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1 - TNTRODUçÃO

Ánea DE ESTUDo

O Município de Sanlos, com uma área territorial de 725km?, insere-se na região
da Baixada Santista, constituída por cinco municípios que totalizam 1.315 km2,
Santos detendo, portanto, 55% da área da Baixada, município largamente
difundido com o maior porto do Brasil (Figura 1).

A área de estudo está situada na parte continental do município, a partir da
divisa com o município de Cubatão, seguindo pela rodovia Piaçaguera-Guarujá
SP-55 até a divisa com o município de Guaru jâ, e daí seguindo em direção
nordeste pela rodovia Rio-Santos BR-101, até a bacia hidrográfica do rio
Itapanhaú e rodovia Mogi-Bertioga.

PROPÓSlTOS

A cidade de Santos, situada na ilha de São Vicente, esta a beira da saturação
de seu espaço insular. Totalmente urbanizada, a ilha apresenta conflitos de uso
do solo, em função de carência de áreas que atendam ao crescimento da
demanda de serviços, principalmente no caso de serviços de retro-porto, além
das necessidades habitacionais. Estas últimas são responsáveis pelos eventos
catastróficos já ocorridos, devido à ocupação irracional das encostas dos
morros, quando locais extremamente problemáticos do ponto de vista do meio
físico, são parcelados e ocupados mais sob a influência de razões de mercado
do que pelas reais potencialidades das áreas a serem ocupadas.
A ocupação de novas áreas para abrigar o crescimento populacional e

econômico da Baixada, tem-se dado de forma dispersa, em função das
característ¡cas naturais da ârea, ou sejam as praías, morros e mangues, que
ocasionaram e ocasionam altos custos de manutenção, dificuldade de
implantação de infraestrutura urbana, eventos catastróficos localizados,
poluição generalizada das praias e mangues, além do desconforto populacional
inerentes às condições de transporte para atingirem seus locais de trabalho.
Desse modo, a região continental do município é hoje uma opção viável para
ocupação, tanto habitacional como econômica, tendo em vista a melhoria das
vias de acesso, como a duplicação da SP-55 e os estudos preliminares feitos
pela Prefeitura Municipal de Santos para a ligação Santos-llha/Santos-
Continente.



Esta região apresenla boas opções de ocupação, pr¡ncipalmente as situadas no
vale do Rio Quilombo, rio Jurubatuba e rio Diana, ao longo da SP-5S e dos rios
Trindade, Cabuçu e Caiubura ao longo da BR-101, além das áreas já ocupadas
e loteadas na bacia do rio ltapanhaú.
A ocupação destas áreas é incipiente, ou seja, existem somente poucas casas
de sitiantes com cultura de subsistência e atividades de exploração mineral,
principalmente no vale do rio Jurubatuba. Ao longo da BR-101 já existem
loteamentos de chácaras e pequenos lotes como no caso do bairro do
Caiubura, e após a ponte sobre o rio ltapanhaú já temos a zona urbanizada de
Bertioga.

O propósito deste estudo foi o de mostrar.a necessidade de estudos das
características geológicas do meio físico, em locais ainda não ocupados,
quando se deseja um desenvolvimento racional e sustentado, que atendam as
necessidades sócio-econômica como um todo, tanto nos custos alocados para
¡mplantação de projetos, como, e principalmente, com respeito ao meio
ambiente. Deste modo, respeitando-se as vocações naturais da região em
lermos do meio físico, poderemos oferecer um ambiente futuro saudável e com
menores riscos decorrentes de sua ocupação.

METODOLOGIA

As pr¡me¡ras intervenções das geociências nas at¡v¡dades inerentes ao uso
urbano e industrial do solo se deram de maneira isolada, atendendo
necessidades locais bastante específicas como, por exemplo, a ¡mplantação do
metrÔ paulistano que utilizou métodos, técnicas e recursos variados. Somente a
partir da década de 70 é que foram realizados trabalhos de abordagem mais
ampla e integrada do meio físico e as atividades urbanas e industriais, através
da ut¡l¡zação da cartografia geotécnica (COULON, 197S e lpT 1978). No exterior
esta técnica tem sido desenvolvida e aplicada desde a década de 50. O
pequeno interesse no enfrentamento planejado dos problemas relativos à
ocupação urbana por parte do Poder Público, que deve ser o principal usuário
das cartas de características geológicas do meio fÍsico, tem limitado a utilização
destas técnicas no Brasil. lsto talvez se deva ao fato do desconhecimento, até
recentemente verificado, entre os lécnicos dos diversos orgãos públicos que
aluam nessa área. Verifica-se ainda que também na iniciativa privada
(projetistas da área de parcelamento do solo, conjuntos habitac¡onais, etc.) não
são levadas em consideração as limitaçöes do meio f ísico.



A partir da década de 80 verificou-se uma inversão deste quadro, notadamente
devido a atuação do IPT em problemas relacionados a acidentes geológicos da
Baixada Santista, Serra do Mar e Região Metropolitana de São Paulo e
trabalhos isolados de teses nas Universidades de São Paulo, Estadual Paulista
e Ouro Preto. Neste sent¡do a CETESB (1985) elaborou uma Carta do Meio
Ambiente da Baixada Sant¡sta na qual são destacadas ¡nformações sobre o
meio físico, caracterizaçäo da vegetaçáo, poluição das águas e ocupação
terr¡torlal.

Atualmente orgãos estaduais como a EMPLASA, SMA e lPT, vem
desenvolvendo trabalhos de cartografia de riscos geológicos em áreas de
interesse de prefeituras como as de São Paulo, Guarujá, Santos, Niteró¡, ou
outras inst¡tuições que atuam em Belo Horizonte, Maceió e Bio de Janeiro. Estes
trabalhos foram feitos pr¡nc¡palmente devido a ocorrências catastróficas, que
mostraram a necessidade de respeito as características do meio físico, quando

de sua ocupação.

Como já assinalado, as características do meio físico, destacadas quando da
ocupação territorial, até aqui se ocupara, da geologia em seus aspectos
estruturais e geomorfológicos, da geomorfologia e da declividade dos terrenos.
Estes aspectos físicos sáo necessários à coñfecção da carta de risco, que indica
a maior ou menor possibilidade de ocorrência de fenômenos natura¡s do meio,
quando ocupados.

Neste trabalho é destacada a importânc¡a da caracterização dos recursos
minerais e hídricos para planejamento da ocupação terrilorial, o que até hoje
não tem sido levado em consideração, acarretando sérios transtornos à
administração pública, ou mesmo até inviabilizando certos projetos de
assentamentos.

Assim, são aqu¡ apresentadas cartas temát¡cas de uso e ocupação atual,
geologia, geomorfologia, declividades, risco geológico, recursos potenciais do
meio físico e de aptidóes do meio físico para planejamento de uso e ocupação
territorial.
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2. GEOLOGIA

A - Geologia Begional
Segundo MELO et al. (1977), a reconstitu¡ção dos eventos cenozóicos
responsáveis pela elaboração da paisagem atual que alteraram na borda
oc¡dental do Planalto Atlânt¡co e província costeira, se devem em parte às
pecularidades de ação dos fatores endógenos durante o intervalo cretáceo-
Terciário que se manifestaram pela formação de uma margem cont¡nental do
t¡po Atlântico, caraclerizada por processqs tectônicos de arqueamentos,
rifteamentos e subsidência de bacias marginais e continentais, além de um
marcante carâler epirogenético ascencional generalizado da parte emersa.
ALMEIDA (1 981) considerou que o afeiçoamento desta superfície ter¡a se
iniciado no final do cretáceo, estendendo-se até o inÍcio do terciário, at¡ngindo
sua expressão máxima durante o Eoceno, visto que ele nivela intrusões
alcalinas com idades variáveis de 63 a 80 m.a. A partir deste período ela teria
sido flexurada e falhada, principalmente na região do Vale do paraíba, por
processos que se deram positivamente no oligoceno, no máximo no Mioceno-
lnferior, em função de idade atr¡buída às camadas mais antigas da Bacia de
Taubaté (COUTO & MEZZALTRA, 1971).
oscilações climáticas quaternárias tiveram expressão na zona costeirar
manifestando-se pelas oscilações do nÍvel do mar. Transgressões e regressões
marinhas perm¡tiram, então, o desenvolvimento de depósitos detríticos
litorâneos, os quais tem s¡do correlacionados à sequência dos interglaciais
quaternários.

Em cubatão observam-se feições denominadas pinças de caranguejo, segundo
a denominação de ALMEIDA (1 981 ), que as considera como sendo a origem
erosiva, cuja evolução foi condicionada pela resistência diferencial das rochas
que aí ocorrem. Essa diferença se deve à zona de falha de cubatão, à qual se
associam rochas de diferentes graus de cataclase, o que permitiu às drenagens
dos rios cubatão e Mogi um entarhamento pronunciado, gerando vales
orientados na direção NE-SE, e que originaram essas feições.

B. Geologia Local
A área considerada ocupa parte do complexo cristalino e de sedimentos
cenozóicos litorâneos, fazendo parte da porçáo conlinental do Município de
Santos, na chamada Baixada Santista, conforme mapa 1 .



