou 

do auxilio encaminhado pelo orientador Professor Adilson Avansi de Abreu, isso 

porque o pesquisador formulou diversas vezes desenvolvimentos que de fato não 

atingiam níveis conclusivos sobre o tema abordado. Reconhece-se aqui que a 

quantidade de trabalhos técnicos e científicos sobre o tema, ao invés de facilitar, 

multiplicavam apontamentos, mas não análises sobre o que se tinha em mãos. 

Por isso a importância do material cartográfico obtido, desenvolvido e 

apresentado na pesquisa é fundamental para os resultados e conclusões apresentados por 

este autor. Foi através deste conteúdo que se esclareceu a contribuição do trabalho que 
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se apresenta, e através das cartas temáticas apresentadas e desenvolvidas aqui foi que se 

obtiveram dados conclusivos sobre o tema abordado. 

No Nível Semântico, então, por meio da análise integrada das informações 

cartográficas, tidas nas correlações realizadas na fase anterior, foi possível obter uma 

síntese dos dados adquiridos, de acordo com Libault (1971) “as relações de 

correspondência, obtidas nas fases anteriores, permitirão localizar exatamente os 

problemas parciais de modo a organizar seus elementos dentro de um problema 

global”. 

Por fim, no Nível Normativo, se pretendia apresentar junto à prefeitura e demais 

competências as sugestões, com o objetivo de auxiliar no planejamento territorial 

ambiental do município, dando ênfase ao uso e manejo racional da terra, recuperação de 

áreas degradadas, conservação dos recursos hídricos, entre outros. Novamente, segundo 

Libault “O papel do último nível será de traduzir os resultados fatoriais em normas 

aproveitáveis, seja para sustentar a estrutura geral da ciência geográfica, seja para 

quantificar uma proposição aberta regional. ”, o procedimento concluirá então um 

modelo. 

Esta metodologia proposta por Libault (1971) assume uma importância singular 

no desenvolvimento da pesquisa, pois fundamenta as discussões metodológicas 

posteriores. O papel exercido pela metodologia proposta pelo referido autor vincula-se à 

sua proposição de uma lógica de hierarquização e de análise dedutiva para chegar. À 

compreensão dos atributos físicos que regem a paisagem do município de Ubatuba. 

Embora apresente uma abordagem teórica alicerçada na análise qualitativa, não exclui a 

visão quantitativa e dinâmica da configuração geográfica, uma abordagem metodológica 

com reconhecida contribuição às pesquisas de cunho geográfico. 
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7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

7.1. Estudos Precedentes 

A Serra do Mar, com destaque aqui a região de Ubatuba, chama atenção, do 

ponto de vista acadêmico, pela quantidade de estudos a respeito da caracterização física 

da referida feição orográfica. Um dos temas mais abordados nesta área é a respeito de 

neotectônica e petrografia associada aos diques básicos e ultrabásicos relacionados as 

reativações pós-paleozoicas da Serra, como são os casos dos estudos de DAMASCENO 

(1966) que classificou petrograficamente os referidos diques; GARDA (1995) que 

estudou os diques costeiros, inicialmente apenas na área da Praia Vermelha do Sul 

(Ubatuba) e posteriormente atingiu o mapeamento até os limites do município de São 

Sebastião; GOMES (1973), GOMES & RUBERTI (1979) e GOMES & BERENHOLC 

(1980) versaram sobre o mesmo tema na Praia das Toninhas (Ubatuba); HASUI (et. al. 

1994) estudou os diques relacionados aos conjuntos fanerozóicos no município; e por 

fim este assunto foi novamente abordado, mais recentemente, por TOMBA (2012), que 

retratou os “enxames” de diques máficos. 

Contudo, mesmo que fundamentais para a compreensão tanto do 

desenvolvimento, quanto do comportamento do modelado da Serra, esta pesquisa faz-se 

valer de trabalhos específicos ao desenvolvimento do modelado da paisagem, e sobre 

este assunto, destacam-se clássicos autores da Geografia Física Brasileira, entre outros 

autores relacionados à área, como KING (1956); AB’SABER (1962); BIGARELLA 

(1978); CRUZ (1990); SUGUIO & MARTIN (1994); ALMEIDA & CARNEIRO 

(1998), entre outros trabalhos mais recentes que aprofundam os conhecimentos sobre a 

área, tratando de forma cada vez mais integrada e integradora, a pluralidade de dados 

levantados buscando os mais diversos objetivos. 

Além dos trabalhos sobre dados físicos da região das escarpas no município de 

Ubatuba, existem ainda outros que fornecem embasamento metodológico e técnico para 

o desenvolvimento do mapeamento proposto pela presente pesquisa. Destes, muitos 

foram estudados ao longo do desenvolvimento desta dissertação e do curso de pós-

graduação, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, porém, sobre este 

tipo de ferramenta cientifica, opta-se por trabalhos atuais, desta forma restringimos 
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apenas três destes para nortear o desenvolvimento deste trabalho: HIRUMA & 

RICCOMINI (1999); RIBEIRO (2003); e TOMINAGA (2007). 

Toda a literatura levantada ao longo da pesquisa foi de grande valia para o 

desenvolvimento do trabalho e do pesquisador. Mas, de todo o levantamento 

bibliográfico, apresentamos a seguir os trabalhos que proporcionaram o 

desenvolvimento tanto do embasamento teórico quanto metodológico para execução das 

atividades da pesquisa. Em ordem cronológica, são: 

 Contribuição geomorfológica ao estudo de escarpas da Serra do Mar. 

CRUZ, O. 1990. 

 Geologia do Quaternário. In: Solos do litoral de São Paulo: 68-97, 

SUGUIO, K. & MARTIN, L. 1994. 

 Origem e Evolução da Serra do Mar. ALMEIDA, F. F. M.de & 

CARNEIRO, C. R. 1998. 

 Análise morfométrica em neotectônica: O exemplo do Planalto de 

Campos do Jordão, SP. HIRUMA, S. T. & RICCOMINI, C. 1999. 

 Estudo da Evolução Geomorfológica da Serra de Cubatão, em São 

Paulo. RIBEIRO, R. R. 2003. 

 Avaliação de Metodologias de Analise de Risco a Escorregamentos: 

aplicação de um ensaio em Ubatuba. TOMINAGA, L. K. 2007. 

Seguindo tanto a cronologia do desenvolvimento das pesquisas a respeito de 

mapeamentos (geo)morfológicos e desenvolvimentos de estudos na região da Serra do 

Mar, apresenta-se a seguir a base teórico-científica que alicerçaram o desenvolvimento 

desta pesquisa. 
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7.2. Serra do Mar – Processos e Configurações 

“O litoral brasileiro, como um todo, é resultado da reativação pós-paleozoica” 

(Almeida & Carneiro, 1998), ação esta que, entre outras, causou a separação do 

supercontinente Gondwana. Este evento geológico foi que configurou em grande parte a 

posição geográfica e a orientação da linha de costa atual do Brasil, e originou-se daí 

também as bacias sedimentares tafrogênicas além de diversos outros eventos tecno-

magnéticos, como apontam os autores. 

A faixa da costa brasileira que compreende o Litoral Sudeste ou Litoral de 

Escarpas Cristalinas estende-se de Cabo Frio (RJ) ao Cabo de Santa Marta (SC). A 

característica mais evidente desta região é a presença de um embasamento cristalino 

aflorante, que segue continuamente paralelo a linha de costa, esta feição orogênica 

titula-se como Serra do Mar. 

Sobre os estágios evolutivos do embasamento os autores, supracitados, buscam 

primeiramente elaborar uma caracterização geológica generalizada da região da Serra 

do Mar: 

“Rochas resistentes sustentam planaltos e escarpas, enquanto falhas, zonas de 

cisalhamento, fraturas e grandes domínios de rochas supracrustais condicionam 

lineamentos maiores e segmentos locais da rede de drenagem. Evidências de 

reativação têm sido descritas para muitas das principais zonas de cisalhamento 

e falhas regionais do sudeste brasileiro. Tal evolução, originada no Mesozoico e 

talvez interrompida com a cessação dos pulsos magmáticos que originaram os 

diques de intrusivas básicas instalados em muitas dessas zonas de 

cisalhamentos, acentuou-se no Paleógeno e prosseguiu atenuada, durante o 

Neógeno e Quaternário, até os dias atuais (Riccomini et al. 1989, Suguio 1996). 

Esse contexto litológico constitui embasamento para deposição de vários 

pacotes de rochas sedimentares, entre o Terciário e o Quaternário, nas bacias 

tafrogênicas de Curitiba, São Paulo, Taubaté, Resende e Volta Redonda. Os 

grábens de Sete Barras e Cananéia constituem zonas deprimidas, em cotas que 

não excedem 50 metros, que foram escavadas durante o recuo erosivo da serra. 

Seu assoalho encontra-se respectivamente a 100-200 e até cerca de 500 metros 

sob o nível do mar. ” Almeida & Carneiro, 1998. 
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A partir de então destacam as superfícies de erosão pós-Paleozoicas do Planalto 

Atlântico, isto por conta dos indícios da evolução e origem da Serra do Mar. Em 1943, 

De Martonne identifica a Superfície das Cristas Médias, posteriormente Almeida (1958) 

denomina-a de Superfície Japi, tratava-se da mais antiga superfície de erosão do 

Planalto Atlântico, identificada até aquele momento. Os indícios apresentam-se em 

grandes extensões do Sudeste Brasileiro, identificados nas mais diversas formas, como 

destaca Almeida “seja nivelando cumeadas de serra ou, localmente, restos de planaltos 

elevados. Onde não deformada, sua altitude na região oriental do Planalto Atlântico é 

de 1.200-1.300 metros”. 

De maneira que, nesta superfície estejam niveladas as mais variadas estruturas, à 

exceção dos maciços graníticos Neoproterozoicos/Cambrianos, que são mais 

resistentes e as mais novas intrusões alcalinas Cretáceas da Serra da Mantiqueira. 

Desta forma, foram possíveis que desenvolvessem os mais diversos estágios 

evolutivos de superfícies de erosão Neogênicas nos diferentes níveis das principais 

bacias dos rios do Planalto Atlântico. 

Para constatação deste fato, Almeida & Carneiro citam a origem das superfícies 

Japi e Alto Tietê elaborado por Pereira (1992). O autor entende que ambas as 

superfícies se estendiam mais a leste da área hoje ocupada pela plataforma continental 

interna; todavia, com a transgressão marinha que atingiu a Bacia de Santos, com 

máximo no Neocenomaniano/Eoturoniano, se proporcionou erosão subaérea e 

submarina da sequência Neoturoniana, originando uma discordância com o 

Eoconiaciano, cerca de 88-89,5 Ma. 

Em trabalho posterior, Pereira (1996) afirma que a discordância reflete um 

importante evento tectônico, pois resultou no soerguimento pulsativo da área a oeste da 

bacia, estendendo-se até o interior do continente. 

Almeida & Carneiro (1998) constatam que este soerguimento, progressivo e 

pulsativo, da área plataformal e continental, vizinha à bacia, foi atribuída a efeito de 

compensação isostática entre a bacia em afundamento e a área continental em elevação 

e erosão e, portanto, passando a sofrer alívio de carga. Conjunto aos pulsos tectônicos 
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associam-se fenômenos magmáticos que resultaram em intrusões basálticas, em área 

centro-norte da bacia, e intrusões alcalinas, em região costeira e plataformal rasa atual. 

Cita-se Vignol-Lelarge (1994) como referencial bibliográfico para a 

comprovação do soerguimento continental:  

“Utiliza o método de traços de fissão em apatita em rochas do embasamento 

cristalino da Serra do Mar (...) concluindo que há 86 Ma a região sofreu um 

levantamento acompanhado de erosão da ordem de 2,5 quilômetros. A esse 

levantamento atribuíra, o soerguimento da Serra do Mar.”, Almeida & Carneiro 

(1998), com ressalva ao fato de que esta idade não se associa a posição ocupada 

pela serra hoje. 

Além do destaque dos autores a respeito de que a área (Arco de Ponta Grossa) 

examinada por Vignol-Lelarge se tratar de um elemento tectônico com predisposição 

para soerguimento desde o Triássico, ainda citam a análise de Alves (1981) sobre o 

falhamento normal que há entre a zona de charneira que limita a parte profunda da 

Bacia de Santos e a linha de costa, falhamento este intitulado Falha de Santos. 

A respeito desta falha, Almeida & Carneiro reproduzem a sugestão trazida por 

Asmus & Ferreira em 1978, de que os processos ativos que originaram as atuais serras 

do Mar e da Cantareira, sejam os mesmos processos formadores da Falha de Santos, 

identificados do Cenozoico, com alguma possibilidade de início também no fim do 

Mesozoico. 

Ainda a propósito da Falha de Santos, se deve ter o cuidado em não associar 

esta Falha com a falha localizada junto a linha de charneira no trecho alinhado em E-W 

entre a Baía de Ilha Grande e Cabo Frio (RJ), pois este falhamento esta associado a 

outra situação, segundo Moriak & Barros (1990) esta falha corresponde “à acentuação 

do mergulho do embasamento rumo ao mar, estando associada localmente a falha, 

bastante expressiva, cujo rejeito atinge ‘centenas de metros’, quando se toma a 

superfície do embasamento como referência”, Almeida & Carneiro (1998). 

Desta forma, os autores deixam em aberta a possibilidade de que a Serra do Mar 

seja o resultado de abatimentos do planalto durante os eventos tectônicos pleistocênicos 
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advindos da Falha de Santos, teoria reafirmada pelo Mapa Geológico do Brasil 

(Schobbenhaus et. al. 1981). 

Além dos dados apresentados até aqui, outra importante informação destacada 

no trabalho de Almeida & Carneiro é a respeito das intrusões alcalinas das ilhas de São 

Sebastião (SP), dispostas e alinhadas com a costa paulista, estas seriam referenciais da 

proto-Serra do Mar, isto é, sobre esta hipótese de formação e evolução das estruturas 

geológicas da região, deveria se inferir a concepção de que houve uma erosão regressiva 

na região, similar as assistidas em Búzios (RJ) e Vitória (ES), hoje também se 

conformando como conjunto de ilhas e seguindo a mesma concepção de intrusões 

alcalinas que sofreram com a erosão característica da região. 

Crê-se que esta erosão da serra aconteceu durante o Cenozoico, exercida 

principalmente por ação de rios e marés, além da típica atuação local dos movimentos 

de massa em suas vertentes. Acredita-se que esta situação promoveu um recuo 

aproximado de 30 a 40 quilômetros, e pela dimensão deste recuo proporcionou a 

esculturação de uma grande quantidade de ilhas abandonadas durante este processo. 

