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FATORES FORMADORES DA PAISAGEM LITORÂNEA: A BACIA DO
GUARATUBA, SÃO PAULO - BRASIL.

RESUMO

O estudo teve por objetivo caracterizar e correlacionar os elementos do meio
físico biótico, drenagem, geologia, formas de relevo, cobertura vegetal, solos e uso da terra,
através da interpretação de fotografias aéreas, imagens de satélite e trabalhos de campo, bem
como testar a técnica de amostragem circular de rede de drenagem para identificar unidades
de mapeamento de solos no complexo Serra do Mar em São Paulo, que correspondem a áreas
de difícil acesso, escarpadas, com densa rede de drenagem e densamente florestadas. A bacia
do Guaratuba caracteriza-se por apresentar distintos compartimentos: a planície litorânea,
onde ocorrem sedimentos marinhos e flúvio-marinhos sobre os quais se desenvolve uma
vegetação pioneira herbácea e arbórea, com solos que apresentam em geral hidromorfismo
(podzol e glei); o planalto, caracterizado por gnaisses com feições amorreadas, alternando
solos podzólicos, cambissolos e litólicos sob floresta pluvial tropical; e, as serras e escarpas
abruptas, revestidas por formações superficiais pouco espessas (litossolos e cambissolos)
sobre granito, recobertas pelas florestas tropicais. Apresenta clima com precipitações acima
de 2.000 mm por ano, sem estação seca definida e temperatura média anual de 19 a 25ºC.
Como resultado foram produzidos os mapas da rede de drenagem, geologia, formas de relevo,
declividade, hipsometria, vegetação e solos. Elaboraram-se também, 48 amostras circulares de
50 ha distribuídas pelos compartimentos do planalto, escarpa e planície litorânea na bacia do
rio Guaratuba, trabalhando-se ainda, pontualmente em detalhe, com toposseqüências
pedológicas. Concluiu-se com o estudo de amostras circulares, que o padrão de drenagem
indica as formações geológicas predominantes, enquanto o número de rios e seus índices
correlatos indicam os solos e o material superficial. A aplicação estatística aos índices de
número, comprimento de rios, relevo, declive, geologia e vegetação mostrou-se mais eficiente
na separação de grupamentos de solos nos subcompartimentos, agrupando amostras com
mesmas associações de solos, facilitando o mapeamento.
Conclui-se, ainda, que os elementos influenciam a distribuição e composição
dos solos, devido à relação infiltração/deflúvio, que comanda o desenvolvimento e espessura
dos mantos de alteração, modelando a topografia e, consequentemente, propiciando a
instalação da vegetação. Para as zonas litorâneas, o relevo, a vegetação natural e o material
xii

geológico delimitam e definem unidades de solos distintas, podendo estes, serem mapeados
por meio desses elementos. Assim, a vegetação exuberante e o clima local quente e úmido em
toda a bacia, permitem dizer que na planície litorânea, as formas de relevo e a drenagem são
os principais fatores no desenvolvimento dos solos, enquanto na escarpa e planalto, a
declividade e o material de origem tornam-se mais decisivos. Observa-se portanto, uma
relação direta entre os compartimentos morfológicos, a vegetação natural, a geologia e os
solos nesta bacia hidrográfica, enquanto o detalhamento por toposseqüências, indica
processos de transformação e evolução morfopedológicos, como as passagens de solos
podzois para glei e de podzois para solos orgânicos, que fornecem indícios sobre a gênese e
evolução da paisagem.
O trabalho de mapeamento da zona litorânea, permite extrapolar os resultados
para áreas contíguas, definindo as associações de solos, bem como a estrutura da cobertura
vegetal natural e as formas de relevo presentes. Este fato deve ser observado em zonas que
apresentem material geológico similar (granitos, gnaisses e respectivos sedimentos).

Palavras-chave: fotointerpretação; relação solo/paisagem; amostra circular; mapeamento,
pedologia, meio físico-biótico, recursos naturais.
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FORMATION FACTORS OF THE COASTAL LANDSCAPE: THE CASE OF THE
GUARATUBA WATERSHED, SÃO PAULO, BRAZIL.
SUMMARY

This study aims to characterize and correlate elements of the biotic-physical environment,
drainage, geology, landform, vegetation cover, soil and land use by means of interpretation of
aerial photographs, satellite images and field work. It also aims to test the technique of
circular sampling the drainage network for identifying soil mapping units in the Serra do Mar
complex, which corresponds to very steep areas, with dense drainage, and heavily forested
areas, with difficult access. The Guaratuba watershed has distinctive compartments. In the
coastal plain, pioneer herbaceous and arboreous plant species grow on redoximorphic soils
developed on marine and fluvial-marine sediments (Spodosols and gley soils). The highlands
have tropical rain forest on Ultisols, Inceptisols, and Entisols developed from gneissic
bedrock in a hilly relief. The granitic escarpments have shallow soils (Entisols and
Inceptisols) covered by tropical forests. The regional climate is characterized by an annual
rainfall above 2000 mm, no distinct dry season, and an average temperature that can range
locally from 19o to 25oC.
Drainage, geology, landform, slope, hipsometry, vegetation and soil maps were
produced. It was also produced in the Guaratuba watershed 48 circular samples, of 50 ha
each, distributed in the highlands, mountains, and coastal plain. Additionally, pedological
transects were studied in further detail locally.
The circular sampling study concluded that the drainage pattern indicates the
predominant geological formations, whereas the number of rivers and its associated indexes
indicate the soils and the superficial material. The statistics of the number of river, river
length, relief, geology, and vegetation indexes were more efficient in discriminating the soil
groups in the sub-compartments, grouping samples with the same soil associations, easing
therefore the mapping work. It was also concluded that the elements influence the soil
distribution and composition, due to the infiltration/runoff ratio, which determines the
development and thickness of the weathering mantle, shaping the relief and allowing the
establishment of the vegetation. In the coastal areas, relief, natural vegetation and geological
material determine distinctive soil units, which can be mapped through these elements. Thus,
the exuberant vegetation and the hot and humid climate throughout the watershed support the
idea that, in the coastal plain, the landforms and drainage are the main factors influencing soil
development. Whereas in the highlands and in the mountainous areas, the slope and parent
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material give a more important contribution to soil development. It was observed in the whole
watershed, therefore, a direct relationship between landform compartments, natural
vegetation, geology and soils, whereas the localized study in the transects indicates
transformation and morpho-pedological processes, like the ones where spodosols grade to
gley soils, and spodosols grade to histosols, indicating landscape genesis and evolution.
The work in the coastal zone allows the extrapolation of the results to contiguous
areas, defining soil associations as well as the structure of the natural vegetation cover and
landforms. This association should be expected in areas that have similar geology (granites
and gneisses and its derived sediments).

Keywords: aerial photointerpretation, soil-landscape relationships, circular sampling,
natural resources mapping, pedology, physical-biotic environment.
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