Segundo MARTIN et al. (1976), "a Baixada Santista é aárea de mais ¡ntensa

sedimentação quaternária, devido à sua complexa evolução. A região foi,

durante o Pleistoceno, uma ampla baía com profundas reentrâncias de

enseadas afuniladas de bordos escarpados e adaptados aos cortes escavados
pelas grandes falhas de Cubatão, Fre¡res ou Jurubatuba e Bert¡oga, nos

respectivos vales do rios Mogi, Jurubatuba e no canal de Bertioga.

O Complexo Cristalino consiste geralmente de micaxistos de granulação
grosseira e rochas migmatÍticas. Está associado a numerosas intrusões
graníticas. Segundo COUTINHO (1971 ), apresenta isógradas que indicam um

crescimento do grau de metamorfismo no sent¡do do ¡nter¡or para a costa,

RIDEG (1974) denominou esta área, situada entre a zona de falha de Cubatão a

NW e a zona de falha de Bertioga a SE, de Complexo ltat¡nga, subdividindo-o

em dois grandes blocos: o Bloco Jurubatuba, entre a zona de falha Cubatão e
zona de falha Freires; e o Bloco ltapanhaú, entre a zona de falha Freires e a
zona de falha de Bertioga.

Todas estas zonas de falha e províncias estrulurais ocorrem dentro da estrutura

tectônica do cinturão orogênico Paraíba.

"O cinturáo orogênico Paraíba (EBERT, 1982) é um cinturão metamórfico de

or¡entaçáo NE-SW que se estende ao longo da costa do Brasil, do Estado da

Bahia até o Estado do Rio Grande do Sul, bordejando antigos núcleos
cratônicos do oeste".

Segundo o escopo do trabalho, a área de interesse não ultrapassa a cota de

100 m, o que nos reduz as áreas de encostas e bacias de drenagem. As

descrições litológicas foram baseadas nos trabalhos realizados por RIDEG

(97Q e SADOWSKI (1974) e poster¡ormente conferidas no campo. A maior
parte das encostas analisadas encontram-se no Bloco ltapanhau, havendo uma

discordância de nomenclatura entre os do¡s aulores, o primeiro considerado

como gnaisses e o segundo como migmatito. Tal discussão não sendo do

escopo do trabalho, optamos pela denominação de migmatito e nos fixaremos

nas descrições litológicas e estruturais das respectivas rochas.

Bloco Jurubatuba
As rochas constituintes do Bloco Jurubatuba são migmatitos oftalmíticos com
neosoma predominantemente alcal¡-cálcico (SADOWSKI, 1974). São ottalmitos

com megacristais de microclínio e plagioclásio. Alguns apresentam megacristais

dos dois tipos, surgindo entáo cristais separados ou em superposição. Os



oftalm¡tos exibem megacr¡sta¡s enédricos centimétr¡cos. A granulação da matriz
varia de fina a média, constituÍda por 3SL quarlzo, 25%-20% b¡otita e
plagioclásio. Acessórios comuns são zircão, apatita, opacos e titanita. Os
megacr¡sta¡s de plaglioclásio são de andesina.

Nestas rochas ocorre uma fol¡ação bem desenvolvida, definida pelos cristais
micáceos e tabulares numa pequena escala, e pelo acamamento composional
numa grande escala. Os megacr¡stais de feldspato formam uma bem def¡nida
lineação.
Segundo RIDEG (1 974), o Bloco Jurubatuba é caracterizado por uma foliação
bem def¡n¡da, com atitude de N70E/S85E. Lineações estão detinidas pelos
eixos de pequenas rochas, quartzo estirado," boudins" de materiais feldspático e
lineações minerais (ripas de feldspato), todas elas presentes nos migmatitos. As
lineações são subhorizontais e concordam com o plano de foliação. A lineação
predominante ocorre com direção N75E. Pequenas falhas são abundantes
dentro do Bloco Jurubatuba, apresentando um pseudodomínio para
N35E/S80E.

Bloco ltapanhaú

As rochas que const¡tuem o Bloco ltapanhau formam um cinturão de Bgkm de
largura, alongando-se na direção SW-NE, estando l¡mitados a oeste pela zona
de falha Freires e a leste pelos sedimentos marinhos recentes da planície
costeira e pelos migmatitos da llha de Santo Amaro.
Segundo (SADOWSKI 1974), estas rochas constituem-se por migmatilos de
neossoma dom¡nantemente alcalino. Nesses migmatitos os oftalmilos são os
mais notáveis, sendo que as faixas estromalíticas, nebulíticas e porções
anatexíticas e diaxíticas, que ocorrem associadas, não são mapeáveis.

Os oftalmitos apresenlam em média 3 a 4 cm de comprimento e raramente
apresentam megacr¡stais como ripas perfeitas.

A matriz apresenta granulação em geral média e compõe-se essenc¡almente
por quartzo, muscov¡ta (rara), biolita, oligoclásio-andesina e ocasionalmenle
hornblenda. Os acessórios são apatila, zircão, esfênio, clorita, sericita e opacos.
Os megacristais e feldspato formam lineações distintas or¡entadas
paralelamenle à foliação e ao bandamento da rocha.

Biotita ocorre como pequenos cristais, conferindo boa foliaçáo à rocha.
Localmente ocorre bem distribuída pela rocha, mas no geral, ocorre em
camadas d¡stintas.



Segundo RIDEG (1974), rochas de composição granulítica foram encontradas
em um pequeno "inselberg" ao norte da cidade de Bertioga, em grandes lentes,
num afloramento fortemente decomposto do Bloco ltapanhau.
Um conjunto de foliação está presenle, definido pela x¡stosidade (alinhamento
das micas e, localmente pelo acamamento composicional e foliação
cataclást¡ca), de máxima N45E/S35E. Os mergulhos das foliações neste bloco
são menores que no outro lado estrutural (RIDEG, 1974).

As lineações estão def¡nidas principalmente pelos cr¡stais de feldspato e a
or¡entaçäo é N60E, subhor¡zontal.

lntrusivas Granít¡cas

O Complexo ltat¡nga apresenta ainda intrusóes graníticas, sendo que aparece
uma única ocorrência na á,rea estudada, situada no lado noroeste do Rio
Quilombo, nas proximidades da Rodovia Piaçaguera-Guarujá, tendo s¡do
denominada de granodiorito Mourão, por RIDEG (1974).

A rocha é de granulação média, de coloração rósea e composição
granodiorítica. Sua composição típica é 50-55% feldspato, 40-45% quartzo e l-

2o/" biotila. Os acessórios incluem granada, zircã,o e opacos. A rocha é
fortemente cisalhada e exibe algumas camadas de mater¡ais de t¡pos de
granulação diferentes, indicando uma certa quantidade de cataclase. Embora
megascopicamenle seja uma rocha maciça, microscopicamenle é observada
uma fraca foliação pela biotita.

Sedimentos da Baixada Lltorânea
Os sedimentos quaternários da planície litorânea são representados por
sedimentos ple¡stocênicos de deposição marinha da Formaçáo Cananéia,
sedimentos marinhos holocênicos, sed¡mentos de origem mista, flúvio-
lagunares e de baía, mangues e pântanos atuais e por sedimentos continentais
nas planícies dos rios e nos sopés de encostas, este último represenlado por
colúvios, corpos de tálus e cones de dejeção das encostas da serra.
As areias dos cordóes holocênicos litorâneos sáo também finas, de coloração
esbranquiçada, com laminações plano-paralelas. Os sedimentos lagunares e de
baía foram depositados durante a última lransgressão (transgressão Santos),
constituindo-se de areias e argilas ricas em restos vegetais. Geralmente estes
depósitos recobrem antigos depósitos de mangues, assoc¡ados à transgressão
Cananéia.



Os mangues e pântanos atuais constituem-se de camadas argilosas pretas

(vaza), por vezes com dezenas de metros de espessura, contendo
frequentemente restos de conchas e vegeta¡s. lnlercalam-se camadas e lentes

de areia. Na base destes depós¡tos argilosos têm-se camadas arenosas que

recobrem o solo de alteração do embasamento.

Sedimentos cont¡nenta¡s fluviais são extremamente arenosos, formando

terraços, com níveis basais conglomeráticos, como no baixo do Rio Quilombo.

lntemperismo

A decomposição parece diretamente relacionado à textura da rocha e ao grau

de cataclase que a rocha sofreu. Mica-xistos e m¡gmatitos são os mais

fortemente intemperizados. Segundo RIDEG (1974), a análise de amostras de

perfuração indicou que a profundidade da decomposição de mica-xistos em

áreas próximas às maiores drenagens é raramente menor de 15m.

Os corpos graníticos são os menos decompostos. Consistem geralmente de

blocos arredondados dispersos elevando-se na rocha parcialmente

decomposta.

A despeito da decomposição, em muitos casos a rocha decomposta preserva

sua estrutura e textura originais, possibilitando a identificação da litologia

original. A rocha intemperizada pode ser identificada pelos minerais resistentes

residuais como o quartzo, pela presença de minerais abundantes como a mica,

feições inalteradas e mesmo o aspecto e coloração do material decomposto.



3. GEOMORFOLOGIA

A elaboração de uma carta geomorfologica da área em questão, envolveu o
estudo das variáveis do me¡o físico relacionadas aos processos de evolução
das encostas e análise da dinâmica dos processos erosivos e deposicionais.
Estes elementos foram cartografados em escala 1:50.000 visando a
compart¡mentação geomorfológica da região serrana, com ênfase aos setores
que não se inserem no Parque Estadual da sèrra do Mar, e baixadas litorâneas
delimitando-se as formas de relevo aí exislentes, conforme mapa 2.