Considere-se, todavia, que a hipótese tratada sobre o recuo erosivo das encostas 

da Serra do Mar só poderia ser confirmada quando se dispusesse de melhores 

conhecimentos sobre a Falha de Santos e, de modo geral, sobre a tectônica e 

sedimentação cenozoica da plataforma continental média e interna, diante da Serra do 

Mar. 

Sobre este processo configurador da Serra do Mar, deve-se destacar outra 

importante contribuição, elaborada por Lester C. King em 1956, “A Geomorfologia do 

Brasil Oriental”, junto a Revista Brasileira de Geografia. Dentre tantos temas e espaços 

abordados no artigo, King aponta que cada um dos ciclos de erosão sucessivos atuantes 

sobre a paisagem é gerado por soerguimento do bloco subcontinental, do que 

resultariam dois grupos de feições morfológicas, um relacionado à linha de costa e outro 

ao sistema de drenagem: 

“O primeiro grupo é relacionado a uma escarpa desenvolvida pela erosão nas 

adjacências da costa. À medida que essa escarpa regride para o interior, as 

feições do novo ciclo de erosão desenvolvem-se entre ela e o litoral. Um 
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exemplo de tais escarpas é a serra do Mar (...) ao mesmo tempo, um segundo 

grupo de feições morfológicas desenvolve-se onde os rios mais importantes e 

seus tributários estão afundados na superfície soerguida anterior, talvez as 

grandes distâncias no continente, como acontece em São Paulo e no oeste 

mineiro, onde o aplainamento devido ao ciclo Sul-Americano foi reduzido a um 

planalto dissecado pelos tributários (...) As vertentes dos vales regridem, por 

sua vez, em direções opostas aos eixos desses vales, reduzindo rapidamente o 

restante do planalto anterior. Desse modo, muito comumente no Brasil, as 

vertentes regressivas do ciclo ‘Velhas’ (Terciário superior) destoem 

rapidamente as chapadas do ciclo Sul-Americano”. Lester C. King (1956). 

Ainda a respeito da configuração das morfologias da Serra do Mar, contamos 

ainda com eventos que se seguiram da reativação pós-paleozoica, que foram 

representados por extrusões de magma alcalino e a formação das bacias tafrogênicas 

tanto na margem continental, quanto em sua adjacência, posteriormente preenchidas por 

sedimentos (Almeida & Carneiro, 1998). 

Almeida (1976) compreende este período de grandes transformações da 

superfície da Terra datado do Jurássico ao fim do Cretáceo, transformações que não 

apenas modelaram o planeta, como também imprimiram cicatrizes que condicionam até 

hoje a disposição das redes de drenagem e das direções da linha de costa, isto através 

dos diversos lineamentos estruturais de falhas e fraturas identificadas. 
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Figura 10. Bases Tectônicas do Sudeste Brasileiro. Almeida, 1976. 

A complexa história registrada entre o Pré-cambriano e o Eopaleozoico explica a 

ampla variedade de tipos litológicos do embasamento exposto, originados a partir de 

diversas associações migmatíticas e metamórficas, bem como a inúmeros complexos 

ígneos. Em suma apresentam-se os seguintes eventos: 

Pré-cambriano antigo: início com cavalgamento responsável por desmembrar 

os litotipos, deslocando e empilhando as lascas (camadas), resultando em um sistema 

imbricado de um cinturão compressivo. Após este processo, ocorre um bloqueio do 

empilhamento das lascas, proporcionando alívio às tensões desse empilhamento por 

transcorrência, de tipo dextral com direção NE-SW, concluindo em um novo cinturão 

transcorrente. Por fim, ocorrem ondulações e formação de juntas de mergulhos 

elevados, refletindo alívios finais de tensão. 

Paleozoico: período das intrusões de granitoides, com provável sessar no 

Triássico, concomitante a instalação da Bacia do Rio Paraná. 

Intervalo Triássico–Mioceno: Houve a Reativação Sul-Atlantiana ou 

Wealdeniana, que foi responsável por processos continentais, que culminam na abertura 

do Oceano Atlântico. Em termos regionais, marcou intensa movimentação de blocos 

sob regime tectônico extensional, proporcionando grandes soerguimentos, alçamentos 
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de blocos por falhas, possibilitando as intrusões magmáticas, os derrames vulcânicos, a 

sedimentação e a delineação dos grandes traços do relevo. 

Neotectônica - Mioceno–Recente: por fim, compreende-se hoje uma atuação de 

regime tectônico transcorrente. “as falhas neoformadas são basicamente de tipo 

transcorrente e descontinuidades preexistentes podem ser reativadas com caráter 

transcorrente, normal ou inverso dependendo de sua orientação em relação ao tensor” 

Hasui (1994). Sobre a atuação desta neotectônica, estudos estruturais têm conduzido à 

conclusão de que o regime de tensão neotectônico regional envolve eixo de tensão 

máxima em torno de NW-SE/horizontal, eixo de tensão mínima em torno de NE-

SW/horizontal e eixo de tensão intermediário em torno da vertical (Ribeiro, 2003). 

Por haver implicação de manifestação neotectônica, coube a pesquisa resgatar 

aspectos de sismicidade da região. Segundo Ribeiro (2003), rememorando Hasui et al. 

(1994), o regime de tensão neotectônico atua em toda a região em níveis acima do 

normal, como atestam a sismicidade e outras manifestações. Estes abalos sísmicos 

representam alívios de tensões regionais da porção oriental do sudeste brasileiro, numa 

área que se estende do oeste mineiro à costa entre o Espírito Santo e Santa Catarina e 

avança para a Plataforma Continental, de origens naturais ou até mesmo associadas a 

grandes barragens de água. 

Segundo ainda Berrocal et al. (1984), a atividade sísmica não ocorre com 

distribuição geográfica uniforme, mas concentra-se em algumas áreas. Tais áreas são 

qualificadas como zonas sismogênicas, como as de Cananéia, Cunha e Santos (Mioto & 

Hasui, 1993). Foram registrados nessas três zonas alguns dos sismos mais importantes: 

Cananéia (18/07/1946, magnitude 4,6 mb), Cunha (22/03/1967, magnitude 4,1 mb) e de 

Campos (24/10/1972, magnitude 4,8 mb). Podemos destacar ainda outros eventos 

cadastrados pelo Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo 

(IAG/USP), no litoral de São Paulo, conforme Tabela 2. Os eventos têm sido 

essencialmente de baixas magnitudes, fracas intensidades e discretas frequências, mas 

não podem ser desprezados em estudos de estabilidade. 
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Tabela 2. Dados de eventos sísmicos do litoral do Estado de São Paulo, adaptado de Ribeiro 
(2003), com destaque para o evento ocorrido em Ubatuba (1996). 

Ano Magnitude Local Latitude (S)  Longitude (W) 
1915  3.2  Itanhaém 24,18 46,79 
1918  3.0  São Paulo 23,53 46,62 
1967  4.1  Cunha 23,30 45,00 
1975  3.4  Plataforma Continental 24,94 44,16 
1982 3.8  Plataforma Continental 25,84 45,42 
1987 3,0  Plataforma Continental 24,70 43,60 
1987 3.2  Plataforma Continental 26,70 44,20 
1987 3.6  Plataforma Continental 25,00 44,10 
1990 3.1 Margem Continental 25,73 44,72 
1991 2.7 São Vicente 23,94 46,41 
1992 3.7 Margem Continental 26,91 44,42 
1992 2.3 Ilhabela 23,90 45,37 
1992 3.4 Margem Continental 24,89 46,33 
1993 3.6 Margem Continental 23,91 43,00 
1995 3.1 Margem Continental 25,68 48,31 
1995 3.0 Margem Continental 25,15 44,60 
1996 1.6 Ubatuba 23,49 45,28 
1998 3.4 Margem Continental 24,66 44,27 
1998 3.2 Margem Continental 24,02 44,46 
1998 3.2 Margem Continental 24,96 45,27 
1998 3.1 Margem Continental 25,02 45,47 
1999 2.0 Santo Amaro 23,68 46,64 
2000 3.2 Margem Continental 24,12 44,80 

A análise dos dados levantados por Ribeiro (2003) junto ao IAG/USP 

proporcionou fazer uma análise sucinta da distribuição temporal dos eventos sísmicos e 

suas magnitudes:  
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Quadro 2. Distribuição dos eventos sísmicos por magnitude e ano de ocorrência 
(Adaptação: SILVA, F.G. 2013. Fonte: IAG/USP). 

A partir a Tabela 2 e do Quadro 2, como pode-se verificar, o evento de menor 

magnitude (1.6), no ano de 1996, ocorreu em Ubatuba, de forma que constata-se a partir 

desta janela amostral de análise de aproximadamente 100 anos, um índice baixo de 

ocorrência e potência deste tipo de evento. Contudo deve-se ressaltar que a partir do ano 

de 1975 foi que passou-se a obter dados sismográficos mais precisos para este tipo de 

informação, e desde então o número de registros foi muito maior na região. 

Há ainda que se destaque a pluralização da discussão a respeito do 

desenvolvimento da região desenvolvida por Suguio (2001), ao retratar a evolução das 

baixas vertentes e planícies da Serra do Mar, por meio da apresentação de dados 

levantados sobre o desenvolvimento das planícies costeiras a partir da flutuação do nível 

relativo do mar. 

Com estes dados, passou a se compreender a evolução das planícies costeiras 

brasileiras, sobre tudo no Quaternário. E sobre este período, Suguio & Martin (1978) 

apontaram que foram evidentes dois ciclos transgressivos e regressivos que modelaram 

estas áreas. 

No primeiro ciclo, de idade pleistocênica (aproximadamente 120.000 anos A.P.), 

os autores identificaram cotas de 8 a 2 metros acima do nível atual e o denominaram 

como Transgressão Cananéia. 
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Passado este nível máximo da transgressão pleistocênica, o nível do mar atingiu 

a isóbata de 110 metros abaixo do nível atual, permitindo esculpir vales fluviais na 

plataforma continental exposta naquele momento. 

Do ponto máximo regressivo, datado de aproximadamente 17.000 A.P. até 

aproximadamente 7.000 A.P., Suguio e Martin (1978) relatam uma elevação do nível do 

mar que alcançou aproximadamente o nível atualmente observado. Esta transgressão se 

desenvolveu até aproximadamente 5.100 A.P., quando então atingiu seu máximo no 

nível de aproximadamente 4 metros acima do nível do mar assistido hoje. Esta 

transgressão foi denominada por Transgressão Santos. 

 

Figura 11. Nível do mar no litoral brasileiro. Fonte: Suguio et al., 1985. 

A última transgressão marca o fim do segundo ciclo, deixando a herança de 

terraços de idade holocênica com significativa quantidade de material passível de 

datação tanto por carbono 14 quanto por termoluminescência, Tessler & Goya (2005). 
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Este quadro geral evidencia que no primeiro ciclo de regressão, do Pleistoceno, 

houve uma descida do nível do mar em aproximados 118 metros distribuídos por 

aproximados 100.000 anos, o que resulta em uma variação negativa relativa de 0,19 

cm/ano. No ciclo que se seguiu, de transgressão holocênica, houve uma variação 

positiva de aproximadamente 0,95 cm/ano, durante os 12.000 anos de elevação do nível 

do mar.  

E durante os últimos 7.000 a 5.000 anos, o nível do mar volta a um movimento 

regressivo bem menos expressivo em taxas anuais aproximadas de 0,1 cm/ano, 

apontados por Tessler & Goya (2005). 

Por fim, na conclusão do artigo de Almeida & Carneiro (1998), discute-se a 

respeito das feições da evolução recente da Serra do Mar. Para isso, tanto os autores 

quanto a presente pesquisa levam em conta a alta pluviosidade que atua na região, 

incluindo os momentos de chuvas intensas e prolongadas que ocasionam inúmeras 

vezes os movimentos de massa. 

Os autores que estudam a área ressaltam que os escorregamentos e 

deslocamentos de solos e rochas ocorrem tanto em superfícies inclinadas quanto planas, 

isto graças às descontinuidades presentes, como o caso de juntas e falhas antigas, que 

são fatores decisivos para atuação mais intensa das águas e interferência na velocidade 

dos processos de denudação associados, permitindo, com isto, incessante atuação 

erosiva no desenvolvimento das massas de solo e rocha decomposta, em relativa 

profundidade. 

O fenômeno urbano que há na região do litoral norte paulista é outro fator 

aditivo para a aceleração dos processos de movimentos de massa nas encostas da serra, 

por conta da degradação da paisagem natural local. As ocupações cada vez mais 

marginais e proporcionalmente cada vez em maiores declividades das encostas da Serra 

do Mar, por conta da situação das planícies enclausuradas da região, são tão decisivas 

quanto os agentes naturais que atuam ali. 

No artigo analisado neste subcapitulo, Origem e Evolução da Serra do Mar, 

Almeida & Carneiro (1998) ressaltaram a situação catastrófica que ocorria na região de 

Cubatão (SP) por conta da degradação da natureza. Os índices de poluição alcançaram 
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valores tão altos, até aquele momento, que proporcionaram o fenômeno das chuvas 

ácidas, que ao se procederem exumavam a flora local e esta exposição da cobertura do 

solo intensificou o processo de rastejo, aliado aos já citados eventos pluviométricos 

intensos, proporcionou obviamente escorregamentos e outros movimentos de massa por 

todas as íngremes encostas daquela área. 

Todavia, é destacado que por maior que seja a atuação do Homem, como agente 

acelerador e aditivo para situações catastróficas na região da Serra do Mar, o fenômeno 

dos movimentos de massa nesta região não são episódios exclusivos dos dias de hoje, 

segundo o registro de colunas geológicas quaternárias costeiras é possível verificar que 

tais situações são a continuidade de uma longa sucessão destes eventos, antecedendo 

muito a ocupação humana. 

Por este fato, dentre todos os já citados, “Os estudos sobre a origem da serra 

podem auxiliar em muito o entendimento da dinâmica atual e subsidiar a formulação de 

critérios mais rigorosos de ocupação, gerenciamento de áreas de risco, planejamento 

de novas obras civis ou planos de conservação ambiental”, Almeida & Carneiro, 1998. 
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7.3. Dinâmica Territorial Atual 

Além dos dados levantados sobre o desenvolvimento, estruturação e 

esculturação da Serra do Mar, os estudos envolveram também o levantamento de dados 

relacionados ao meio socioeconômico para compreensão do desenvolvimento da 

sociedade que ocupa os limites de Ubatuba. 