Segundo a "Divisão Geomorfológica do Estado de Sáo paulo" proposta por
l.P.T.(1 981), a área situa-se na ProvÍncia Costeira, abrangendo as 2onas
Serrania Costeira, Baixadas Litorâneas e Morraria Costeira. Em termos de
serrania costelra a subzona em questão refere-se à serra de paranapiacaba e
as ram¡ficações digitadas de escarpa que const¡tuem as serras locais do
Morrão, Jurubatuba, Quilombo, Diana e interflúvios dos rios Trindade, Cabuçú,
caietê e caiubura. A zona Baixadas Lilorâneas é represenlada pelas feições
deposicionais associadas à sedimentação quaternária e a zona Morraria
Costeira pelos morros e marrotes isolados na plan ície Costeira, também
denominados de "inselberg".
os relevos aí encontrados são suportados pelas rochas arqueanas do complexo
cosleiro, rochas do Proterozóico superior do Grupo Açungui e rochas graníticas
sin e pós-tectônicas, além das rochas intrusivas Mezosóicas e coberturas
detrít¡cas cenozóicas (ALMEIDA et al¡i, 1981). A distribuição destas rochas é
apresentada no mapa geológico, ligura2..
A evolução da paisagem de uma determ¡nada área está condicionada à dois
fatores básicos referentes aos processos endógenos e exógenos.
os fatores endógenos referem-se à influência dos diferentes t¡pos de rocha à
ação de movimentos tectônicos como dobramentos, falhamentos, movimentos
epirogenéticos positivos e negativos e às grandes feições morfo-estruturais do
relevo.

os fatores exógenos estão condicionados basicamente ao clima que determina
a temperatura e a quantidade de água disponível, estes, por sua vez, determina
os d¡ferentes tipos de inlemperismo, os processos de erosão e deposição, a
ação fluvial e a distribuição e t¡pologia da vegetação. como resultante destes
processos tem-se o modelado do relevo e as característ¡cas dos depósitos
sedimentares provenientes da erosão do substrato rochoso.



Metodologia
As escarpas serranas foram analisadas a part¡r do reconhecimento e
delimitação das bacias de drenagem de modo a def¡nir as características
geométricas das unidades morfológicas dos perfís das encostas que são
constituídos por porções com características geométricas definidas
denominadas de "unidades morfológicas geométricas", a saber:
a) Retilíneas: quanto a porção do perf¡l da encosta tem seus ângulos
aproximadamente constantes.

b) Convexas: porção do perlil da encosta que apresenta curvatura posit¡vas, ou
seja, com ângulos que aumentam cont¡nuamente para baixo.
c) Côncavas: porção do perfil da encosta que apresenta curvatura negativa, ou
seja, com ângulos que diminuem cont¡nuamente para baixo.
Os contatos de diferentes porções de perfis de encosla constituem-se nas linhas
de ruptura de declive que podem ser positivas, quando marcam um aumento do
gradiente da encosta e em relação à unidade precedente, ou negativas quando
assinalam diminuição do gradiente da encosta em relação à unidade
precedente.

A delimitação dessas feições fo¡ executada tanto para as escarpas serranas
como para a maioria das serras e morros isolados na planície, cuja evolução e
dinâmica são muito semelhantes.
Esta delimitação das unidades morfológicas geométricas pode permitir a
associação de tipos geométricos de porções da encosta com áreas de
instabilidade, podendo fornecer subsídios para um zoneamenlo referente aos
riscos exislentes em termos de instabilidade de encosta para uma determinada
área (zoneamento fenomenológico).

Concomitantemente à compartimentação das encoslas, foram delimitadas as
feições da Baixada Litorânea, feições estas predominantemente deposicionais
que foram separadas em função da sua gênese e características litológicas, o
que permite a descrição da morfologia dos depós¡tos associados a aspectos da
dinâmica atual.

Compartimentação do Helevo

Os compartimentos geomorfológicos a serem considerados neste lrabalho
constituem-se na Serrania Costeira e Baixada Litorânea, sendo que na Serrania
Costeira puderam ser reconhecidas algumas feições erosivas menores como



cicatrizes de escorregamento, paredes rochosas e as unidades morfológicas
geométricas de perfil das vertentes serranas, e feições deposicionais como
cones de dejeção, corpos de tálus de meio encosta, corpos de tálus e rampas
de colúvio.

Na Baixada Litorânea foram individualizadas as feições do tipo Morros lsolados
e a Planície Costeira. Os morros isolados constituem feições que foram isoladas
das escarpas serranas pela sedimentação quaternária, estando hoje
dissecados e erodidos pela morfogênese atual. Nas Planície Costeira há o
predomínio da feições deposicionais, que foram individualizadas em função de
suas características morfológicas e genéticas. Essas feições foram separadas
em planície aluvio-coluvionar, planície de maré (mangue), terraço holocênico de
origem mista (restingas), terraço marinho holocênico (praia) e terraço marinho
pleistocênico. As feições erosivas na Baixada são restritas, observando-se
apenas a presença de entalhe de drenagem ao longo dos vales principais.

E importante se observar, que na parte centro-oeste da á,rea estão
caraclerizadas feições denominadas por ALMEIDA (1981) de "pinças de
caranguejo". Essas feições tidas pelo autor como de origem erosiva, tiveram sua
evolução condicionada pela resistência diferencial das rochas que aí ocorrem.
Essa diferença de resistência deve-se à zona de falhamento de Cubatão, à qual
associam-se rochas com diferentes graus de cataclase, o que permitiu às
drenagens dos rios Cubatão e Mogi um entalhamento pronunciado, gerando
vales orientados no sentido NE-SW.

Serrania Costeira
No Estado de São Paulo a Serra do Mar caracteriza-se num relevo de transição
entre o Planalto Paulistano e a Planície Costeira. Este relevo de transição inicia-
se com uma marcante ruptura de declive positiva, que caracleriza a borda do
Planalto Paulistano, decaindo abruptamente para a Planície Costeira, tendo
suas vertentes altas declividades, cujos valores médios são superiores à 30%.
Nas escarpas da serra distinguem-se dois sistemas de relevo, que foram
denominados Escarpas Festonadas e Escarpas com Espigões Digitados
l.P.T.(1981). O sistema Escarpas Festonadas constitui a Serra do Mar
propriamente dita, estendendo-se deste ltanhaém até Paranapíacaba. O sistema
escarpa com espigõeq digitados é suportado por maciços rochosos que estão,
localmente, interligados ao planalto e foram separados e dissecados pelo forle
entalhe fluvial, constituindo relevos residuais do recuo da frente serrana, como a
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Serra do Morrão, Serra do Quilombo, Serra da Diana e os interflúvios dos vales
dos r¡os Trindade, Cabuçu. Caietê e Caiubura.
A configuração da Serra do Mar denota marcante influência litoestrutural,
condicionada pelas rochas da zona de falha de Cubatão que juntamente com as
rochas xistosas e os migmatitos estromatíticos de paleossoma x¡stoso
dominante, são menos resistentes à erosão que os migmatilos homogêneos,
migmatltos oftalmíticos de paleossoma gnaíssico, rochas graníticas e
granitóides. Os migmat¡tos e rochas granitóides mais resistentes aos processos
erosivos e de entalhe suponam o relevo Espigões Digitados. Já os migmat¡tos
de paleossoma xistoso dominante e rochas que sofreram cisalhamento devido
às zonas de falha existentes na área,que favorecem uma maior alteração,
intensificam os processos de rastejo e escorregamento quando s¡tuados em
posição topográfica propícia, de modo que tendem a não desenvolver
horizontes mais espessos do que as rochas mais feldspatizadas e granitizadas.
A zona de falhamento de Cubatão, de direção NsO-7OE constitu¡-se no principal
fator estrutural de condicionamento da evolução das escarpas serranas.
A presença das rochas cataclásticas e dos xistos, que só aparecem associados
à zona de falha, em meio à litologias mais resistentes, permitiu que a rede de
drenagem aí se implantasse, desenvolvendo vales profundos e retilíneos, que
vieram dar uma morfologia específica desse trecho da Serra do Mar ("pinças de
carang uejo").

Na regiáo de Santos, além da zona de falhamento de Cubatão, tem-se a zona
de falhamento de Jurubaluba que, em função das características das rochas
cataclásticas, condicionaram a implantação do rio Jurubatuba, cujo entalhe
profundo isola espigões digitados que constituem as serras do Quilombo e do
Diana.

No vale do rio Quilombo, lambém profundamente encaixado e or¡entado, não se
reconhece a existência de uma zona de falhamento contínua, observando-se
contudo lineações de fratura ao longo de seu vale evidenciando também o seu
ajustamento ao padrão estrutural regional.