Entre as diversas bibliografias sobre o tema, destacamos aqui os dados obtidos 

pelo Diagnóstico Urbano Socioambiental junto ao Programa de Desenvolvimento 

Sustentável em Municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo (BRASIL, 2012). 

A associação dos dados obtidos neste e em outros documentos permitiu reconhecer o 

desenvolvimento de Ubatuba com relação a estruturas urbanas (rodovias, bairros e etc.), 

desenvolvimento populacional, desenvolvimento habitacional, áreas de preservação, 

entre outras associações. O que proporcionou uma visão global da situação em que se 

encontra Ubatuba hoje, permitindo, inclusive, desdobrar os dados e concluir quais são 

os eixos de crescimento urbano do município e se este desenvolvimento coincidirá com 

áreas de maior risco potencial de acidentes naturais. 

Os dados gerais sobre a população do município de Ubatuba apresentaram um 

desenvolvimento da população residente passando de 47 mil pessoas em 1991, para 67 

mil no ano 2000 e para 79 mil em 2010, atingindo a taxa de crescimento anual de 1,72% 

na última década. Prevê-se que chegue a 85 mil pessoas em 2015 e a 92 mil em 2020. A 

população flutuante, que mantém casas e frequenta sazonalmente o município, foi 

calculada em 117 mil em 2010, com a previsão de chegar a 135 mil em 2020. 

Os domicílios atualmente se distribuem ao longo da extensa e relativamente 

estreita faixa litorânea (83 km), que acompanha o maciço da Serra do Mar. A área 

urbanizada atual é de apenas 3,5% do território e o espaço para crescer é restrito, pois é 

preciso descontar as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente de 

altas declividades, as que ficam junto aos cursos d’água e a faixa de preamar. Deve-se 

considerar também a existência de coberturas vegetais, riscos de inundações e 

fragilidade dos solos. 

Como se trata de um município de veraneio, dos cerca de 60 mil domicílios 

existentes em Ubatuba em 2010, 50% eram de uso ocasional, ocupados pela população 
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flutuante (como dito, 117 mil pessoas), além disso, o Diagnóstico aponta que apenas 

41,8 % da população de Ubatuba sejam de fato residentes do município. 

Os dados a respeito da segregação socioespacial, ocupações precárias e 

irregulares levantaram que, no ano de 2012, a Prefeitura identificou a existência de 64 

núcleos de loteamentos irregulares, com 9.429 moradias, destes, apenas 13 núcleos 

estão em processo de regularização fundiária. Parte desses assentamentos está 

localizada na região central do município, na área urbana mais consolidada, outros estão 

próximos aos condomínios de alta renda, nos morros da cidade, junto às rodovias e ao 

Parque Estadual da Serra do Mar. Esses núcleos não se beneficiam de infraestrutura 

urbana (água, esgoto, pavimentação etc.). 

De forma que o Diagnóstico afirma que a extensão do município, que conta com 

a marcante presença de acidentes geográficos e uma dinâmica imobiliária mais 

especulativa, voltada para a construção de segundas residências de veraneio, 

estimularam uma ocupação fragmentada e desordenada do território, com uma 

distribuição socialmente desigual dos serviços e da infraestrutura urbana. 

Uma prova disso é a forma como se instalam e são oferecidos os serviços 

voltados ao saneamento básico municipal: dos 25.101 domicílios de residentes fixos 

(IBGE-2010), 26,7%, não conta com abastecimento de água e 36,0% sem esgotamento 

sanitário. Do total de moradias assistidas, 44,35% conta com banheiros conectados à 

rede coletora de esgoto ou de águas pluviais, restando 55,65% que utilizam fossas 

sépticas. 

Como em boa parte dos municípios brasileiros, esses serviços concentram-se nas 

regiões centrais urbanizadas, com alto volume de domicílios ocasionais, contudo, as 

distâncias e as barreiras topográficas características da região influenciam na grande 

segregação a este tipo de atendimento por parte das populações que vivem em 

planícies/praias afastadas do centro urbano. 

Os dados a respeito dos serviços municipais de coleta convencional de resíduos 

sólidos, informados pela Prefeitura, indicam que 97% da população são atendidas. 

Segundo o Diagnóstico, os 2.212 habitantes não atendidos geram em torno de 2,2 

toneladas de resíduos por dia, que são dispostas de forma inadequada. Por outro lado, os 
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resíduos coletados seguem para um aterro em Tremembé, administrado pela prefeitura, 

que também administra o passivo ambiental deixado pelo antigo lixão, desativado em 

2009. Deste lixão desativado, o gás metano é drenado, sem aproveitamento para geração 

de energia, além disso, a área foi revegetada e possui escoamento pluvial. 

Além de contar com tal dinâmica, Ubatuba conta com uma riqueza sociocultural 

peculiar e quase única, com relação às demais cidades brasileiras. Ainda existem no 

município cinco quilombos, duas aldeias indígenas e diversas comunidades caiçaras que 

juntos proporcionam à Ubatuba ser sede de um importante centro de culturas 

tradicionais, que lutam pelo direito de manter suas culturas, enfrentando desafios como 

a regularização de terras, falta de instrumentos para geração de renda, entre outros. 

Ocorrem em Ubatuba, além das comunidades tradicionais, às extensões de dois 

grandes parques brasileiros (Parque Nacional da Bocaina e Parque Estadual da Serra do 

Mar), contudo a legislação que cria os Parques proíbe a continuidade das atividades 

agrícolas praticadas pelas comunidades locais (quilombolas), o que inviabiliza o 

funcionamento da centenária casa da farinha por falta de mandioca para sua fabricação, 

prática que, para além de sua dimensão econômica, tem um significado simbólico e 

cultural importante para estas comunidades, quando o correto seria criar unidades de 

conservação de uso sustentável nessas áreas. 

Segundo o próprio Diagnóstico, a prática conjunta estimularia o manejo 

sustentável da floresta, com a implantação de sistemas agroflorestais, de culturas em 

pequenas estufas, plantio e exploração dos frutos da palmeira juçara, entre outros, bem 

como o desenvolvimento de um turismo de base comunitária como alternativa de renda. 

As unidades de conservação também sofrem com a pressão das ocupações 

irregulares, especulação imobiliária, visitação desordenada, turismo predatório, falta de 

saneamento básico, caça ilegal e a extração de produtos florestais e minerais. 

Desta forma, encaramos que o mapeamento das áreas de ocupação e mesmo 

áreas de preservação destinadas a essas populações, junto as delimitações dos parques 

(Estadual da Serra do Mar e Nacional da Bocaina) são fundamentais também para coibir 

o desenvolvimento desordenado de Ubatuba. Apresentamos a Carta de Unidades de 

Conservação afim de que fiquem especializadas estas áreas e que sejam respeitados os 
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limites das mesmas. Em casos que venha a existir ocupação de comunidades 

tradicionais em áreas de risco, que seja feita o monitoramento frequente das áreas para 

que estas populações e suas culturas não sofram com os impactos consequentes de tal 

ocupação. 

Regulamentação do Território 

O Diagnóstico aponta que Ubatuba ainda não adaptou sua Lei de Uso e 

Ocupação do Solo (1984) ao novo Plano Diretor, o que resulta numa incerteza jurídica 

quantos aos dispositivos legais que estariam ou não em vigor. Assim, o adensamento e a 

verticalização construtiva no município ainda seguem parâmetros daquela legislação. 

Contudo, a legislação de Ubatuba avança ao reconhecer a importância da gestão 

compartilhada do gerenciamento costeiro entre o poder público federal, estadual e 

municipal, especialmente para compatibilizar as diretrizes do Plano Diretor com o 

Zoneamento Econômico-Ecológico do Litoral Norte e o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro. Para isso, foi estabelecido uma Macrozona de Gestão 

Compartilhada dos Terrenos da União e prevê uma Câmara Técnica do Conselho da 

Cidade para tratar da questão. Avança também o Plano Diretor, ao demarcar uma 

Macrozona de Gestão Compartilhada das Populações Tradicionais. 

A legislação define áreas de expansão urbana, porém determina que os 

parcelamentos urbanos em Zona Agrícola podem ser considerados áreas urbanas, o que 

passa a valoriza os imóveis e leva ao parcelamento urbano sem a infraestrutura 

correspondente. O Plano Diretor institui diversos instrumentos de política urbana, 

dentre eles, o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, importante nos casos de 

implantação de grandes empreendimentos de impacto urbano e socioambiental. No 

entanto, não define as áreas para aplicação dos instrumentos da política urbana, como 

determina o Estatuto da Cidade. 

A regulação para culturas tradicionais, A Lei Orgânica de Ubatuba e o Plano 

Diretor Municipal regulam grande parte dos princípios e diretrizes da política urbana do 

município. A Lei Orgânica regula, por exemplo, a proteção a Aldeia Boa Vista, no 

Sertão do Prumirim, e a proteção aos quilombos, garantindo assistência social e jurídica, 

demarcação de terras, bem como apoio ao resgate cultural e histórico. O Plano Diretor, 



71 

por sua vez, efetiva a demarcação de um Macrozoneamento de Gestão Compartilhada 

das Populações Tradicionais. 

Crescimento populacional 

O Plano de Manejo do Parque apresenta o “ranking” de crescimento dos 

municípios da área de influência direta do PESM. Natividade da Serra e São Luiz do 

Paraitinga tiveram crescimento negativo, evidenciando o declínio da agropecuária de 

subsistência no Vale do Paraíba. Os municípios que mais cresceram foram os balneários 

da Baixada Santista e do Litoral Norte, sendo que Praia Grande e Caraguatatuba, 

respectivamente, os primeiros, em função da maior acessibilidade e proximidade das 

áreas metropolitanas. 

O Plano de Manejo do PESM caracterizou os vetores de pressão antrópica de 

duas formas: a análise espacial dos fenômenos constatados nas fotografias aéreas e nos 

mapas temáticos, e a caracterização com base em dados secundários, primários e de 

vivência em campo. 

O Plano entende que os vetores de pressão são responsáveis ou viabilizam a 

ocorrência de fenômenos ou eventos que impossibilitam ou dificultam a conservação da 

biodiversidade do Parque, e a pesquisa aqui apresentada entende que aliada as áreas de 

impacto negativo na conservação da biodiversidade estão coincidentes grande parte das 

áreas mais susceptíveis a desastres naturais. Para o Plano, essas pressões nem sempre 

são simples e óbvias, por muitas vezes são consequências de acontecimentos que não 

atingem diretamente a unidade de conservação, mas que fazem parte de processos 

econômicos em escalas regionais. 

 



72 

 

Figura 12. Fator de crescimento populacional dos municípios abrangidos ou adjacentes ao PESM. 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar (2009). 

São considerados como os principais vetores os seguintes: 

 Existência, aperfeiçoamento e aplicação da legislação ambiental e de uso 

do solo; 

 Infraestrutura de saneamento básico implantada nas áreas urbanas 

(parcialmente); 
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 Sociedade local sensibilizada pelo desenvolvimento sustentável e em 

defesa do meio ambiente; 

 Projetos de desenvolvimento sustentável ou de conservação ambiental 

em desenvolvimento; 

 ICMS Ecológico recebido pelos municípios. 

Um dado importante apresentado pelo Plano de Manejo do Parque é o Mapa 

Municípios Abrangidos pelo PESM, que mostra a área do território dos municípios 

abrangidos pelo PESM inclusos nos limites do Parque. Obteve-se esta base de dados e 

aqui se apresentam os mesmos na Carta de Unidades de Conservação, onde é possível 

observar a espacialização dos territórios dos parques e comunidades tradicionais sobre o 

município de Ubatuba. Estes valores, segundo o Plano, quando comparados aos dados 

socioeconômicos apresentados acima, mostram claramente que o crescimento 

populacional ou as atividades econômicas não são afetados negativamente pela 

existência de mais ou menos Mata Atlântica ou unidades de conservação em um 

município. 



74 

 

 

Carta de Unidades de Conservação 

 

 

 



Oceano Atlântico

Comunidade
Saco das
Bananas

Comunidade
Camburi

Aldeia
Renacer

Comunidade
Camburi

Comunidade
Cacandoca

Nucleo de
Picinguaba

Boa Vista
do Sertao
do Prumirim

Parati
Cunha

Para
ti

Ub
atu

ba

CunhaUbatuba
Natividadeda SerraUbatuba

468000 478000

478000

488000

488000

498000

498000

508000

508000

518000

518000

528000

528000

7390000

7390000

7400000

7400000

7410000

7410000

7420000

7430000

7430000

Limite Municipal
Limite Estadual

Legenda

A Dinâmica Geomorfológica e suas Consequências
Sobre o Desenvolvimento Natural e Social no
Município de Ubatuba (SP).
Carta de Unidades de Conservação e
Malha Viária do Município

Revisão
00

Folha
01/01

Desenho
Car_Area_Proteg.mxd

Escala Numérica
1:200.000

Escala Gárfica

Ë
Fonte:
Funai (Comunidades tradicionais e Terra
Indigêna) e Plano de Manejo do Parque
Nacional da Bocaina (ICMBio) Plano de
Manejo do Parque Estadual da Serra do
Mar (IF/SMA-SP)

0 2 4 61
km

Projeção UTM SIRGAS 2000 - Zona 23S
Meridiano Central 45° S
Unidade Linear km

SILVA, F.G. 2014

MG
MS

PR
RJ

SP

Estado de São Paulo
%2 Comunidades Tradicionais

Parque Estadual da Serra do Mar (IF/SMA-SP)
Parque Nacional da Serra da Bocaina (ICMBio)
Terras Indigenas (FUNAI)

Áreas Protegidas



75 

7.3.1 Evolução Urbana de Ubatuba 

Para a compreensão da dinâmica territorial, adjunta a dados concretos do 

desenvolvimento desta dinâmica nos últimos anos, elaboramos a Carta de Evolução da 

Mancha Urbana de Ubatuba, a seguir, com base em dados disponibilizados pelo 

Instituto Polis (Manchas Urbanas de Ubatuba das décadas de 1960, 1970, 1980, 1990 e 

2000) e pelo Comitê de Bacias do Litoral Norte (Mancha Urbana de Ubatuba do ano de 

2010). 