Baixada Litorânea
A Baixada Litorânea constitui-se numa área caracterizada por processos de
degradaçáo, desenvolvendo-se, basicamente, sobre sedimentos de origem
marinha, mista e contínental de idade quaternária. As feições aí observadas
refletem exclusivamente os diferentes tipos de ambiente de deposição. Os



morros isolados são feiçöes residuais, insuladas polo entalhe fluvial e
posteriormente, tendo seus vales entulhados pela sedimentação cenozóica.
O l.P.T. (1981) reconheceu na Baixada Litorânea três sistemas de relevo: a
Planície Costeira, Terraços Marinhos e Mangues. A escala de trabalho ora
realizada permite o detalhamento desta subdivisão da área, sendo
reconhecidas, com base nos amb¡entes de depos¡ção definidos por SUGUIO &

MARTIN (1978) e pelo levantamento de campo, as seguintes feições: PlanÍcie
Aluvionar, Terraço Fluvial, Planície de maré (mangue), Terraço Holocênico de
Origem Misto (restingas), Terraço Marinho Holocênio (Praia) e Terraço Marinho
Pleistocê nico.

a) Terraço Marinho Pleistocênico

O Terraço Marinho Pleistocênico são depósitos correlacionáveis à Formação
Cananéia. A.N. Ab'Saber (1965) tez um pormenorizado estudo da região da
Baixada Santista, chegando à conclusão que foi durante a Transgressão
Flandriana (Pleistoceno) que se formaram as baías do litoral paul¡sta (período

dos Golfões, definido pelo autor). Os vales costeiros foram inundados pela água
do mar, até as áreas próximas as atuais escarpas. O autor coloca que as águas
devem ter subido de 6 a 7 m ac¡ma do nível atual, afogando toda a drenagem
pré-existente e construindo alguns terraços de abrasão de nível 4 a 7 m e
consequentemente lormando vales embutidos nas encostas. O levantamento do
nível marinho durante a Transgressáo Flandriana constru¡u os altos terraços da
Formação Cananéia nas áreas de Samaritá, na ilha de Santo Amaro e
possivelmente lambém na ilha de São V¡cente. Uma posterior subida das águas
marinhas após a Regressão Flandriana o que é descr¡ta na literatura como
Transgressão Santos (5.000 - 7.000 anos G.P.) foi responsável pela formação
dos terraços da ilha de São Vicente e da Praia Grande, que at¡ngem altitudes de
2,5 a 3,5 m acima do nível atual do mar, definindo a drenagem atual da Baixada
Santista. Esses depóóitos são constiluídos predominantemente por areias finas,

retrabalhadas em superfície pelo vento. Na área de estudo encontra-se apenas
um afloramento expressivo desta Formação localizado no acesso ao porto da
Usina Docas de Santos no r¡o ltapanhaú, const¡tuindo-se num corpo alongado
em torno de 4 km de extensão e lkm de largura corpo este mapeado por

suGUlo & MARTTN (1978).



b) Terraço Marinho Holocênico e Praia
Estas fe¡ções correspondem aos depósitos de areias finas, marinhos e
holocênicos, correlacionados à Transgressão Sanlos, que ocorrem
praticamente no extremo leste da área, margeando a zona marinha, dispostos à
cerca de 3,5 a 4,5 m acima do nÍvel do mar atual. Associados a estes depósitos
observa-se, localmente, a existência de cordões marinhos elevados.
c) Terraço Holocênico de Origem Mista
Estas fe¡ções correspondem aos sedimentos flúv¡o lagunares e de baías,
constituídos por areias finas ¡ntercaladas com argilas que ocupam as porções
mais interiores da planÍcie coste¡ra, podendo estar em contato direto com o
embasamento ou recobertos por sedimentos de origem fluvial continental mais
recentes. Ocorrem fragmentados na parte ma¡s oeste da área e com maior
expressão no extremo lesle.

d) Terraço Fluvial

Os terraços fluviais são feições comuns na área da baixada, e têm seu maior
desenvolvimento ao longo dos vales dos principais rios, quando estes atingem a
baixada, próximos às encostas.
Os rios atuais entalham em torno de 0,5 m até 4,0 m esses sedimentos,
mostrando a const¡tuição predominantemenle rudácea desses depósitos, os
quais apresentam ainda intercalações de areias médias a grossas (micáceas).
Localmente intercaladas a esses sedimentos, observam-se níveis de argila
plástica, de cor preta, rica em restos vegetais, de origem m¡sta, que caracter¡zam
as oscilações do nível do mar na ârea, mostrando uma interdigilação dos
s¡stemas deposicionais. Esses depósitos lateralmente interdigitam-se também
com os depós¡tos de sopé das encoslas, evidenciando a complexidade desses
ambientes deposicionais.

e) Planície de Maré
As planícies de maré são const¡tuídas por sedimentos f¡nos aprisionados pelas
raízes da vegetação de mangue, constituindo-se em bancos de lama misturados
à siltes e areias de origem fluvial. Sáo áreas sempre úmidas devido
principalmente à variaçáo cíclica de nível das águas do estuário.



f) Planície Aluvionar
A planície aluvionar desenvolve-se ao longo dos principais rios nas suas
porções mais próximas das encostas. O transporte de material pelas drenagens
atuais é basicamente de materiais finos (silto-argilosos). Transporte de detritos
grosseiros ocorre nos locais onde ainda se fazem sentir os efeitos do fluxo
turbulento das torrentes serranas, onde se tem basicamente o transporte e

deposição de areias e seixos. No que se refere à dinâmica atual das escarpas,
constitui-se apenas em sítio deposicional de parte dos materiais erodidos.
Na área em questão estas planícies são muito desenvolvidas por entre os
espigões digitados formando vales muito expressivos como o Quilombo, Diana,
Trindade, Cabuçu e Caiubura.

g) Pedimentos e depósitos rudáceos
Os pedimentos e depósitos rudáceos constituem feições deposicionais
formados sob a ação de intemperismo característico de clima semi-árido. Estas
feições podem ocorrer à meia encosta ou no sopé da escarpa, constituindo-se
em feições de ocorrência generalizada em toda a ârea.
Os depósitos rudáceos basicamente podem ser de dois tipos: corpos de tálus e

cones de dejeção que podem aparecer embutidos no depósito anterior. Além
desses ainda foram diferenciados alguns depósitos na forma de rampa de
colúvio.

Corpos de Tálus e Cones de Dejeção

Aparecem muito mais frequentemente nos sópes das encostas estando
associados à ruptura de declive negativa na sua porção mais elevada. Essa
ruptura de declive constitui o ângulo de "Kinic" dos pedimentos.
Os depósitos de corpos de tálus são constituídos por matacões blocos e seixos
polimíticos, angulosos a subarredondados, semi-alterados e alterados, com
distribuição caótica no depósito. Nota-se, em geral, um predomínio de matacões
na base do depósito.

A matriz também relaciona-se diretamente com as rochas próximas ao depósito;
quando são xistosas a matriz apresenta-se argilo-silto-arenosa com certo grau
de evolução pedogenética, quando as rochas próximas são mais granitizadas a
matriz apresenta-se arcoseana com areias médias a grossas, mal selecionadas,
podendo localmente apresentar cimentação caulinítica ou limonítica.
Os cones de dejeção constituem depósitos de sopé de encosta, na forma de
rampas embutidas nos corpos de talus formados anteriormente, desenvolvidos
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ao longo dos vales nos quais está encaixada a drenagem atual. São estreitos
para montante, alargando-se na sua porção frontal na forma de leques, onde
interd¡gitam-se com depósitos aluviais das drenagens principais. Em função da
origem e da constitu¡ção bastante semelhante, dos cones de dejeção e dos
depósitos fluviais é difícil a separação desses depósitos, o que lhes dá um
caráter misto de depósitos colúvio-aluvionares.
A distribuiçáo desses depósitos é generalizada, sendo observados nos
diterentes sistemas de relevo da frente de escarpa, sua formação está
associada a processos de movimento de massa que teriam ocorrido nas fases
de clima mais seco, em função da règressão da cobertura vegetal e de grandes
chuvas concentradas, que removeram grandes quantidades de detritos das
vertentes.

Exemplos s¡gnif¡cat¡vos desses depósitos podem ser encontrados no extremo
NW do Vale do D¡ana e, distribuídos de uma forma mais generalizada nas
encostas do Vale do Quilombo onde, inclusive, são explorados os matacões
dispersos no corpo de tálus localizados na vertente direita do vale visando a
produção de rocha ornamental.
Rampas de colúvio
Os depósitos coluvionares ocorrem de modo generalizado em toda a ârea,
desenvolvendo formas de rampa no sopé das escarpas e morros isolados. São
const¡tuídos predominantemente pela fração argilosa, ocorrendo
subordinadamente quantidades variáveis de areias médias e grossas. podem

ocorrer imersos nessa matr¡z, seixos e blocos semi-alterados.
A constituição predominantemente argilosa desses depósitos, bem ôomo a sua
distribuição generalizada, permite correlacioná-los à fase de clima úmido atual,
porém, suas dimensões mais restritas e interdigitação com os depósitos
aluvionares torna díficil a sua representação cartográfica.



4. SENSORIAMENTO REMOTO
uso E ocuPAçÃo ATUAL DO SOLO

lnlrodução

A capacidade do sensoriamento remoto multiespectral de ampliar a visão

humana além do lim¡tado espectro visível, trouxe grande avanço às técnicas de

estudos de ocupação do solo. As informações obtidas por esse método, de

forma rápida e a custos relativamente baixos, dificilmente poderiam ser
adquiridos por outros métodos que não uma atividade de campo extremamente

detalhada e, portanto, de alto custo e lentidão.

A aplicabilidade neste estudo é muito boa, devido às necessidades ex¡stentes e

as respostas espectra¡s esperadas (GOETZ, ROCK e ROWAN, 1983). Assim, o

binômio densidade de ocupação humana/áreas de mangue, apresenta-se como

básico em qualquer estudo que envolva a ocupaçáo racional do solo na

Baixada Sant¡sta, como pode ser observado na carta 1.

Princípios Básicos

A definiçáo clássica de sensoriamento remoto pode ser dada como "obtençåo

de informações à distância, sem contato físico com o objeto de estudo, através

do uso de medidas de variação eletromagnética". De forma mais rigorosa, pode-

se definí-lo como "medições de trocas energéticas entre alvos distintos,

representados por informações referentes a intensidade de resposta por

compr¡mento de onda".

Como esclarecimento do princípio enunciado no parágrafo anter¡or, pode-se

exemplificar com um comportamento de extrema importância neste estudo:
vegetação em solo firme versus vegetação estressada por excesso d'água. Na

faixa de 0,7 a 0,9 pm, ambas apresentam grande reflectância. Já na faixa de

1,55 a 1,75 pm, apenas a vegetação em solo firme apresenlará importante

reflectância.

Característ¡cas do Satélite Landsat
A série de satélite LANDSAT iniciou-se em 1972, com o lançamento do

LANDSAT 1. Atualmente estão sendo utilizados os produïos do quinto salélite

da série, lançado em 01.03.84.



O LANDSAT 5 percorre uma órbita polar, com período de 93,9 minutos, a uma
altitude nominal de 705,3 km. Seu horário de passagem é fixo em g:4S (hora
local).

O sensor MSS atua em quatro faixas de espectro, sendo mais utilizado em
agr¡cultura. Neste projeto será utilizado o outro sistema sensor, o TM, cujas
características estão descritas a seguir.

Atua em seis faixas do espectro refletido, com resolução espac¡al de 30 m e em
uma (banda 6) do espectro emitido (infra-vermelho termal), com resolução de
120 m, que não será utilizado.

Banda 'l: 0,45 - 0,52 pm, visível (azul)

Banda2:0,52 - 0,60 pm, visível (verde)

Banda 3: 0,63 - 0,69 ¡rm, visível (vermelho)

Banda 4: 0,76 - 0,90 pm, infra-vermelho (próximo)

Banda 5: 1,55 - 1,75 ¡rm, infra-vermelho (médio)

Banda 7: 2,OA - 2,35 pm, infra-vermelho (médio)

Metodolog¡a

Neste estudo foi utilizada a imagem órbita 219 ponto 76 full frame, sob a forma
de produto dig¡tal (f¡tas CCT) e, como processador de imagens, o l-100 do lNpE
de São José dos Campos.

Foram obtidas fotograf¡as negativas e posiiivas das sub-cenas de interesse,
abrangendo as bandas isoladamente e em combinações pré-selecionadas por
sua maior indicabilidade ulil¡zando-se o tratamento digital de "contrast stretch',
supervisionado.

As diferentes bandas e/ou combinações fornecem diferentes informações sobre
os mesmos alvos, havendo assim a necessidade de utilização conjunta.
lnicialmente foi feita uma ¡nterprelação preliminar em produtos fotográficos em
papel (filmes negativos) em pequena escala.
Após esta etapa, foram interpretados diapositivos, projetados na escala
aproximada de 1:50.000, obtendo-se uma planta geral com representação de
diferentes leições, tais como áreas de grande umidade, áreas desmatadas,
áreas urbanas e estradas, contatos aproximados do cristalino com sedlmentos
recentes e principais corpos d'água. A partir desta planta e do cruzamento com
as informaçóes obtidas em campo foi possível a reconstituiçáo da carta atual de
uso e ocupação do solo, conforme carta 1.



5 - HIDROLOGIA

A - Clima

Begime Climát¡co Reg¡onal
Segundo a classificaçáo do Köppen, o clima da região é do tipo Af,
caracter¡zado como tropical úmido sem estaçáo seca. com orvalho em quase
todas as madrugadas, alta freqüência de noites quentes e estação menos umida
de maio a novembro.
A temperatura média do mês mais quente f¡ca acima de 22" C e, do mês mais
frio, acima de 18' C.

Dados meteorológicos relativos à região sáo os obseruados no posto da usina
de Cubatão, de propriedade da Eletropaulo, que fornece os seguintes
parâmetros médios.

- temperatu ra média anual
- média das temperaturas do mês mais frio
- média das temperaturas do mês mais quente
- umidade relaliva do período mais úmido
- umidade relativa do período mais seco
- evaporação máxima do mês mais úmido
- evaporação mínima do mês mais seco

23,40 C

19,20 C

270 C

87%
76%

135 mm

83 mm

Pluviometria

A estrutura do campo de precipitação na região estudada é essencialmente
controlada pela atuação de s¡stemas meteorológicos de várias escalas. Entre
esles encontram-se os sistemas frontais gue adentram a região, oriundos do
cont¡nente Antártico, a atividade convectiva, predominantemente durante o
perÍodo de verão, e os efeitos da brisa marinha, causada pela circulação
atmosférica entre o mar e o contlnente. Essa circulação atmosférica, associada a
natureza orográfica da serra do Mar, contribui sig nif icativamente para a
variabilidade espacial e temporal de precipitação nessa região (sETZER, 1972,
GOMES e MASSAMBANT, 1982 e RAyKOWSK|, 1983).
um minucioso estudo dos aspectos hidrometeo rológicos dessa regiáo foi
efetuado visando a instalaçáo e operação do Radar Meteorológico de ponte
Nova, localizado no Município de Biritiba-Mirim (sp). Neste estudo efetuou-se



uma análise da d¡str¡buiçãp espacial da chuva e de sua variabilidade,
utilizando-se de um grande número de postos pluviométricos.

Neste documento é apresentado de forma sucinta esses aspectos, baseados em
levantamentos da precipitaçåo realizados a partir das medidas pluviométricas

de cerca de 166 postos, durante o período de observação comum, deste 1950 a
1979. Destes, 119 pertencem à rede do DAEE, 32 à rede do DNAEE e 15 à rede

da Eletropaulo, localizando-se entre as latitudes de 21,5'e 25,0'S e entre as
longitudes 45,5o e 48,0' W (Relatório Técnico, 1987 - FCTH/DAEE).

A análise estatÍst¡ca, a qual estes dados foram submetidos, permite estabelecer
a distribuição espacial da precip¡tação média anual em toda essa área, como
apresentado na figura 2.

Essa figura apresenta (em sua porção mais central), núcleos de cerca de 4.000
mm de acumulação média anual, diretamente associado a presença da Serra,
com valores decrescentes tanto na direção do planalto, quanto para o oceano.
A variabilidade sazonal da precipitação média diária dessa região é
apresentada na figura 3 e 4, respectivamente para os meses de janeiro e julho,

sendo que a amplitude da variação entre os meses de inverno e verão alcança
valores da ordem de 200 mm.

Outro aspecto de relevância na caracterização pluviométrica dessa região, é o
número médio de dias com precipitacão, durante esses meses limites.

Durante o verão, o número médio de dias de chuva, fica, em média,
compreendido entre I e 12 dias. No período de inverno, o valor médio em torno
de 5 dias.

A heterogeneidade espacial da preclpitação nessa região, indica a
predominância dos s¡stemas meteorológicos de origem convectiva durante o

verão e a predominância de sistemas de escala sinótica durante o inverno. Nos
meses de trans¡ção observa-se ocorrênc¡a de combinação desses do¡s €feitos.
O regime de prec¡pitação diário é bastanle complexo, sendo fortemente afetado
pela presença da orografia dessa região. A presença da circulação atmosférica
do tipo brisa marítima, devido a alta umidade da massa de ar marítima, induz
além da precipitação, o surg¡mento de nebulosidade t¡po stratus. Essas nuvens,
que contém gotículas não precipitantes, caracterizam o surg¡mento dos
nevoeiros em toda região da Serra (OLIVEIRA e SILVA DIAS, 1982).



Fluv¡ometr¡a

Foram selecionados para análise das vazões, dos rios regionais de mesma
característica física, 17 postos de observação, obedecendo aos seguintes
critérios (Relatório Técnico, 1 984 - H¡drobrasileira/SABESP):
- postos com mais de 10 anos de dados cons¡stentes;
- postos com menos de 10 anos, mas com dados relativamente consistentes, e

local¡zaçáo geográfica de interesse, e

- postos cujos dados só servem para avaliar as vazões médias, mas com
localização geográf ica de ¡nteresse.

Assim procedendo, foram selecionados e analisados os dados dos seguintes
postos:

1 - Posto Morro da Pedre¡ra, no Ribeiråo Grande de Ubatuba, Código 80020000, ¡nstatado pelo

DAEE em 1949, operado até 1972.

2 - Posto Fazenda Velha, no Ribe¡råo da Lagoa, Cód¡go 80030000, ¡nstalado em 1949 peto

DAEE, desativado em 1977.

3 - Posto Duas Barras, no rio Camburú, Código 80100000, instalado pela LIGHT, com período de

observação de 1928 a 1935.

4 - Poslo Casa Grande, no rio Claro, ¡nstalado pela LIGHT, com período de observação de 1930 a

1954.

5 - Poslo Vertedouro, no r¡o llapanhaú, Cód¡go 802200000, instalado pela LIGHT, com período de

med¡çåo de 1916 a 1966.

6 - Posto Usina Docas, no r¡o ltatinga, Cód¡go 80255000, ¡nstalado em 1949, com dados de vazåo

até hoje.

7 - Posto Piaçaguera no rio Jurubatuba, ¡nstalado pela SONDOTÉCNICA com período de medição I

de 1972 a 1973.