Esta carta coincide com dados do trabalho “Análise do Crescimento Urbano no 

Município de Ubatuba-SP e suas Consequências para a Balneabilidade das Praias” de 

Caridade et al. (2009), que tiveram, entre outros, o objetivo de monitorar o crescimento 

urbano do município de Ubatuba. 

Nesta pesquisa, foram utilizadas técnicas de sensoriamento remoto para a análise 

das manchas urbanas do município, promovendo uma análise espacial e temporal, 

obtendo uma avaliação desta evolução. 
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Através do mapeamento das imagens orbitais, Caridade et al. extraíram valores 

para a expansão urbana nos anos de 1960, 1970, 1990, 2000 e 2007 como pode ser 

observada no quadro adaptado a seguir: 

Coincidente com os resultados analisados por Caridade et al. pode-se observar 

que a maior fase do crescimento da mancha urbana de Ubatuba foi do ano de 1990 ao 

ano 2000, tendo em 2000 crescido 13,7146 km², como apontado no quadro, em relação 

a porção registrada em 1990. Os autores reconhecem que o fator preponderante para 

este fenômeno foi a especulação imobiliária em função do potencial turístico do 

município vindas desde a década de 80, como também retratamos ao longo de capítulos 

apresentados anteriormente. 

Já no período de 2000 a 2010, registra-se o menor crescimento da mancha 

urbana, apenas 0,9853 km², como apontam Caridade et al. Segundo os autores, com a 

expansão dos períodos anteriores, as áreas restantes de sua orla foram ocupadas 

atingindo quase o ponto de saturação possível, e soma-se a este quadro a 

impossibilidade de ocupação de áreas de preservação ambiental e sociocultural (Parques 

Estadual e Nacional, e Terras Indígenas e de Comunidades Quilombolas) que, como 

também lembramos anteriormente, agem como barreiras normativas, impedindo o 

crescimento urbano mais suntuoso. Para os autores, acredita-se que exista uma clara 

tendência de diminuição do crescimento urbano do município, por conta desta saturação 

de áreas possíveis para ocupação. 

Outro dado observado foi que o pequeno crescimento do último período 

analisado (2000-10). Como se pode observar na Carta Evolução da Mancha Urbana 

de Ubatuba a localização das novas áreas ocupadas espalha-se por regiões mais 

afastadas das praias, avançando sobre o continente em áreas de encosta, isso por conta 

Anos Área Urbana (km²) Área desenvolvida na última 

década (km²) 1960 0,812 Sem informação precedente 

1970 3,7598 2,9478 

1990 11,5714 7,8116 

2000 25,286 13,7146 

2007 26,2713 0,9853 

Quadro 3. Áreas urbanas do município de Ubatuba e áreas desenvolvidas por década de 
dados analisados. Adaptado de Caridade et al. 2009. 
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da ocupação quase total das faixas litorâneas. Tal fato indica um fator crítico para a 

análise de risco potencial de acidentes naturais, pois estas seriam as áreas por onde a 

mancha urbana do município tende a desenvolver-se deste período em diante, e são 

áreas coincidentes aos potenciais mais altos de acidentes naturais, como constataremos 

na continuidade das discussões. 

A partir destes dados podemos inserir a discussão sobre as questões 

desenvolvidas sobre o meio físico e por fim associar os dados sociais elaborados junto 

aos aspectos físicos do município de forma que compreendemos tal realidade e a partir 

desta associação compreenderemos também as consequências que possam vir a existir 

estre a sociedade e a avaliação de Risco Potencial de Acidentes Naturais. 

Por fim, aliou-se aos dados observados sobre a evolução das manchas urbanas de 

Ubatuba outra ferramenta bastante importante para caracterização espacial das áreas 

ocupadas no município, trata-se da Carta de Densidade de Ocupações. Este produto 

foi elaborado a partir dos dados obtidos junto ao Sistema Integrador de Informações 

Geoambientais para o litoral do Estado de São Paulo aplicado ao gerenciamento costeiro 

(SIIGAL). Através destes dados as classificações de áreas de Risco Potencial de 

Acidentes Naturais atenuaram a classe de áreas mais densamente povoadas para que se 

atestasse o perigo que envolve a população que reside sobre tais áreas. 
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7.4. Metodologia de Mapeamento de Risco a Escorregamento 

Por conta do que se propõe a esta pesquisa e também por conta do fator limitante 

da abrangência do próprio mestrado, o presente trabalho não pretendeu abordar todas as 

possibilidades e procedimentos metodológicos à que a ciência e a sociedade civil 

dispõem sobre mapeamentos de risco a escorregamentos. Contudo, vale destacar que a 

maior parte das pesquisas e metodologias elaboradas foi, de qualquer maneira, subsídio 

direto e/ou indireto para a conclusão deste trabalho, de forma que apenas algumas das 

principais metodologias serão apresentadas para fundamentar a avaliação de risco a que 

esta pesquisa se propôs. 

Vale aqui, trazer uma lembrança a respeito da correlação entre o mapa de 

suscetibilidade e o mapa de perigo de escorregamento (landslide hazard), afinal ambos 

representam as probabilidades espaciais as quais podem ser consideradas também como 

indicativas das probabilidades temporais, fato este constatado por Tominaga (2007), que 

se apoia em Einstein (1988), Cooke & Doorkamp (1990) e Fernandes & Amaral (1996). 

A autora, inclusive a este respeito, faz um levantamento do histórico dos estudos 

e desenvolvimentos metodológicos acerca do assunto, e constata que os métodos de 

análise de suscetibilidade ou de estudos para previsão de áreas instáveis tiveram grande 

desenvolvimento nas décadas de 1990 e 2000, isto graças ao advento das tecnologias 

SIGs que proporcionaram otimização no processo de elaboração destes procedimentos. 

A autora destaca ainda que, os métodos e/ou estudos de análise de 

suscetibilidades podem ser agrupados em três classes principais: os empíricos; os 

probabilísticos com bases empíricas e com bases estatísticas; e os analíticos-

determinísticos. 

Em suma, os Métodos Empíricos baseiam-se na distribuição das cicatrizes 

recentes e depósitos associados como indicativo das áreas que podem apresentar futuras 

instabilizações. Fernandes et al. (2001), indica que por meio da produção de mapas de 

inventário ou mapas de densidade de ocorrências de um único evento ou de uma série 

temporal, são indicadas as áreas com potencial de instabilização. 

Ainda sobre esta metodologia, a autora destaca a abordagem alternativa em que 

são adotadas correlações estatísticas multivariáveis dos fatores de instabilização de 
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vertentes, com os locais que apresentaram escorregamentos. Sobre esta abordagem, os 

fatores considerados podem ser: ângulo da vertente, curvatura da vertente, substrato 

litológico, tipo de solo, e morfologia da bacia. De forma que à semelhança e diferença 

entre as características de áreas próximas, permite que a análise conclua futuras áreas de 

instabilização. 

Fernandes et al. (2001) inclui também nos Métodos Empíricos, análises 

efetuadas a partir de mapeamentos geomorfológicos e/ou geotécnico, produzindo, em 

geral, um mapa de suscetibilidade por meio da combinação de vários mapas referentes 

aos fatores condicionantes da instabilização, onde são atribuídos notas e pesos, a partir 

da experiência do elaborador sobre o assunto. 

Tominaga destaca que, com o desenvolvimento dos SIGs, este procedimento de 

combinação de vários mapas e de atribuição de pesos para as diversas situações estão 

extremamente difundidas dentro da ciência e sociedade civil, contudo, o autor citado, 

destaca que esta análise, por vezes, entrega-se a certa subjetividade por conta da 

inexperiência por parte do pesquisador, ou órgão elaborador da avaliação. Muito por 

conta do fato de que não há censo comum dentro da ciência e tão pouco dentro dos 

órgãos que atuam junto a sociedade civil, como são os casos do Instituto de Pesquisa 

Tecnológica e do Instituto Geológico, no Estado de São Paulo, cada qual com sua 

metodologia própria para mapeamento de áreas de risco e perigo. 

Associado à base empírica, os Métodos Probabilísticos utilizam o registro 

histórico de ocorrências de escorregamentos para prever espacial e temporalmente, os 

futuros eventos. Savage et al. (2004) descreve como o método se consiste: sobre base 

cartográfica, representam-se os eventos com sua localização e associação às 

características de intensidade, impacto à sociedade circundante, e data de ocorrência, 

além disso, dados como tipo de solo, rocha matriz, uso e ocupação, são dados que 

proporcionam maior precisão à análise dos dados. 

Este tipo de análise confere menor subjetividade nos mapeamentos de áreas 

suscetíveis, possibilitando melhor aplicabilidade. Estes procedimentos, como lembra 

Tominaga, baseiam-se no princípio de que os fatores que causaram a instabilidade de 

um determinado local, no passado, podem gerar novas instabilizações no futuro. 

Contudo, a autora ainda destaca que, como critérios e regras de combinação nestes 
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métodos, baseiam-se em padrões mensurados a partir de observações e/ou ensaios de 

campo, torna-se necessária, a disponibilidade de extensos bancos de dados sobre os 

processos estudados, o que é muito raro na realidade brasileira. 

Por fim, os Métodos Analíticos ou Determinísticos tratam-se da abordagem de 

modelos matemáticos em base física, isto é, trata-se de um método que descreve alguns 

dos processos e leis físicas que controlam a estabilidade da vertente (Fernandes, 2001). 

Tominaga novamente rememora Savage et al. (2004) para esclarecer que esses 

métodos baseiam-se na aplicação de modelos simples de fluxo de água subterrânea 

combinado com análises de vertente infinita para, assim, estimar a instabilidade 

potencial relativa da vertente em um sistema de SIG, e lembra ainda de alguns softwares 

que produzem este tipo de análise, tais como SINMAP (Pack et al. 1998), SHALSTAB 

(Montgomery & Dietrich 1994) e TRIGRS (Savage et al. 2003). 

Contudo, pode se dizer que a heterogeneidade mecânica, geométrica e 

hidrológica dos solos, limitam a utilização dos métodos com base somente em SIG para 

fornecer uma avaliação detalhada do perigo a escorregamentos. 

A justificativa para isto é a grande dificuldade de se obter a comunhão dos dados 

de mapeamentos das variações subsuperficiais da espessura, do grau de saturação, das 

propriedades hidráulicas, da resistência ao cisalhamento, e outros parâmetros dos solos 

com efeitos sobre a estabilidade da vertente de uma dada região. 

Desta forma, Tominaga entende que, os métodos modernos de modelos de 

estabilidade de vertentes com base em SIG são uteis apenas na avaliação preliminar da 

estabilidade, quando se trata de áreas extensas; desta forma, a avaliação de estabilidade 

de vertente necessita de estudos mais detalhados. 

Com relação a análise de estabilidade relacionada a escorregamentos rasos 

induzidos por chuva, como em Ubatuba, temos a oportunidade de acessar inúmeras 

pesquisas de autores que vêm trabalhando o tema. Geralmente se tratam de trabalhos 

ligados a desenvolvimento de modelos baseados em SIG, combinando com modelos de 

dinâmica hidrológica que simulam a poro-pressão ao longo de um período de tempo, 

com modelos de estabilidade de taludes que quantificam a suscetibilidade como o limiar 

crítico da poro-pressão (Van Westen, 2004). 
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Por fim, Van Westen pondera que os dados utilizados normalmente têm um alto 

grau de incerteza, com relação ao do uso de modelos físicos para zoneamento de perigo 

a escorregamentos com o uso de SIG, isto porque os valores que resultam dos cálculos 

não devem ser considerados como valores absolutos para a ocorrência de 

escorregamentos e, também, não podem servir diretamente para a avaliação quantitativa 

do risco. Além disso, o autor indica que faz-se necessária uma considerável 

parametrização e, para uma análise precisa, a estimativa da espessura do solo é 

indispensável, mas a obtenção deste parâmetro ainda encontra dificuldades. 



84 

7.5. Mapas de Risco Potencial a Acidentes Naturais 

O último ponto a ser analisado sobre objetivo e métodos de mapeamento de 

perigo a escorregamentos, citamos Carrara (1983) que reconhece não haver um único 

método padronizado. O autor, assim como se pretende aqui, entende que diferentes 

métodos podem ser desenvolvidos para se adaptarem à natureza de uma área ou projeto. 

Um bom exemplo de classificação dos métodos de avaliação de susceptibilidade 

e de perigo a escorregamentos é a apresentada por Aleotti & Chowdhury (1999), 

formulada com base em classificações anteriores, como o próprio trabalho de Carrar 

(1983), Soeters & Van Westen (1996), entre outros. 

De acordo com a proposta dos autores, os métodos de avaliação de perigos de 

escorregamentos são divididos, inicialmente em dois grandes grupos identificados como 

metodologias qualitativas e quantitativas. 

Métodos Qualitativos 

Tominaga aponta que geralmente os métodos qualitativos são baseados no 

julgamento do elaborador da avaliação. Normalmente, os dados são derivados de 

observações de campo e de interpretações de imagens de satélite e aerofotografias. 

Outra forma de titulação para os métodos qualitativos é chamada de Método de 

Avaliação de Especialista, podendo ser baseado em análises geomorfológicas de 

campo, ou em análises de combinação ou superposição de mapas de índices. 

A autora aponta que uma das análises é feita baseada na Análise 

Geomorfológica, e neste caso, o mapa de estabilidade de vertentes é gerado a partir das 

informações de um mapa geomorfológico de detalhe, permitindo avaliar de forma 

rápida a área em questão, levando em consideração um grande número de fatores. 

Podendo ser aplicada em diversas escalas e adaptada aos requisitos específicos de cada 

localidade. 
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Métodos Quantitativos 

Por outro lado, o Método Quantitativo baseado em Análises Estatísticas é dado 

por meio da comparação da distribuição espacial dos escorregamentos com os 

parâmetros considerados, procurando solucionar a subjetividade na distribuição de 

valores ponderados para os fatores associados com a estabilidade de vertentes das 

abordagens qualitativas. 

Os resultados podem ser aplicados para áreas que atualmente não apresentam 

escorregamentos, mas onde existem condições de suscetibilidade de futuras 

instabilidades. Neste sentido, a principal dificuldade consiste em estabelecer o processo 

de ruptura da vertente e em identificar e avaliar os diferentes fatores relacionados aos 

escorregamentos. 

Têm-se assim a vantagem de possibilitar a validação da importância de cada 

fator e decisão da forma de entrada no mapa final de maneira interativa. Obviamente, 

esta operação é facilitada com a aplicação de SIG e, em grande parte da “popularidade” 

desta abordagem estatística se deve ao incremento nas aplicações destas técnicas, 

segundo apontamento de Aleotti & Chowdhury (1999).  