8 - Poslo Qu¡lombo, no rio Ou¡lombo, Código 80280000, ¡nstalado pelo DAEE em 1971 e operado 
,

alé hoje.

9 - Posto Mogi, no r¡o Mogi, Código 80450000,instatado peto DAEE, esteve em operaçâo de 1972

a 1975.

10 - Posto Banagem, no r¡o das Pedras, ¡nstalado pela LIGHT em l991 , com observäçåo até ho.ie.

11 - Poslo Estaçåo Marcolino, no rio P¡¡ões, Código 80940000, ¡nstatado pela LIGHT, com período

de observação de 1926 a 1939.

12 - Posto Passareúva no ribeirão Passareúva, Código 80330000, instalado pela LIGHT, com

período de observaçåo de 1926 a 1938.
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13 - Posto Cubatão de Cima, no rio Cubatão de Cima, Código 80310000, inslalado pela LIGHT,

com período de observagäo de 1926 a 1944.

14 - Poslo vertedouro Pé de Sena, no r¡o Cubatão de Cima, Código 80320000, inslalado pela

LIGHT, com mediçÕes de 1932 a 1935.

15 - Poslo P¡nguela, no rio Monos, Código 80700000, inslalado pela LIGHT com períodos de

observação de 1927 a 1956.

16 - Posto Ponte Cap¡var¡ no rio Capivar¡-Vermelho, Cód¡go 80560000, inslalado pela LIGHT, com

período de observaçäo de 1927 a 1971 .

17 - Poslo Cap¡var¡-Usina, no rio Capivar¡-Vermelho, Código 80850000, instalado pela LIGHT, com

período de observação de 1940 a 1958.

A seguir estão enumerados os 17 postos f luviométricos considerados,

distribuídos ao longo da vertente marítima e pela ba¡xada litorânea e seus

dados característicos.

Qr peniooo

OBSEBVAçÃO

o
maxQzalNe

1 40,80 3,71
2 5,90 0,45
3 129,00 5,83
4 150,00 5,95
5 84,90 3,80
6 104,00 6,2s
7 40,00 3,00
I 56,00 3,20
9 49,00 2,75
r0 30,00 f ,35
11 11,40 1,02
12 7,80 0,57
13 19,90 0,91
14 39,20 2,62
1 5 20,70 0,98
16 97,00 4,57
17 139,00 6,90

1,00
o,t:

2,23
3,85

1 .87

-
0,45

0,47
1,17
0,68
2,46
4,30

0,61
o,at_

1,94
3,30

1 ,52

o,a:

0,40
1,02
0,61
2,06
3,72

73,00
72,30
50,20
ta t:

16,10

't o,uo

12,50
61,50
71 ,10

1949 a 1972
1949 a 1977
1928 a 1935
1930 a 1954
1916 a 1966
1943 a hoje

1972 a 't973
1971 a hoje

1972 a 1975
1931 a hoje

1926 a 1939
1926 a 1938
1926 a 1944
1932 a 1935
1927 a 1956
1927 a 1971
1940 e 1958

onde:

A = área da bacia hidrográfica. em kmz

QA = vazäo média anual, em m3/s

Q7 = média das vazões mín¡mas de 7 dias consecut¡vo, "t t3/,
Ot= média das vazões diárias mÍnimas anuais, em m3/s

Q = média das vazÕes máximas diárias anuais em m3/s.
max
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A análise dos dados mostraram que os coeficientes de determinação variam

entre 0,900 e 0,939, indicando, entre outras coisas, que é muito alta a
correlação enlre as vazões medidas nos postos considerados, podendo-se

concluir que a região estudada é hidrologicamente homogênea, e assim foram

determinadas as relações entre as vazões médias e as áreas das bacias
hidrográficas dos postos considerados, obtendo-se:

QR = 0,101 1.A0'8476

Qz = 0,550'Qo

Ql = o,458.QAQmáx = 
.1,823.A0'7561

B - Águas Subterrâneas

Trabalhos existentes sobre a regiáo da Baixada indicam que poços profundos

perfurados em sedimentos da llha de Santo Amaro produzem até 25 m3/h,

enquanto os perfurados em rochas chegam a uma produção de 10 m3/h.

Na planície, próximo a serra, conslatou-se a produçáo de I ms/h em um poço

profundo com 40 m, enquanto que poços ponte¡ra, bastante difundidos na orla
marítima, com profundidades de I a 15 m, produzem em média 1 m3/h por
ponteira.

A produção de poços tipo cacimba ex¡stentes na área pesquisada é dif ícil de ser
medida, mas sabendo que ele satisfaz ao consumo individual de uma família,

pode ser estimada como sendo de aproximadamente 1 m3/dia por poço, em

profundidade não superior a 5 m.

O nível do lençol freático em todas as bacias hidrográficas da área estudada é

raso na parte menos acidentada, indo de 3 m de profundidade a aflorante em

alguns pontos de quebra de relevo. Sua profundidade aumenta com a
declividade do terreno, mas dificilmente ultrapassa a 6 m. lsto se dá devido a

recarga intensiva, proveniente das encostas ainda florestadas.

C - Qualidade das Águas

Superficiais
De acordo com o Regulamento da Lei no. 997, de 31 de maio de 1976, que

dispõe sobre a Prevenção e Controle da Poluição do Meio-Ambiente, em seu

Título ll da Poluição das Águas, Capítulo I da Classificação das Águas, em seu

artigo 7o. parágrafo l: " Classe 1: águas destinadas ao abastecimento

doméstico, sem tratamento prév¡o ou com s¡mples desinfecção".



No Decreto 10755 de 22 de novembro de 1977, sãto Corpos de Água
Perlencentes à Classe 1, da Bacia da Baixada Santista, na nossa área de
¡nteresse:

' rio ltapanhaú e todos seus afluentes até a cota 1o metros, no Município de
Santos;
- rio ltat¡nga e todos seus afluentes até a cota 1o metros, no Município de
Santos;
- rio Jaguareguava e todos seus afluentes até a cota 20 metros, no Município de
Sanlos
- rio Quilombo e todos seus afluentes alé a cota 20 metros, no Município de
Santos,
- e todos os cursos d'água do litoral desde a divisa dos municÍpios de santos
com sáo sebastião até as d¡visas dos Municípios de Mongaguá e ltanhaém até
a cota 50 metros.

A qualidade das águas superficiais, nas bacias hidrográficas da região, não sáo
objeto até hoje de uma monitoração permanente de suas qualidades, a não ser
as águas do rio Jurubatuba que abastece a llha de Santo Amaro.
Os dados de qualidade, aqu¡ apresentados, foram obtidos junto à SABESp, que
fez um estudo dos r¡os ltat¡nga, Quilombo, Jurubatuba e Jurubatuba-Mirim, com
finalidade de caracterização de mananciais para abastecimento da baixada,
além da constalação visual em visitas aos principais cursos d'águas da região,
que de um modo geral apresentam-se límpidas (fotos 1 e 2).
A seguir temos considerações sobre as águas dos rios euilombo, Jurubatuba e
Itatinga.

Rio Quilombo
Em seu trecho que vai do cruzamenro com a estrada piaçaguera-Guarujá sp-Ss
até a barragem construída pela coslpA, este rio recebe a contribuição de
vários afluentes, todos concorrendo com águas de excelente aspecto, não se
percebendo influência de maré.
A barragem da coslPA, construÍda com finalidade de captar água para esta
empresa, está em operação, notando-se um estado de conservação muito bom,
não sendo notado assoreamento de proporções preocupantes. constatamos
ainda, ao seu redor, sinais de acampamento de turistas. Apesar de existirem no
local coletores de lixo, notou-se resíduos como plásticos e latas às margens da
represa ou mesmo no seu interior.



uma análise físico-química-bacteriológica efeluada em julho de 19gs, coletada
próxima à captação de coslPA, mostrou através dos resultados a excelente
qualidade destas águas. os elementos detectados estavam bem abaixo dos
limites permitidos pelas normas de potabilidade, não se detectando a presença
de elemenlos tóxicos.

Esteticamente a água é otima, apresentado cor a turbidez análoga às águas
f¡ltradas e não apresentam odor. como todos os mananciais da serra, registra
baixa alcalinidade. O pH, embora levemente alcalino, indica que a água é
corrosiva, em virtude da presença de co, (não há carbonatos e hidróxidos).

Do ponto de vista prot¡stológ¡co, o exame realizado não constatou a presença
de algas.

Assim, as características das águas do rio euilombo, que extravazam a
barragem da COSIPA, perm¡tem prognosticar que, para fins de consumo
público, elas só precisarão de cloração e neutralização, além de peneiramento
para eliminar restos vegeta¡s em suspensão (foto 1).

Rio Jurubatuba

Este rio é utilizado a mais de 18 anos para o abastecimento público da llha de
santo Amaro, possuindo assim uma longa série de dados de análise, feitos pela
SABESP e CETESB.
Analisando-se os dados sobre a água bruta deste manacial, com, amostras
coletadas a montante do ponto de captação da sABESp, observa-se que estes
indicam uma excelente qualidade (foto 2).
A turbidez e a cor apresentam-se geralmente abaixo dos limites máximos
lolerados pelas normas, sendo que a cor e o teor de ferro os únicos a
ultrapassarem essas normas em ocasiões excepcionais.
A alcalinidade é muito baixa e, unida a um pH normalmente inferior a7, ou
pouco superior a esse valor,laz com que a água natural seja agressiva.
Do ponlo de vista bacteriológico, a água tem apresentado niveis convenientes,
com exceçáo de alguns picos esporádicos.
Rio ltatinga

A análise da amostra colhida no médio r¡o ltatinga em julho de 1ggs, mostrou
em seus resultados que nenhum dos parâmetros f ísico-químico-bacteriológicos
excederam aos limites fixados pelas normas de potabilidade.
À semelhança das outras águas dos mananciais da serra, as do r¡o ltat¡nga tem
baixíssima alcalinidade e, como o pH é de 6,9, não há dúvida que são
corrosivas.