Os autores ainda apontam os Modelos Geotécnicos Determinísticos, que são 

voltados para a análise de vertentes ou de locais específicos para fins de engenharia. 

Segundo os mesmos, as principais propriedades físicas são quantificadas e aplicadas em 

modelo matemático específico para cálculo do fator de segurança. São modelos 

comumente aplicados em engenharia de solos (mecânica de solos) para estudos de 

estabilidade de vertentes particulares. 

Esta é uma abordagem amplamente empregada nas áreas de engenharia civil e 

geologia de engenharia e tem sido aplicada para avaliação e mapeamento de perigo de 

escorregamentos, especialmente em situações de encostas. 

Basicamente, o cálculo do fator de segurança (FS) requer dados geométricos do 

terreno, dados de parâmetros de resistência do solo ao cisalhamento (coesão e ângulo de 

fricção) e informação de poro-pressão. Ainda, deve-se decidir se serão usados os valores 

de pico ou residual da resistência ao cisalhamento para partes específicas da superfície 

de deslizamento. O FS precisa ser calculado para cada vertente ou área individual antes 
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de se preparar o mapa de perigo, e por esta razão, tais métodos são normalmente 

aplicados apenas em pequenas áreas e em escalas de detalhe. 

A utilização de SIG é um fator facilitador para a simulação de múltiplos cenários 

baseados em fatores variáveis (usualmente, fatores deflagradores de escorregamentos), 

bem como a construção de mapas de perigos confiáveis (Aleotti & Chowdhry, 1999). 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

8.1. Documentos cartográficos elaborados por análise de dados 

A obtenção de dados cartográficos de diversas fontes possibilitou a pesquisa 

organizar um banco de dados que fornecesse subsídio para as diversas temáticas 

abordadas ao longo de todas as etapas envolvidas. 

Durante a confecção das Cartas Temáticas as análises foram efetuadas de forma 

plural envolvendo todas as bases obtidas de maneira que os resultados apresentados são 

não apenas pontuais referentes a cada um dos temas abordados, na verdade cada 

resultado cartográfico apresentado envolveu constatação, atualização e correlação entre 

as diversas temáticas envolvidas na pesquisa aqui apresentada. 

O caso do resultado não satisfatório sobre a Carta Pedológica, em que não foi 

possível obter dados mais precisos sobre o tema abordado, tão pouco elaborar dados a 

partir do reconhecimento de campo foi uma exceção, visto que os demais dados 

abordaram as respectivas temáticas de maneira coerente com a escala e conteúdo 

proposto. 

A diante serão apresentados os resultados obtidos sobre cada tema e a discussão 

que se desdobrou a partir destas ferramentas. 
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8.1.1. Análise de drenagens 

A pesquisa buscou inicialmente pautar-se sobre a análise de áreas restritas a 

limites de bacias hidrográficas, afim de que essa fosse uma maneira de se analisar de 

forma mais objetiva as diversidades dos ambientes instalados no município de Ubatuba. 

Para alcançar tal objetivo foi necessário que se mapeassem os cursos d’água 

sobre a Carta Topográfica, e também que se delimitassem as sub-bacias nas cabeceiras 

das nascentes mapeadas. Deste processo obtiveram-se dois produtos apresentados a 

seguir, Carta de Drenagens e Carta de Sub-bacias. 

Na primeira Carta o mapeamento foi feito aliado aos dados de ordem de 

drenagem (drenagens de primeira a quinta ordem), além disso, nesta Carta pode ser 

observada a espacialização e concentração das drenagens que indicam secundariamente 

dados sobre tipologias dos terrenos, como quanto a tipos de solos, tipos de depósitos 

e/ou coberturas, tipos de litologias e principalmente tipos de morfologias das áreas, que 

influenciam o desenvolvimento maior ou menor de impactos sobre movimentos de 

massa na área, o que gera um dos fatores tidos como qualitativos na avaliação das áreas 

de Risco Potencial de Acidentes Naturais. 

Da análise dos dados obtidos e elaborados concluímos que a porção mais 

setentrional do município, a partir dos limites entre a bacia do rio Itamambuca com as 

bacias dos rios Quiririm/Puruba e Prumirim, passa a concentrar-se um número muito 

maior de corpos hídricos. 

A diversidade litológica que se organiza na porção norte do município 

corresponde a estrias alinhadas de maneira que as falha nessa região obedeçam ao 

direcionamento NE-SW a NNE-SSW. Intrinsicamente associa-se a este quadro a 

questão da morfologia do relevo desta porção, isto é, áreas de escarpas retilíneas e 

morros de topos convexos a alongados de topos angulosos, proporcionando um quadro 

onde a drenagem seja retratada de maneira muito angulosa, com curvas pouco suaves, 

com diversos cotovelos e por mais que haja uma orientação vigente (W-E, ou seja, do 

continente para o oceano), há grande influência das direções supracitadas nas cabeceiras 

das drenagens. 
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A partir da bacia dos rios Quiririm/Puruba, nota-se que existe um entalhamento 

próximo a N-S, e que passa a reger as direções das bacias que localizam mais a norte 

destas (Iriri/Onça e Fazenda/Bicas). 

Entre as bacias mais meridionais, desde o Rio Tabatinga até o Itamambuca, a 

concentração de corpos hídricos é menor e obedece a direção W-E, com duas 

observações que saltam a homogeneidade das demais drenagens: no caso da bacia do 

Rio Grande de Ubatuba pode-se notar um rio com grande capacidade de dissecação 

horizontal, onde se instala a maior área urbana do município de Ubatuba; além deste, o 

Rio Itamambuca se mostra como drenagem de grande potencial de entalhamento 

(dissecação vertical), com cabeceiras bastante avançadas sobre o Planalto Continental. 

Adiante, todos os dados qualitativos serão analisados de forma globalizadora 

para que se conclua então a Carta de Risco Potencial de Acidentes Naturais. 
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8.1.2. Análises morfoestruturais e de morfotectônica 

A continuidade das análises foi feita sobre o tocante das feições 

morfoestruturais, seguiu a proposta de Pupim et al. (2007), a partir do estabelecimento 

de padrões de assimetrias-simetrias das bacias hidrográficas e das feições de drenagem. 

Sobre as feições de assimetria-simetria foi possível delinear curvas não cotadas que 

representam flexuras estruturais hipotéticas, paralelas aos estratos existentes na área, 

cujos contatos nem sempre são visíveis em campo e descontinuidades estruturais 

(lineamentos e falhas) (Mattos et al., 1982), dando origem a uma base cartográfica 

morfoestrutural. 

A base morfoestrutural deve ser integrada de maneira qualitativa, pois esse não 

possui feições que podem ser tratadas estatisticamente e consequentemente 

quantificadas, dessa maneira sua caracterização frente ao potencial de acidentes naturais 

segue as determinações de Jiménez-Rueda et al. (1993). 

É valido ressaltar que o detalhe da base de dados morfoestruturais dependeu da 

escala de trabalho, assim como nas demais cartas temáticas, que no caso são 

compatíveis com a escala 1:200.000, representando feições morfoestruturais regionais. 

Para a continuidade das análises, desta vez sobre a morfotectônica, partimos da 

compreensão de Loczy e Ladeira (1980), que entendem que a tectônica investiga a 

morfologia e a associação das estruturas de tipos similares, classificando-as ou 

agrupando-as em zonas e regiões, procurando obter uma visão integrada das estruturas 

maiores e suas relações espaciais entre si. 

Segundo Pupim et al., esta etapa consiste no estudo das estruturas que 

condicionam a drenagem e o relevo, sendo essas as feições lineares de drenagem (traços 

de juntas) e alinhamentos de drenagem (lineamentos estruturais) e suas relações 

espaciais, permitindo estabelecer e classificar zonas de diferentes graus de tectonismo, 

cisalhamento e ruptibilidade. 

A extração dessas feições foi realizada segundo Veneziani e Anjos (1982), que 

definiram as lineações de drenagem como segmentos retilíneos de elementos texturais e 

a disposição destes em linha reta definem os alinhamentos. 
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Este processo foi sintetizado na Carta do Modelo Digital do Terreno com 

Azimute em 45° e 315°, o que permite obter sombreamentos diferentes do mesmo 

terreno e desta forma evidenciar áreas, outrora obscuras, na análise interpretativa das 

feições elaboradas Sistema de Informações Geográficas. Para maior precisão dos dados 

sobre lineamentos, a pesquisa desenvolveu a partir do Modelo Digital do Terreno, a 

Carta de Direção de Vertentes, por onde também pode ser analisadas nuances sobre os 

lineamentos, de forma que a precisão para tal mapeamento fosse maior. 
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8.1.3. Análise de lineamentos 

Os lineamentos estruturais são definidos por O’Leary et al. (1976) como uma 

feição linear, simples ou composta, contínua ou descontínua da superfície terrestre, 

cujas partes estão alinhadas em um arranjo retilíneo ou suavemente curvo e que difere 

substancialmente dos padrões de feições que lhe são adjacentes. 

Estes lineamentos foram obtidos a partir de feições de drenagem e relevo 

devidamente alinhadas, gerando o mapa de lineamentos, e a intersecção de lineamentos, 

que ocorrem em diferentes direções, deram origem a uma base de cruzamento de 

lineamentos. 

Tais feições evidenciam as áreas de alívio tectônico rúptil provocado, na maioria 

das vezes, por um processo cataclástico, indicando maior ou menor ocorrência de 

cisalhamentos (Rodrigues, 2000), e representam a permeabilidade do terreno, 

principalmente os cruzamentos de lineamentos, que caracterizam zonas de maior 

variação de tensão, ocorrendo o maior número de fraturamento, possibilitando a maior 

percolação de fluidos pelo sistema solo/rocha, contribuindo no domínio da morfogênese 

sobre a pedogênese, aumentando a instabilidade do maciço e a possibilidade de erosão. 

Com a base de lineamentos estruturais elaborada, os mesmos foram submetidos 

a análise estatística pelo estimador de densidade por Kernel, presente na extensão 

Spatial Analyst do software ArcGis 10.1. Tal estimador, opera de forma que cada ponto 

corresponde apenas a ocorrência do evento, estimando a intensidade ou o número de 

eventos por unidade de área (Pupim et al. 2007), o mesmo pode também operar de 

forma que cada evento tenha um atributo com valor estabelecido, realizando operações 

de distribuição da densidade desse atributo. 

A modelagem da densidade foi realizada a partir do estabelecimento da unidade 

de área com 3,5 km de raio e células de saída de 65 m. Posteriormente foram 

estabelecidas quatro classes de valor, de maneira que cada classe represente 25% dos 

valores totais (Muito Baixo; Baixo; Moderado; Alto). 

Dessa maneira, foi gerada a Carta de Densidade de Lineamentos estruturais, 

onde consta a densidade de lineamentos e a distribuição dos lineamentos referentes a 

cada sentido dos eixos (N-S, E-W, NE-SW, NW-SE), que são de grande utilidade para 
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identificar a distribuição espacial regional do padrão de fraturamento, ruptibilidade, 

cisalhamento e consequente permeabilidade da área de estudo, contribuindo para a 

identificação de áreas com maior potencial natural de erodibilidade. 
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8.2. Mapa de Risco Potencial a Acidentes Naturais 

Para elaboração desta carta, a partir das informações obtidas junto a sistemática 

morfoestrutural e morfotectônica, desenvolveu-se a ponderação de valores de 

informações temáticas utilizando a técnica Fuzzy. Como apontado por Pupim et al. 

(2007), o operador lógico Fuzzy é uma técnica computacional de integração ou de 

modelamento em dados numéricos do meio físico realizado em SIG. 

A Lógica Fuzzy (também chamada de lógica multivalorada), ao contrário da 

Lógica convencional, utiliza a ideia de que todas as coisas admitem graus de 

pertinências (temperatura, altura, velocidade, etc.). Com isso, a Lógica Fuzzy tenta 

modelar o senso de palavras, tomada de decisão ou senso comum do ser humano. De 

modo geral, a Lógica Fuzzy pode ser considerada como um conjunto de princípios 

matemáticos para a representação do conhecimento baseado no grau de pertinência dos 

termos (graus de verdade). 

No caso da elaboração dos dados do presente trabalho, a Lógica Fuzzy foi 

utilizada no modelamento dos dados de densidade de lineamentos estruturais, densidade 

de cruzamentos de lineamentos e densidade de traços de junta, com o intuito de 

normalizá-los em escala de 1 a 4 (adotando assim valores de 25% para cada escala). 

Seguindo a técnica adotada por Pupim et al., e adotadas pela presente pesquisa, a 

Análise Multicriterial Ponderada (AMP) foi elaborada a partir do módulo Weighted 

Overlay, da extensão Spatial Analys. Este procedimento sintetiza diferentes fatores que 

influenciam o processo, através da média ponderada dos planos de informação, 

podendo-se atribuir diferentes valores de importância (peso) a cada um. 

Desta forma, os valores de importância foram atribuídos da seguinte maneira: 

25% para Densidade de Cruzamento de Lineamentos; 25% para Densidade de 

Lineamentos Estruturais e 50% para Distribuição de fatores antrópicos (presença de 

edificações) e físicos (tipos de solos, embasamento rochoso e declividade). 

Com essa sistematização elaborou-se a Carta de Risco Potencial de Acidentes 

Naturais, apresentada adiante, representado por classes de risco de erosão, onde foram 

estabelecidas quatro classes de valor, de maneira que cada classe, como dito 

anteriormente, represente 25% dos valores totais (Baixo; Moderado; Alto e Muito Alto), 
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o que permitiu avaliar as áreas potencialmente vulneráveis a instalação de processos 

erosivos frente a intervenções antrópicas. 
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Para a maior compreensão e correta interpretação da Carta de Risco Potencial 

de Acidentes Naturais, frente aos processos morfoestruturais e morfotectônicos que 

atuam ou atuaram na área, adotamos a seguinte descrição para as classes mapeadas e as 

principais feições potencializadoras associadas a essas, baseado na proposta de classes 

de Pupim et al. (2007), contudo na presente pesquisa obtive-se o resultado da 

interpretação corresponde a quatro classes de potenciais (Baixo; Moderado; Alto; Muito 

Alto), diferente do trabalho supracitado. 