Para fins de abastecimento público, de acordo com os resultados obtidos, a

cloração e neutralização seriam suficientes para o perfeito enquadramento
destas águas como potáveis.

Subterrâneas
A qualidade das águas subterrâneas, existentes na ârea de estudo, variam de
acôrdo com o ponto de captação, sejam eles nas proximidades das encostas,
nos sedimentos detríticos de origem continental ou sed¡mentos marinhos da
planície costeira.

Assim, para uma mesma bacia hidrográfica, podemos ter águas subterrâneas de
excelente, média e má qualidade, conforme o local captado.
Resultados de análise de águas de poços efetuados na região indicaram um

condutividade maior para os poços explorados da planície costeira, onde as
águas possuem o aspecto salobro, que ainda possuem razoável quantidade de
sais. As captações de poços localizados nas proximidades das encostas
indicaram uma menor quantidade de sais, já que a recarga do aqüífero captado
se dá pela filtração das águas provenientes das encostas, com menor conteúdo
salino.

Assim, todas as águas subterrâneas da região são de excelente qualidade
físico-química, a não ser as da planície costeira, com sabor salobro.
Devido a fatores de ocupação e conseqüente falta de esgoto, alguns dos poços
ex¡stentes na região apresentaram índice de coliformes fora do padrão
aceitáve l.



6 - RECURSOS M|NERA|S EM EXPLORAçÃO

os recursos minerais utilizados "in natura" na construçáo civil, tais como areia,
cascalho e pedra britada, são de grande importância para o planejamento de
ocupação urbana, nos seus aspectos de localização, qualidade e quant¡dade do
mineral a ser explorado.
A manutenção de áreas com jazidas de alta qualidade, a um preço do produto
relativamente pequeno, é importante para o desenvolvimento de toda a
expansão da área urbana, sendo para tanto necessário que as distânc¡as de
transporte desles materiais sejam o menor possível.
Na região estudada conforme tigura 4, notamos que hoje existem 30 processos
para aproveitamento mineral no Departamento Nacional de produção Mineral
(DNPM), com pedidos de exploração para produção de pedra britada, areia
para construção civil e industrial e rochas ornamentais. Além destes existem
explorações de retiradas de material teffoso, usado para aterramento de zonas
encharcadas ou recobrimento de lixões, náo necessariamente com pedido de
exploração no DNPM.

Esta reg¡ão tem um potencial ilimitado para a produção de pedra britada e areia
para construção civil, faltando no momento um disciplinamenlo sobre os locais e
modos de extração que contemplem o meio ambiente e formas de recuperação
das áreas lavradas (fotos 3 a 6).

Fedra Britada
As explorações minerais para produção de pedra britada atualmente estão
localizadas no vale do rio Jurubatuba, nas suas porções estuarinas e próximas
ao entrocamento da rodovia piaçaguera-Guarujá sp-Ss com a rodovia Rio-
santos BR-101. Estas produzem brita para a duplicação da sp-55 e atendem ao
mercado consumidor regional.
A produção est¡mada deste setor de produçáo está ao redor de 60.000 m3/mês,
computando as três pedreiras que operam no vale do rio Jurubatuba e a
Pedreira santa Teresa da BR-101 . Esta estimativa foi feita com base nos
equipamentos de exploração e de beneficiamento existentes em cada local
explorado, já que não t¡vemos acesso aos dados reais de produçã0.
Regionalmente a reserva mineral de rochas para produção de pedra britada é
inestimável, pois além das lavras existenles, ainda existem condições físicas
para abertura de novas lavras. parece existir uma certa vocação local para as



três lavras existentes no vale do rio Jurubatuba, sendo que a próxima a ponte da
rodovia SP-55 já apresenta dificuldade de exploração devido a sua proximidade
com o oleoduto da PETROBRÁS. A lavra do morro do Michel é a que se
apresenta com uma reserva explorável mais promissora, não devendo se
exaurir nas próximas décadas, mantendo-se o seu nível de produção atual.
A pedreira situada no morro dos Neves é que apresenta maiores r¡scos
ambientais, pois explora um maciço rochoso que possui cotas superiores a
100 m, portanto dentro da área do Parque Estadual da Serra do Mar, com
poucas possibilidades de avanço da frentê de lavra. Além disso, a uma distância
de 1000 m, temos o túnel da RFFSA, com possib¡lidade de vir a sofrer danos
devido ao desmonte das bancadas por explosivos (foto 3).

A Pedreira Sanla Teresa, localizada no morro do Gabriel, às margens da BR-
101 também tem pouca possibilidade de exploração na próxima década devido
a sua localização. A maior dificuldade de exploração esta na elevada espessura
do manto de intemperismo que recobre a frente de lavra, tendo sido decapeada
até a cota máxima permitida, na divisa com a área de preservaçäo do parque

Estadual.

Assim, além daquela exploração situada no morro do Michel, há necessidade
de serem estudados novos locais para este tipo de exploração mineral, que
certamente deverão contemplar um planejamento de uso e ocupaçäo da região,
e principalmente, aspectos relacionados à conservação do meio ambiente.

Areia para Construção Civ¡l

Na região ex¡stem dois tipos de exploração de areia. Uma destinada a
construção civil, que sofre processo de lavagem e seleçáo granulométrica para
sua comercialização e outra, que chamaremos de "areias impuras", que são
simplesmente retlradas dos rios e comercializadas sem lavagem ou seleçä0.
Sua exploração se dá principalmente no leito do rio ltapanhaú (foto 4), onde, em
suas margens estão instalados 6 portos de are¡a, tendo no conjunto uma
produção informada de 33.500 m3/mês. Uma outra exploração mecanizada
deste bem mineral foi conslatada no baixo leito do rio Trindade, com produção
estimada de 4OO m3/mês. Nota-se na região vestígios de antigos portos de areia
no baixo leito do rio Quilombo e Jurubatuba, e explorações esporádicas e
manuais em outros pequenos rios, como constatada no ribeirão Caiubura, nas
proximidades da BR-101 .



Com racionalização das explorações, em função do planejamento de uso e
ocupação da região, podemos afirmar que a reserva deste bem mineral deverá
ser suf¡c¡ente para as próximas décadas, em se cons¡derando os atuais níveis
de produção. Além das reseryas conhecidas ou estimadas ao longo do rio
Itapanhaú e seus principais afluentes, devemos considerar o aporte anual de
areias e seixos, que são transportados e depositados nos perÍodos mais
chuvosos. Considerando gue estudos realizados em rios semelhantes que
indicam uma média anual de 140 m3 por Km2 por ano, e considerando uma
área total das bacias hidrográficas da região, incluindo parte da bacia do rio
Itapanhaú, como sendo de 500 km2, teríamos uma renovação anual de 7O.OO0

m3 de fração arenosa.
O sistema de lavra de areia, ou seja sua extração, por processo de dragagem,
como o utilizado na região, pode ser benéfico no sent¡do de desobstruir os
canais de navegação, aumentando o calado das embarcações, mas
normalmente isto náo ocorre. Dado que as dragas utilizadas possuem uma
especificação que define a profundidade máxima de extração, quando esta é
ultrapassada estas dragas dir¡gem-se para pontos ma¡s rasos, próximos às
margens para continuidade de operação, provocando desbarrancamento e
alargamento do rio, com sérios prejuízos a mata ciliar e à qualidade das águas.

Áreas de Mater¡al de Empréstimo
Com a necessidade de material para aterramento de áreas alagadas, comuns
nos loteamentos litorâneos e obras rodoviárias e porto, foram e sáo explorados
na região os morros isolados existentes nas planícies e áreas de ocorrência de
cascalheira.
Este tipo de exploração, feita de modo desordenado e predatório, transfigura a
paisagem no local de exploração, e normalmente não é contemplado com
processos de recuperação. Exemplos deste tipo podem ser observados no vale
do rio Quilombo, Jurubatuba e Trindade, e, atualmenle o desmonte de um morro
as margens da BR-101, no km 227, onde a exploração predatória põe em risco
uma torre de transmissão de linha de alta tensão (foto 6).

Exploração deste tipo de material deveriam Ter um licenciamento, no qual
constasse um plano de recuperação para a átea, já que se racionalmente
explorada, permite assentamenlos luturos, principalmente nos ',morros isolados',
existentes na planície, ou em prolongamentos da própria serra em morros de



baixa altitude (menor que 100 m). Nestes últimos dever¡a ser feito um
cuidadoso estudo de estabilidade de encosta antes da sua exploração.

Aspectos Lega¡s da Mineração Local
De acordo com levantamento efetuado junto ao DNPM, relativo ao aspecto legal
das explorações minerais existentes na região estudada, foi constatado que
nenhuma delas operam de acordo com o código de Mineração, sendo portanto
consideradas lavras clandestinas.
os únicos decretos de lavra existentes, documento hábil para exploração
mineral, sáo aqueles local¡zados no vale do rio euilombo, atualmente com as
lavras paralizadas. Existem ainda diversos pedidos de pesquisa em julgamento
no DNPM, que poderão resultar na legalização das lavras atuais ou em novas
f rentes de lavra.