Classe 1: Potencial Natural de Acidentes Baixo 

Esta classe é definida considerando apenas as áreas representadas pela 

susceptibilidade a erosão muito baixa a baixa (verde), onde não ocorra nenhuma 

feição anômala associada. Recomendações: áreas que apresentam baixas 

restrições ao uso e ocupação, exige manutenção mínima em condições naturais; 

ocasionalmente pode haver áreas com baixas restrições ao uso, requerendo obras 

de pequeno porte para manutenção do equilíbrio ecogeodinâmico. 

Classe 2: Potencial Natural de Acidentes Moderado 

Esta classe corresponde a diversas combinações como: áreas com muito baixa 

susceptibilidade a erosão associada a altos topográficos e/ou estruturais (AA); 

áreas de baixa ou muito baixa susceptibilidade a erosão associadas a altos 

estruturais e baixos topográficos (AB); áreas de baixa susceptibilidade a erosão 

associada ou não a áreas de altos estruturais e/ou topográficos (AA); áreas com 

susceptibilidade a erosão moderada (amarelo) associada ou não a áreas de altos 

topográficos e estruturais. Recomendações: áreas que se possível devem ser 

evitadas no planejamento de implantação de áreas urbanas; em caso de áreas já 

instadas o monitoramento deve ser periódico para evitar possíveis problemas de 

instabilidade. 

Classe 3: Potencial Natural de Acidentes Alto 

Nesta classe são identificadas as seguintes combinações: susceptibilidade a 

erosão baixa ou muito baixa associado a altos estruturais e baixos topográficos 

(AB); áreas onde ocorra a associação de duas das seguintes variáveis: 

susceptibilidade a erosão moderada, altos estruturais e baixos topográficos (AB); 



104 

presença de área com alta susceptibilidade a erosão (laranja), exceto quando 

associado a baixos estruturais e/ou baixos topográficos. Recomendações: áreas 

com fortes restrições ao uso e ocupação. Necessidade de grandes investimentos 

em infraestrutura para instalação e gestão de quaisquer tipos de edificações. 

Classe 4: Potencial Natural de Acidentes Muito Alto 

Esta classe ocorre com a presença de baixos estruturais e baixos topográficos ou 

quando se associam duas ou mais variáveis a seguir: susceptibilidade a erosão 

alta, baixos estruturais e altos topográficos (BA); áreas com alta susceptibilidade 

a erosão como um todo (vermelho). Recomendações: áreas impróprias à 

ocupação, sem que haja estudo prévio para se estabelecer obras de sustentação à 

ocupação específica, alto custo de implantação e manutenção de obras. 

Deve ser ressaltado que além das classes obtidas a partir da interpretação da 

carta em questão, avaliamos que para o planejamento, os casos mais críticos de 

instabilidade ecogeodinâmica estão também relacionados com a presença de feições 

morfoestruturais anômalas (altos e baixos estruturais), que são muito sensíveis a 

qualquer tipo de intervenção antrópica, podendo desencadear processos de ravinamento, 

voçorocamento, movimento de massa e rastejo. Outro problema associado as anomalias 

de baixos estruturais e baixos topográficos (BB) é a corrosividade e condutividade, por 

se tratar de um sistema fechado, pouco percolativo, proporcionando o acumulo de água, 

gerando um ambiente altamente redutor. 

Desta forma, tais anomalias devem ser evitadas no desenvolvimento de áreas de 

ocupação urbana, mantendo uma distância mínima de 5 km de distância, e se já 

implantadas as edificações, esses locais devem ser mapeados com maior detalhamento 

pelos órgãos responsáveis, tais como a Defesa Civil, IPT, entre outros. 

A comparação dos dados obtidos com estudos similares, realizados 

anteriormente (Tominaga, 2007) e a realização de trabalhos de campo permitiram 

confirmar a existência das estruturas mapeadas e suas relações diretas com o grau de 

erodibilidade das áreas. 

Por meio deste ultimo documento cartográfico, através da compilação da maior 

parte dos dados levantados e desenvolvidos durante essa pesquisa, foi que concluiu-se a 
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análise das bacias hidrográficas que compõem o município de Ubatuba. A diante, 

seguem as analises de cada bacia hidrográfica visitada, mapeada e desta forma estudada 

a funda para que se obtivessem dados conclusivos sobre as áreas mais susceptíveis a 

desastres naturais frente a ocupação humana instalada sobre cada território de cada sub-

bacia envolvida. 
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8.2.1. Rio Fazenda/Bicas 

Tipo de Ocupação 

Trata-se da única bacia totalmente inserida em áreas de proteção ambiental, 

dividido aproximadamente em metade do território da bacia para o Parque Estadual da 

Serra do Mar e a outra metade para o Parque Nacional da Bocaina. Existem ainda duas 

comunidades tradicionais, Comunidade Camburi e Núcleo Picinguaba, sendo na ultima 

a área com maior número de edificações segundo dados elaborados por 

fotointerpretação do INPE, correspondendo a uma área de aproximadamente 24 

hectares. Basicamente o terreno é ocupado por Floresta Ombrófila Densa Submontana, 

ou seja, por vegetação nativa. 

Drenagem 

Trata-se de uma área de grande concentração de corpos hídricos, com padrão 

dendrítico a retangular, com direção preferencial da drenagem de N-S, obedecendo a 

organização dos corpos rochosos que se instalam na área. Tal como o nome, as duas 

principais drenagens da sub-bacia são os rios Bicas e Fazenda, com detalhe de que a foz 

do último se dá em módulo deltaico, junto com outros corpos, dentre eles o Rio 

Picinguaba. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

Instalam-se basicamente três tipos de embasamentos na área, Granito Parati, 

Corpo Granito Parati-Mirim e Complexo Rio Negro, sendo os dois últimos intercalados. 

Todos se organizam em uma direção aproximada a NE-SW, e influenciam 

profundamente na instalação da drenagem local, que obedece ao padrão dos lineamentos 

preferenciais. Contudo, os lineamentos em NW-SE à W-E caracterizam os alívios de 

pressão da neotectônica regional e é por onde os rios de primeira ordem correm 

preferencialmente. 

Esta é uma das áreas com maior concentração de lineamentos mapeados no 

município, o que sugere que a neotectônica instalada causaria grande impacto sobre 

áreas mais susceptíveis a desastres naturais. 
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Forma de Relevo e Declividade 

A declividade é moderada a alta na área da bacia como um todo. Soma-se a 

áreas de Morros Alongados com Topos Angulosos, com duas escarpas 

proeminentemente íngremes nas margens direita do Rio da Fazenda e esquerda do Rio 

Bicas, proporcionam terrenos de grande potencialidade natural para ocorrência de 

desastres. 

Risco 

O quadro que se desenha sobre esta sub-bacia seria preocupante, não fosse a 

baixa concentração de edificações na área. O Núcleo Picinguaba encontra-se 

enclausurado em uma pocket beach, por tal motivo seu desenvolvimento provavelmente 

será restrito nos próximos anos, contudo, ainda assim, deve-se alertar que a área 

ocupada situa-se próximo a vertentes avaliadas na classe de risco alto a acidentes 

naturais. As demais áreas edificadas mapeadas não se encontram próximas a áreas de 

risco alto a muito alto, salva exceção de trechos da rodovia BR-101. 

 



108 

8.2.2. Rio Iriri/Onça 

Tipo de Ocupação 

Trata-se da única bacia com área inserida no Parque Nacional da Bocaina maior 

que áreas inseridas no Parque Estadual da Serra do Mar. Basicamente o terreno é 

ocupado por Floresta Ombrófila Densa Submontana, ou seja, por vegetação nativa, mas 

também com uma área consideravelmente desmatada na área de planície. Dos 66 

hectares aproximados de áreas edificadas, aproximadamente metade da área localiza-se 

junto ao litoral e a outra metade no bairro chamado de Sertão do Ubatumirim. 

Drenagem 

Trata-se de outra área de grande concentração de corpos hídricos, com padrão 

dendrítico a retangular, com direção preferencial da drenagem de N-S, obedecendo a 

organização dos corpos rochosos que se instalam na área. Apesar do nome, as duas 

principais drenagens da sub-bacia são os rios Iriri e Ubatumirim, ambos formam uma 

extensa planície que se caracteriza como área de depósitos aluviais e fluviais, e 

inclusive grandes áreas de depósitos coluviais, ambos com foz na praia de Ubatumirim. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

O Charnockito Ubatuba instala-se em formato de bolsão, coincidente com a 

instalação da planície da sub-bacia. Ao seu redor vem a instalação do Granito Parati. 

De modo geral, o grande anfiteatro onde se instala o charnockito concentra 

menor quantidade de lineamentos, em contrapartida, as áreas limítrofes entre o 

charnockito e o granito e as cabeceiras das drenagens no domínio do Granito Parati, 

concentra grande quantidade de morfotectonismo, deflagrando tanto a litologia mais 

frágil quanto de maior risco de ocupação por edificações. 

Forma de Relevo e Declividade 

Como dito, a área de modo geral organiza-se como um grande anfiteatro, com a 

planície das drenagens descritas instaladas ao centro da área e circundadas por Morros 

tanto de Topos Convexos quanto Alongados de Topos Angulosos. 
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A área, em uma análise generalizada, não denota grande percentual de áreas 

declivosas, isso por tratar-se de uma bacia com uma extensa planície, porém são 

identificadas áreas com declividades acentuadas inclusive próximas a instalações 

urbanas, o que torna mais perigosa à ocupação. 

Risco 

O quadro que se desenha sobre esta sub-bacia é preocupante, visto que as áreas 

litorâneas já foram completamente ocupadas na medida do possível, e na análise da 

evolução da mancha urbana da área, observamos o desenvolvimento das edificações 

sobre a planície dos rios Iriri e Ubatumirim, no sentido das vertentes mais íngremes. 

Aproximadamente dois terços das áreas edificadas não se encontram em área de 

risco alto, nem próximo a este tipo de classe. Porém, a comunidade que vem crescendo 

no Sertão de Ubatumirim enfrenta não apenas a questão das declividades acentuadas na 

área, mas também a questão das inundações. Vale destacar que na região próxima a 

rodovia BR-101, a topografia da sub-bacia gera uma garganta enclausurando a planície 

e proporcionando uma grande área de inundação. Inclusive, esta área alagadiça é um 

dos fatores que impulsiona o desenvolvimento das moradias nas vertentes mais 

declivosas, uma vez que já enfrentam problemas com alagamentos nas áreas mais 

planas. 
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8.2.3. Rio Quiririm/Puruba 

Tipo de Ocupação 

Trata-se da maior bacia do município de Ubatuba, com a maior planície e a 

menor população instalada. Basicamente o terreno é ocupado por Floresta Ombrófila 

Densa Submontana, ou seja, por vegetação nativa, mas também com uma área 

consideravelmente desmatada na área de planície. 

Drenagem 

Trata-se de outra área de grande concentração de corpos hídricos, onde se 

caracteriza pela mudança no padrão de drenagens, isto é, desta sub-bacia em diante os 

rios passam a nascer a noroeste do território de Ubatuba e sua foz, junto as praias, à 

sudeste. Este fato é influenciado pela litologia regional, e também passa a influenciar a 

menor concentração de drenagens. A padronização macroescalar é visivelmente 

retangular, contudo a quantidade de tributários de primeira ordem classificam o padrão 

da drenagem local como treliça. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

A foz da sub-bacia se instala sobre o Charnockito Ubatuba, e a vizinhança 

caracteriza-se pela presença do Granito Parati e Complexo Bico do Papagaio, e nas 

cabeceiras das drenagens o Complexo Costeiro instala a Unidade Ortognáissica, com a 

presença de um grande corpo Granitóide tipo I, sin a tard-orogênicos do orógeno 

Araçuaí. 

Os lineamentos basicamente se espacializam sobre o Complexo Bico do 

Papagaio e sobre o Granito Parati, nas demais áreas da bacia a concentração é baixa de 

morfotectonismo, o que permite a drenagem da região desenvolver-se sem grandes 

diretrizes tectônicas. 
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Figura 13. Domínio do Charnockito Ubatuba, procuramos a definição do Dicionário de 

Mineralogia e Gemologia de Branco (2008) para defini-lo como “variação de granito com 

hiperstênio, usada como pedra ornamental. Emprega-se muito, no Brasil, o charnockito e é conhecido, 

comercialmente, como Verde Ubatuba” (Branco, 2008). As rochas charnockiticas magmáticas 

plutônicas, possuem na maioria das vezes alguns minerais cristalizados com granulometria grossa, 

como se pode observar na imagem, além de ser encontrado na coloração verde escura. Sendo uma 

variação granítica, os charnockitos “são fisicamente difíceis de serem explotados e beneficiados, 

entretanto, tem alto brilho no polimento e alta durabilidade mecânica” (Branco, 2008). Esta amostra 

foi identificada na região da bacia do rio Puruba. 

Forma de Relevo e Declividade 

Por se tratar de uma bacia transitória entre diferentes tipos de terreno, a 

influência sobre as formas do relevo é evidente. Uma vez que a drenagem ainda corre 

no sentido NE-SW, evidencia uma grande escarpa retilínea, coincidente a área onde 

deflagra-se o Granitóide tipo I, a montante está o Planalto Continental, por sua vez, área 

coincidente ao Complexo Costeiro (Unidade Ortognáissica). Nas demais áreas, a 

diversidade litológica permite que se reflitam diferentes formas de relevo, contudo, tal 

diversidade deve ser anotada como marca da transição de domínios. 
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A área, em uma análise generalizada, retrata os maiores índices de declividade 

da região, principalmente nas áreas de escarpas retilíneas. Contudo, há de se notar que 

trata-se de mais uma bacia com grande área de planície, ou seja, com declividades 

baixas à planas. 

Risco 

Por tratar-se da bacia com menor concentração populacional, isto é a bacia 

menos populosa e menos povoada, o risco é baixo, porém há de se dizer que um 

povoado instalado no Sertão do Puruba encontra-se em área de potencial muito alto à 

ocorrência de acidentes naturais. Desta forma, deixa-se tal observação para medidas 

serem tomadas em busca de minimizar e/ou mitigar os impactos a esta população. 
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8.2.4. Rio Prumirim 

Tipo de Ocupação 

Esta bacia conta com uma grande área de território indígena, referente ao 

Povoado da Boa Vista do Sertão do Prumirim. De modo geral, o terreno é ocupado por 

Floresta Ombrófila Densa Submontana, ou seja, por vegetação nativa. 

Drenagem 

Trata-se de uma das menores bacias hidrográficas do município de Ubatuba, 

contudo a localização coincide com um Baixo Estrutural o que proporciona uma 

organização de drenagem bastante centralizada na área da bacia, com padrão 

subparalela a retangular. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

A sub-bacia se instala quase completamente sobre o Charnockito Ubatuba, com 

as cabeceiras das drenagens instaladas sobre o Complexo Bico do Papagaio e sobre o 

Granito Parati. 

Os lineamentos se instalam bastante intensamente, organizam-se de forma radial, 

caracterizando a área com um Baixo Estrutural. 

Forma de Relevo e Declividade 

Basicamente trata-se de uma área de declividades muito diversificadas, desde 

uma planície bastante plana, com baixas declividades, até vertentes mais íngremes, que 

podem atingir valores superiores a 15° de declive. As declividades superiores são 

referentes as vertentes das Escarpas em Espigões e dos Morros com Topos Convexos, e 

em contrapartida as baixas declividades se encontram nas áreas de Terraços Marinhos 

principalmente. 

Risco 

Apesar de contar com pouca concentração de população na bacia, a área onde 

instala-se a Comunidade Tradicional da Boa Vista insere-se exatamente nas 
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declividades mais acentuadas da margem esquerda da drenagem e coincide com uma 

vertente de uma Escarpa em Espigão, o que deflagra esta população em classe de risco 

Muito Alto à ocorrência de acidentes naturais. 
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8.2.5. Rio Itamambuca 

Tipo de Ocupação 

Até aqui as manchas de edificações eram bastante recentes, segundo dados da 

Carta de Evolução da Mancha Urbana, até a bacia do Rio Itamambuca a maior parte 

das manchas datavam de idades inferiores a dez anos (2010), contudo em Itamambuca 

observam-se edificações desde a década de 1970, e nota-se a primeira mancha com 

concentração populacional maior do que a classificada como Muito Baixa, segundo a 

Carta de Densidade de Ocupação. De modo geral, o terreno é ocupado por Floresta 

Ombrófila Densa Submontana, ou seja, por vegetação nativa, porém com grande 

quantidade de corredores de campos antrópicos que deflagram o desmatamento da área 

das planícies do Rio Itamambuca que pode vir a impulsionar a ocupação da área, ou 

seja, a região pode ser encarada como vetor de desenvolvimento urbano. 

Drenagem 

A partir desta bacia, a concentração dos corpos hídricos identificados e 

mapeados diminui drasticamente. A organização da drenagem deste caso padroniza-se 

em subretangular à treliça. Com destaque para o limite entre as bacias de Itamambuca e 

Prumirim, onde um Alto Estrutural proporciona o padrão de drenagem radial. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

A sub-bacia desenvolve-se a partir do Complexo Costeiro da Unidade 

Ortognáissica, atingindo a jusante a Unidade Granito-Gnáissica Migmatítica, e segue 

sobre o Complexo Bico do Papagaio até atingir as planícies sobre o Charnockito 

Ubatuba e desaguar sobre os Depósitos Litorâneos. 

A pesar da baixa concentração de lineamentos deflagrados na área, o falhamento 

da cabeceira da drenagem principal, desde as nascentes do Rio Itamambuca, indicam o 

forte controle estrutural local. Deve-se destacar que tal controle inclusive é responsável 

pela alta continentalidade das nascentes da drenagem, que atingem o domínio do 

Planalto Continental e entalham um sulco bastante vertical desde o principio formador 

da bacia. Outro dado que deve ser destacado é sobre a localização de um Alto Estrutural 
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na divisa entra a Bacia do Itamambuca com a do Prumirim, onde a drenagem organiza-

se em padrão radial o que denuncia tal organização morfotectônica. 

Forma de Relevo e Declividade 

Apesar de tratar-se de uma bacia com características bastante particulares sobre 

sua forma, as formas de relevo são bastante homogêneas, divididas em quatro classes 

que explicam o desenvolvimento da bacia. A drenagem nasce nos domínios do Planalto 

Continental, como dito anteriormente, e a partir deste patamar se encaixa sobre o 

falhamento vigente localmente e passa a esculpir Escarpas em Espigões, onde atingem 

as declividades mais acentuadas da bacia, em seguida atravessa as Rampas Coluviais de 

depósitos quaternários e por fim atinge o patamar praticamente plano do Terraço 

Marinho. 

Risco 

A população da Bacia de Itamambuca é bastante significativa em comparação 

com a maior parte das demais sub-bacias, contudo, tal concentração maior de 

edificações não se mostra necessariamente mais exposta a áreas de maior perigo, 

apresentando-se apenas uma população restrita instalada no Sertão de Itamambuca, em 

áreas já completamente inseridas na área de conservação ambiental do Parque Estadual 

da Serra do Mar, onde já deveria haver um freio normativo para que tal ocupação não se 

desenvolve-se sobre esta área. 
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8.2.6. Rio Indaiá/Capim Melado 

Tipo de Ocupação 

As manchas de edificações, segundo dados da Carta de Evolução da Mancha 

Urbana, são bastante variadas, desde edificações com mais de 30 anos de instalação até 

núcleo de urbanização recém-instalada na área mais interior da planície da bacia. Nota-

se também a primeira mancha com concentração populacional Alta, segundo a Carta de 

Densidade de Ocupação. De modo geral, o terreno é ocupado por Floresta Ombrófila 

Densa Submontana, ou seja, por vegetação nativa. 

Drenagem 

A drenagem do Rio Indaiá organiza-se em padrão paralelo a subparalelo com 

baixa concentração de corpos hídricos que formem a bacia. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

A sub-bacia desenvolve-se sobre o quadro típico da região, isto é, a partir do 

Complexo Costeiro da Unidade Ortognáissica, atingindo a jusante a Unidade Granito-

Gnáissica Migmatítica, e segue sobre o Complexo Bico do Papagaio até atingir as 

planícies sobre o Charnockito Ubatuba e desaguar sobre os Depósitos Litorâneos, 

contudo, antes de atingir os patamares dos Depósitos Litorâneos ainda passa por um 

terreno de Depósitos Aluvionares. 

A pesar da baixa concentração de lineamentos deflagrados na área, a bacia 

respeita o falhamento da vizinhança, e segue o sentido NW-SE, como a Bacia do 

Itamambuca. 

Forma de Relevo e Declividade 

As características da Bacia em questão são muito semelhantes as que se 

observam na vizinhança, podendo descreve-la da seguinte forma: divididas em quatro 

classes que explicam o desenvolvimento da bacia. A drenagem nasce nos domínios das 

Escarpas em Espigões, onde atingem as declividades mais acentuadas da bacia, em 

seguida atravessa as Rampas Coluviais de depósitos quaternários e por fim atinge o 

patamar praticamente plano da Planície Aluvial-Fluvial, porém, nota-se que ao atingir 
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tal patamar, o relevo se enclausura entre dois corpos do Charnockito Ubatuba, como 

Morros Alongados de Topos Angulosos. 

Risco 

A sub-bacia em questão conta com aproximadamente 200 hectares de áreas 

edificadas, pode-se notar que as manchas urbanas dessa área estão localizadas em áreas 

pouco susceptíveis, com apenas destaque negativo para os limites próximos aos dois 

corpos Charnockitos Ubatuba com forma de Morros Alongados de Topos Angulosos 

próximos a foz da drenagem. 
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8.2.7. Rio Grande de Ubatuba 

Tipo de Ocupação 

Pode se dizer que esta trata-se da sub-bacia mais relevante para o estudo, por se 

ser nela onde se instala a mais antiga e abundante mancha urbana do município em 

questão. As manchas de edificações, segundo dados da Carta de Evolução da Mancha 

Urbana, são bastante variadas, desde as primeiras edificações até núcleo de 

urbanização recém-instalada na área mais interior da planície da bacia. Nota-se também 

a primeira mancha com concentração populacional Muito Alta, segundo a Carta de 

Densidade de Ocupação. De modo geral, o terreno é ocupado por Floresta Ombrófila 

Densa Montana, ou seja, por vegetação nativa, porém, aproximadamente um terço da 

área desta bacia é referente a áreas edificadas. 

Drenagem 

A drenagem do Rio Grande de Ubatuba organiza-se em padrão subparalelo a 

subretangular com baixa concentração de corpos hídricos que formem a bacia. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

A sub-bacia desenvolve-se sobre o quadro típico da região, isto é, a partir do 

Complexo Costeiro da Unidade Ortognáissica, atingindo a jusante a Unidade Granito-

Gnáissica Migmatítica, e segue sobre o Complexo Bico do Papagaio até atingir as 

planícies sobre o Charnockito Ubatuba, atravessa os Depósitos Aluvionares até 

desaguar sobre a extensa planície dos Depósitos Litorâneos. 

A pesar da baixa concentração de lineamentos deflagrados na área, a bacia 

respeita o falhamento da vizinhança, e segue o sentido NW-SE na cabeceira, contudo 

sofre forte impacto em sua direção na área onde se desenvolveu a planície dos Terraço 

Marinhos da bacia, tornando-se SW-NE, praticamente perpendicular ao sentido 

regional. Quanto a isso, há de se notar que nas cabaceiras da margem direita da bacia 

existe uma grande concentração de falhamentos paralelos no mesmo sentido (SW-NE) 

que coincidem com o alargamento da Unidade Granito-Gnáissica Migmatítica do 

Complexo Costeiro. 
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Forma de Relevo e Declividade 

As características da Sub-bacia em questão desenvolvem-se desde as Escarpas 

Retilíneas nas nascentes, atravessando domínios de Escarpas em Espigões e 

posteriormente Rampas Coluvionares para enfim atingir as Planícies Aluviais-Fluviais e 

os Terraços Marinhos. Neste caso, mais uma vez a instalação das Planícies e dos 

Terraços encontra-se enclausurados entre os avanços da Serra do Mar, por formas de 

Morros Alongados de Topos Angulosos. 

Quanto a declividade local, as áreas de maiores graus de inclinação das vertentes 

se localizam exatamente nas cabeceiras da bacia, onde as nascentes se instalam junto ao 

domínio das Escarpas Retilíneas. 

Risco 

A sub-bacia em questão se trata da mais densamente povoada, e populosa do 

município. É nela onde se instala de fato a cidade de Ubatuba. Apesar de deter mais de 

1.000 hectares de área edificada, pode-se dizer que em termos percentuais não existem 

muitas áreas em situação de risco Alto e Muito Alto. Deve ser atestado que a Estrada do 

Sertão Aírton, na margem direita da drenagem, com acesso pela Rodovia Oswaldo Cruz 

(SP-125), é o principal front de desenvolvimento de ocupações em áreas de risco Muito 

Alto do município, o que deve ser atestado e monitorado tanto para que o avanço seja 

controlado quanto para que as instalações existentes recebam auxilio para a mitigação 

do perigo eminente. 
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8.2.8. Rio Perequê-Mirim 

Tipo de Ocupação 

Trata-se da menor sub-bacia da pesquisa, porem trata-se de uma área muito 

povoada e relativamente populosa, em comparação com as demais sub-bacias. De modo 

geral, o terreno é dividido pela ocupação da Floresta Ombrófila Densa Submontana, ou 

seja, por vegetação nativa, e por áreas edificadas. 

Drenagem 

A drenagem do Ribeirão Perequê-Mirim forma a menor bacia do município, 

com um cotovelo proeminente que reflete o controle estrutural local. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

A sub-bacia desenvolve-se entre os Depósitos Litorâneos e o Charnockito 

Ubatuba. A pesar da pequena extensão, a sub-bacia é o retrato fiel da relação das duas 

direções do morfotectonismo regional, isto é, com nascentes próximas ao litoral, o 

Ribeirão Perequê-Mirim corre sentido paralelo (SW-NE) ao litoral, e adiante corre no 

sentido NW-SE para desaguar no oceano, obedecendo exatamente os lineamentos 

dispostos na identificação cartográfica. 

Forma de Relevo e Declividade 

O Ribeirão Perequê-Mirim nasce em área de domínio de Morros de Topos 

Convexos, passa por Rampas Coluvionares e alcança as Planícies Aluviais-Fluviais e os 

Terraços Marinhos. Mais uma vez a instalação das Planícies e dos Terraços encontra-se 

enclausurados entre os avanços da Serra do Mar, por formas de Morros Alongados de 

Topos Angulosos. 

Quanto a declividade local, as áreas de maiores graus de inclinação das vertentes 

se localizam exatamente nas cabeceiras da bacia, onde as nascentes se instalam junto ao 

domínio das Escarpas Retilíneas. 
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Risco 

A sub-bacia em questão saturou as áreas de perigo Baixo e Moderado, restando 

apenas áreas de risco Alto e Muito Alto como possibilidades de desenvolvimento 

urbano. Porém, como dito, as áreas ocupadas hoje nesta sub-bacia são em sua maioria 

áreas de pouco perigo, com exceção aos limites junto aos Morros Alongados de Topos 

Angulosos, nos limites entre as pocket beaches e os avanços da Serra do Mar. 
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8.2.9. Rio Escuro/Comprido 

Tipo de Ocupação 

Trata-se de uma sub-bacia com Alta concentração de edificações, segundo a 

Carta de Densidade de Ocupação, e bastante povoada nos bairros do Lazaro e do 

Corcovado, onde se instala também a Comunidade Tradicional Aldeia Renascer; 

segundo dados da Carta de Evolução da Mancha Urbana, são bastante variadas, 

desde edificações com mais de 30 anos de instalação até núcleo de urbanização recém-

instalada na área. 

Esta região é particular do ponto de vista do tipo de ocupação da área natural, 

pois se estendem áreas de vegetação arbórea/arbustiva-herbácea de terrenos marinhos 

lodosos, limitada dentro de um terreno de uma área de Depósitos Lagunares e 

Estuarinos, nas vizinhanças deste domínio se instalam áreas de vegetação secundária da 

floresta ombrófila densa de terras baixas. 

Drenagem 

A drenagem da área caracteriza-se por dois corpos que nascem em sentidos 

perpendiculares, sendo o Rio Escuro correndo no sentido W-E e o Comprido em N-S, e 

se interceptam já próximo na foz junto ao litoral. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

A sub-bacia desenvolve-se a partir do Complexo Bico do Papagaio, onde 

proporciona um entalhamento bastante verticalizado até alcançar o domínio do 

Charnockito Ubatuba, porém no centro da bacia nota-se uma grande área de Coberturas 

Detríticas Indiferenciadas. 

Esta bacia é, de modo geral, a bacia com menor quantidade de lineamentos 

identificados, com exceção das duas morfotectônicas que regem as duas principais 

drenagens da sub-bacia, sendo o Rio Escuro correndo no sentido W-E e o Comprido em 

N-S. 
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Forma de Relevo e Declividade 

As nascentes do Rio Escuro localizam-se em área de Escarpas Retilíneas e as 

nascentes do Rio Comprido sobreas Escarpas em Espigões, daí em diante atravessam 

cabeceiras compostas por Rampas Coluviais e alcançam as Planícies Aluviais-Fluviais, 

e por fim, estende-se uma grande planície de Terraço Marinho com uma área restrita a 

Depósitos Lagunares e Estuarinos. 

Quanto a declividade local, as áreas de maiores graus de inclinação das vertentes 

se localizam exatamente nas cabeceiras da bacia, onde as nascentes se instalam junto ao 

domínio das Escarpas Retilíneas e em Espigões, posteriormente o terreno suaviza a 

declividade até atingir patamares próximos a terrenos planos nas planícies. 

Risco 

A sub-bacia tem grande concentração de áreas urbanizadas no bairro da Lazaro, 

onde não apresenta potencial alto de riscos de ocorrência de acidentes naturais, contudo, 

áreas como a comunidade na Praia da Fortaleza e no Refúgio do Corsário são áreas 

bastante críticas, porém tais riscos podem ser encarados como menos eminentes por 

tratar-se de áreas típicas de casas de veraneio. Outro dado que pode ser levado como 

relevante é o fato de que a área tem acesso por apenas uma via simples instalada junto a 

vertentes bastante íngremes de Morros Alongados de Topos Angulosos do Charnockito 

Ubatuba, o que sugere que possa vir a existir comprometimento futuro do acesso a esta 

população. 
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8.2.10. Rio Maranduba/Arariba e Rio Tabatinga 

Tipo de Ocupação 

Trata-se de duas sub-bacias com Alta concentração de edificações, segundo a 

Carta de Densidade de Ocupação, e bastante povoada nos bairros da Lagoinha, de 

Maranduba, Araribá e Sertão da Quina; segundo dados da Carta de Evolução da 

Mancha Urbana, são bastante variadas, desde edificações com mais de 30 anos de 

instalação até núcleo de urbanização recém-instalada na área. 

Além disso estas duas sub-bacias concentram a maior concentração de 

edificações com menos de 10 (dez) anos de instalação, segundo a Carta de Densidade 

de Ocupação, ou seja, trata-se de outro front de desenvolvimento urbano no município, 

principalmente voltado a bacia do Rio Tabatinga, nos bairros do Araribá e Sertão da 

Quinta. 

Quanto a cobertura vegetal, esta região tem uma presença generalizada de 

floresta ombrófila densa de terras baixas. 

Drenagem 

Estas sub-bacias novamente concentram maior número de drenagens, como nas 

sub-bacias mais ao norte do município. O padrão de organização de modo geral trata-se 

de treliças. 

Tipo de Embasamento Litológico e Morfotectônica 

A sub-bacia Maranduba/Arariba nasce em domínio do Complexo Bico do 

Papagaio e atinge a planície em domínio de Coberturas Detríticas Indiferenciadas. Por 

outro lado, a sub-bacia do Rio Tabatinga desenvolve-se sobre um complexo radial com 

intercalações do Complexo Costeiro da Unidade Granito-Gnáissica Migmatítica, e sobre 

o Granito Caçandoca. 

Os lineamentos se concentram principalmente na bacia do Tabatinga, onde se 

organizam conforme a disposição dos conjuntos litológicos, em contrapartida na bacia 

do Maranduba/Arariba há concentração de morfotectonismo apenas nas cabeceiras da 

bacia, deixando a planície praticamente ausente deste tipo de influência. 
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Forma de Relevo e Declividade 

As características das sub-bacias em questão deflagram dois quadros distintos. 

As nascentes da Maranduba/Arariba desenvolvem-se em terrenos bastante íngremes nos 

domínios de Escarpas em Espigões até atingir as Planícies Aluviais-Fluviais e os 

Terraços Marinhos, regiões aproximadamente planas. Neste caso, mais uma vez a 

instalação das Planícies e dos Terraços encontra-se enclausurados entre os avanços da 

Serra do Mar, por formas de Morros Alongados de Topos Angulosos, que proporcionam 

o desenvolvimento de vertentes de inclinação bastante acentuada e setorizada. Um dos 

lados em que identifica-se o avanço da Serra do Mar trata-se exatamente da vertente 

reversa da sub-bacia do Rio Tabatinga, também instalada em uma área bastante restrita 

sobre um conjunto de Morros Alongados de Topos Angulosos, referentes as 

intercalações do Complexo Costeiro e do Granito Caçandoca. 

Risco 

As sub-bacias em questão tratam-se da mais um caso de adensamento e grande 

povoamento e população do município. Deve-se destacar que parte do bairro da 

Lagoinha e o restante do bairro da Fortaleza e do Bonete, e os bairros do Pulso e do 

Caçandoca, estes últimos na sub-bacia do Tabatinga, estão em áreas classificadas como 

de risco Muito Alto, e novamente são áreas próximas a vertentes muito íngremes 

atingindo até 30° de inclinação e com acesso muito restrito por vias estreitas que pode 

vir a ocasionar isolamento das áreas em questão. 
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Figura 14. Vertente com inclinação maior que 20%, com destaque para área de cicatriz de 

escorregamento recente, sobre matriz granítica Complexo Pico do Papagaio, próximo ao único 

acesso para o bairro Caçandoca. 
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9. Considerações Finais 

Os resultados obtidos na análise do potencial de deslizamento associado aos 

parâmetros de declividade, forma da encosta e área de contribuição, embora atestem a 

influência da declividade no condicionamento de deslizamentos, sugerem a existência 

de limites críticos desse parâmetro nas bacias. Como pode ser observado nas Cartas de 

Declividade e de Risco Potencial de Acidentes Naturais, o potencial de deslizamento 

cresce com o aumento da declividade até a classe 37,0°. 

Sabe-se, no entanto, que a análise isolada do papel desempenhado pela 

declividade no desencadeamento de deslizamentos, e consequentemente desastres 

naturais, é tarefa difícil de ser alcançada. Como observado nos mapeamentos de campo 

realizados nessas bacias, torna-se evidente a existência de relações entre a declividade e 

outros parâmetros, tais como espessura do solo e fraturas de alívio de tensão, os quais 

também exercem influência na estabilidade das encostas. 

A forma da encosta, como inicialmente esperado, exerceu grande influência no 

controle da distribuição espacial dos deslizamentos no interior de todas as bacias. Tal 

fato é mostrado através da Carta de Risco Potencial de Acidentes Naturais, na qual se 

observa que embora as porções convexas sejam as mais frequentes nas bacias, o 

potencial de deslizamento das porções côncavas do relevo foi maior do que aquele 

associado às feições convexas e retilíneas. 

Os resultados obtidos nos estudos realizados nas bacias dos rios Escuro-

Comprido, Perequê Mirim, Grande de Ubatuba, Indaiá-Capim Melado, Itamambuca, 

Prumirim, Quirim-Puruba, Iriri-Onça e Fazenda Bicas, relativos a um ambiente de alta 

energia típico da Serra do Mar, evidenciam um importante papel que a morfologia 

desempenha sobre o terreno no condicionamento dos movimentos de massa. Os 

mapeamentos realizados permitiram definir que a análise do papel da topografia no 

condicionamento dos deslizamentos deve ir além da tradicional medição da declividade 

do terreno. 

A pesquisa bibliográfica revelou que a combinação de modelos matemáticos 

baseados em processos com monitoramentos de campo, voltados para a caracterização 

da dinâmica hidrológica subsuperficial dos solos, torna-se importante ferramenta nos 



129 

estudos de previsão de áreas susceptíveis a deslizamentos, sugerindo uma possível 

continuidade dos estudos apresentados até aqui. 

O fato dos resultados aqui mostrados do modelo não terem incorporado 

variações espaciais das propriedades do solo ao longo das bacias, apenas das variáveis 

morfológicas (declividade e formas do relevo), e mesmo assim este ter tido uma grande 

eficácia, com base em comparação a demais trabalhos desenvolvidos sobre o tema e 

mesmo sobre estudos desenvolvidos sobre a área analisada, deflagram solidez dos dados 

desenvolvidos, relacionados a importância do papel desempenhado pela topografia na 

caracterização de áreas mais vulneráveis a deslizamentos de massa. 

Outro dado que se deve destacar sobre a eficiência da metodologia aqui utilizada 

resulta do fato desta não delegar ao SIG o poder de decisão na definição das áreas mais 

susceptíveis à ocorrência de deslizamentos, cabendo ao pesquisador a avaliação final, a 

qual é aqui baseada, entre outros, em processos de distribuição hidrológica, 

privilegiando o controle topográfico no desencadeamento dos fenômenos estudados. 

Porém, como sugerido por outros trabalhos semelhantes, torna-se importante a 

continuidade dos estudos de modo a permitir a incorporação no modelo de outros 

fatores condicionantes dos movimentos de massa. 

Outro ponto que destacamos sobre a análise das morfoestruturas estudadas ao 

longo do que foi apresentado até aqui é com referência as direções dos lineamentos 

mapeados. Os lineamentos com sentido NE-SW constatam a coerência com a 

estruturação regional pré-cambriana, enquanto que as direções N-S e NW-SE refletem 

uma estruturação mais recente. O arranjo ortogonal dos lineamentos subdivide a Serra 

em blocos menores. 

A análise morfométrica, em conjunto com a análise estrutural, evidencia um 

importante controle tectônico, presente na organização da rede de drenagem e na 

compartimentação em blocos da Serra do Mar. Como esperado, a compartimentação 

estabelecida coincide, muitas vezes, com os limites de unidades geossistêmicas da 

Serra, uma vez que estas são integradoras dos vários parâmetros controladores da 

paisagem. Entretanto, no presente estudo foi possível ressaltar e confirmar o importante 

papel da tectônica recente na configuração atual do relevo. 
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No município de Ubatuba, os resultados da análise morfométrica mostram boa 

correlação com as informações estruturais e geomorfológicas. Em regiões que não 

dispõem de estudos geológicos e geomorfológicos básicos, a aplicação desta 

metodologia pode constituir uma importante ferramenta para preceder os trabalhos de 

campo. 

Como investigado durante a pesquisa, a identificação de geometrias específicas 

nas vertentes da Serra (tais como facetas triangulares e trapezoidais) na área de estudo, 

constitui evidência clara da existência de atividades tectônicas cenozoicas, e até mesmo 

quaternárias, que podem vir a atuar como fator condicionante dos movimentos 

gravitacionais. As facetas não são de origem erosiva, mas neotectônica, como constata 

Ribeiro (2003). 

Então, afirmamos que os processos erosivos atuais na área de estudo são 

desencadeados pela pluviosidade e forte declividade, com a ocupação e intervenção 

antrópica vem potencializando o poder erosivo nas áreas costeira da Serra do Mar. 

As Unidades Morfológicas críticas e estáveis, em seu equilíbrio morfodinâmico 

aqui caracterizadas, podem ser úteis como critérios de definição de políticas públicas a 

serem estabelecidas para Ubatuba, com vistas à minimização das consequências de 

riscos geológico-geotécnicos. 

Para se avançar no estudo da evolução das vertentes da Serra do Mar em 

Ubatuba, baseado em formas, processos, materiais e efeito antrópico, faz-se necessário 

o estudo dos processos morfogenéticos associados a todos os fatores condicionantes e 

suas inter-relações. 

Deve ser considerado bastante significativo o fato de que, nos últimos 50 anos 

(1960-2010), o crescimento da ocupação urbana, mesmo que não refletindo o 

crescimento da população residente de Ubatuba, proporcionou um estado de 

comprometimento da área de estudo, tornando-a mais sensível aos movimentos 

gravitacionais. 

Conclui-se que, a distribuição espacial das classes de potenciais naturais de 

acidentes, por si só, aponta que processos erosivos em todos os estágios, desde os 

iniciais (laminares ou superficiais), até os mais avançados de voçorocamento profundo, 
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obedecem a uma geometria de instalação e evolução associadas a sistemas de 

fraturamentos. 

A elaboração da Carta de Risco Potencial de Acidentes Naturais, a partir da 

aplicação da sistemática morfoestrutural e morfotectônica e o uso de técnicas de 

geoprocessamento foram adequados para os estudos que visam o planejamento e gestão 

do meio físico, pois compreende uma sistemática de trabalho relativamente rápida e, 

inclusive de baixo custo, onde estabelece com boa precisão classes de potencial natural 

de erodibilidade, entre outras formas de classificação, permitindo que planejadores e 

tomadores de decisão focalizem os estudos detalhados em áreas previamente 

estabelecidas, o que permite reduzir os impactos negativos sobre áreas de grande 

potencial de desastres naturais. 

No caso das áreas urbanas de Ubatuba, áreas já estabelecidas, observou-se uma 

relação preocupante entre as áreas mais apropriadas à implantação versus a efetiva 

implantação de áreas urbanas, pois mesmo que grande parte de obras se localizem em 

áreas com baixo potencial de acidentes naturais, o que se observa em termos de 

evolução da macha urbana do município é o processo de evolução sobre terrenos de 

sopés da Serra do Mar, com áreas de declividades muitas vezes superiores a 15% o que 

já indica alto potencial de ocorrência de acidentes naturais. Esses vetores de expansão 

devem ser constantemente monitorados e fatalmente os custos de manutenção serão 

relativamente maiores se de fato houver o desenvolvimento de núcleos urbanos sobre as 

áreas mapeadas. 

Por fim, concordamos com grande parte das pesquisas acadêmicas que dispõem 

da elaboração e manipulação dos diferentes dados em ambiente SIG. Como a maioria, 

entendemos que a manipulação de dados em SIG possibilita o melhor gerenciamento, 

cruzamento e análise dos mesmos, facilitando a comparação com dados pré-existentes 

ou dados que serão futuramente formulados. 

 

Finalmente, como geralmente este tipo de estudo atesta, concluímos que diante 

da impossibilidade de interferir diretamente sobre os fatores predisponentes naturais 

(alta pluviosidade, forte declividade, variação litológica e atividade tectônica) faz-se 
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extremamente necessária que seja empenhado o máximo de esforços para o 

desenvolvimento da sociedade de forma sustentável frente a Mata Atlântica e a Serra do 

Mar, para que desta forma evite-se novos casos de fenômenos naturais impactando de 

forma extremamente negativa sobre áreas urbanas e perdas de vidas humanas. 
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