A segu¡r é mostrada a situação legal de todas as explorações minerais
ex¡stentes e pedidos de pesquisa na área de estudo, conforme "overlay', do
DNPM e consulta atualizada. para fac¡lidade de leitura a listagem é apresentada
na ordem de data de entrada dos processos no DNPM, com sua localização na
figura 4 e seu respectivo número. do processo, somente para aqueles com
valldade atual.

1972 - Processo 800829

Possu¡ Portaria de Lavra no 653 de 02106/90, publicada no DOU de
06/06/80, em vigor, para exploração de granito, no sítio do Morrão. Seu
titular é a empresa TONETTI S.A. Mármores e Granitos.

1975 - Processo 800535,800536 e 800537
Possui Porlaria de Lavra em vigor, constituindo-se em um Grupamento
Mineiro no 49 de acordo com o DOU de O9/0S/8O, para exploração de
gran¡to no Sítio do Morrão. Seu titular é a pedreira Mantiqueira S.A.

1977 - Processo 807168
Teve seu processo indeferido, pois possuidora do Alvará de pesquisa
no 5259 renovado de 12r08/gs, já vencido, não apresenÌou o reratório
final de pesquisa. Estava autorlzada a pesquisar areia para fundição no
Morro Cabeça de Negro e Morro Caiubura. Seu tilular é a EMPRESA
SOTESE Comércio e Extração de Areia Ltda.



1978 - Processo 800904

Teve seu processo indeferido, pois possuidora do Alvará de pesquisa
no3877, renovado de 1S/0S/84, já vencido, não apresentou o relatório
final de pesquisa. Eslava autor¡zada a pesquisar areia para fundição no
Morro Caiubura. Seu titular é a EMpRESA SOTESE Comércio e Extração
de Areia Ltda.

1980 - Processo 820516

Teve seu processo indeferido, pois possuidora do Alvará de pesquisa
no 3740, renovado de A7/OS/84, já vencido, não apresentou o relatório
final de pesquisa. Estava autor¡zada a pesquisar areia industrial no rio
Itaguaré e Morro do Tatu. Seu titular é a EMpRESA SOTESE Comércio e
Extração de Areia Ltda.

1981 - Processo 920406

Teve seu processo indeferido, pois possuidora do Alvará de pesquisa
no 5860, renovado de 24/0BlB4, já vencido, não apresentou o relatório
linal de pesquisa. Estava autorizada a pesquisar areia industr¡al no r¡o
Bananal. Seu titular é ANTONTO CHlApplNA.

1982 - Processo 820205

Teve seu processo indeferido em 09/01/95, estando com pedido de
reconsideração em análise. Possuia um Requerimento de pesquisa de
13/04/82, que o possibilitaria a pesquisar areia para fundição e cascalho
industrial no r¡o ltapanhaú. Seu titutar é JOSÉ APARECIDO RIBEIRO.

1984 - Processo 820800

Seu processo está em andamento, estando o relatório final de pesquisa
entregue em 20102189 aguardando análise. Foi autorizado a pesquisar
granito ornamental no Sítio do Morrão. Seu Ìitular é JOÃO BOSÁR|O
RODRIGUES DA PAZ.

1984 - Processo 820033
Teve seu processo indeferido, pois sendo possuidora de Licença no 764
de 16/01/84, não a renovou. possuia licença para exploraçáo de areia no
Bairro ltapanhaú. Seu titular é a EMPRESA SOTESE Comércio e
Extração de Areia Ltda.

1984 - Processo 820130

Teve seu processo indeferido em 21/02/99. possuia alvará para pesquisar
areia para fundição no rio ltapanhaú e Fazenda Acaraú. seu titular é LUIZ
CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA-



1984 - Processo 820865
Teve seu processo indeferido com ba¡xa do registro de licença em
03/10/86 publicada no DOU de 15h2/87. Possu¡a licença para exptoração
de areia no r¡o ltapanhaú. Posteriormente entrou com o processo

no 821316187, na mesma área. Seu titular é a EMPRESA SOTESE
Comércio e Extração de Areia Ltda.

1985 - Processo 820136

Seu processo de Pedido de Pesquisa de 08/09/85 encontra-se no DNpM
de Brasília para a autorga do Alvará de Pesquisa. A substância a ser
pesquisada é o granodiorito na Serra do Quilombo. O titular do pedido é a
FONTEX lmportadora e Exploradora Ltda.

1985 - Processos 820575 e 820576

Está com seus Pedidos de Pesquisa de 27/08/85 em análise no setor de
pesquisa mineral do DNPM, para posterior autorga do Alvará de
Pesquisa. Os pedidos de pesquisa são para a areia de fundição no Sítio
São Gonçalo e arredores. Seu titutar é EDUARDO CELSO SANTOS.

1985 - Processo 820834
Possui Alvará de Pesquisa no 14S3 de 08/05/87 publicado no DOU de
14105/87, tendo seu prazo para entrega de relatório final de pesquisa
esgotado em 14105/90. A substância autorizada para pesquisa é granito
no Sítio Santa Rita ou Morro dos Neves. Seu titular é JOAQUIM DA
ROCHA BRITES.

1985 - Processo 820918
Possui Pedido de Pesquisa de 10112/BS em análise no setor de controle
de áreas do DNPM de Brasília para autorga do Alvará de pesquisa. A
subståncia a ser pesquisada é o granito na Serra do Morrão. Seu tilular é

JOAQUIM DA ROCHA BRITES.

1986 - Processo 821028

Possui licença para exploração no 1060 de 27/01/89 e fez pedido de
Pesquisa em 04/03/88. Explora granito no Sítio Michel. Este processo
refere-se a mesma área do Processo no BZ15Z4/ïZ. Seu titular é a
PEDRALIX lndústria e Comércio Ltda.

1986 - Processo 820265
Possui Alvará de Pesquisa no 1118 de 31/07189 publicado no DOU de
02/08/89. Está autorizado a pesquisar granito no Sítio Mandy. Seu titular é

a EQUIPAV Pavimentação, Engenharia e Comércio.



1986 - Processo 820314
Possui Pedido de Pesquisa de 20105/86, estando em análise no setor de
pesquisa mineral do DNPM, para a autorga do Alvará de pesquisa. O
pedido é para pesquisar granito na Serra do Morrão. Seu titular é JOÃO
AUGUSTO DA COSTA LUCAS.

1987 - Processo 821041

Possui Pedido de Pesquisa de OZl09/87, para pesquisar areia industrial
no rio llaguaré. Seu titular é MANOEL MESSTAS LOPES.

1987 - Processo 821316
Possui solicitação de Registro de Licença para exploraçáo de areia no rio
Itapanhaú, com solicitação em 23/Og/A7. processo aguardando análise no
setor de controle de área do DNPM de Brasília. A área solicitada é a
mesma constante no Processo no 820865/84 que foi indeferido. Seu titular
é a SOTESE Comércio e Extração de Areia Ltda.

1987 - Processo 821524

Possui Alvará de Pesquisa na 12 de 11/01/90 publicado no DOU de
18i01/90, estando autorizado a pesquisar gran¡to na Fazenda Michel. A
área a ser pesquisada é a mesma do processo no 921029/g6.

1987 - Processo 821683
Teve seu processo de Pedido de Pesquisa, para pesquisar granito no
Morro Guarujá indeferido em 14lOi/90. Seu titular é CARLOS DE
MORAES TOLEDO.

1987 - Processo 821930

Possui Pedido de Pesquisa de iùl12/87, tendo cumprido exigência em
14110188. Atualmente este processo encontra-se no setor de controle de
áreas do DNPM de Brasília, para posterior autorga do Alvará de pesquisa.

A substância pretendida para pesquisa é o granito no Morro do Gabriel.
SeU titular é a TERRITORIAL SAO PAULo LTDA.

1987 - Processo 821931

Possui Pedido de Pesquisa de 1s/12187 em análise no centro de controle
de áreas do DNPM de Brasília, para pesquisar granito na Serra no
Morrão. SeU titular é a TERRIToRIAL SÃo PAULo LTDA.

1987 - Processo 821932

Possui Pedido de Pesquisa de 15/12187 aguardando autorga de Alvará
de Pesquisa para granito no Morro do Gabriel. Seu titular é a pEDREIRA

SANTA TERESA LTDA,



1988 - Processo 820881

Possui Pedido de Pesquisa de 01/1 1/88, com ¡nterferência total de área

com o do processo 820930/87, para pesquisa de granito no Morro do

Gabriel, devendo ser indeferido. Seu titular é a TERRITORIAL SÃO

PAULO LTDA.

1988 - Processo 820937

Possui Pedido de Licença de 24111/89 sem licença específica para

extração de areia no leito do rio ltatinga, devendo ser indeferido. Seu

t¡tular é o PORTO DE AREIA BERTIOGA LTDA.

1989 - Processo 820103
Possui Pedido de Pesquisa de 13/03/89 para pesquisar granito no bairro

Pedreira, estando em análise no setor de controle de áreas do DNPM de

Brasília. Seu t¡tular é a REAGO lndústr¡a e Comércio Ltda.

Analisando a atividade econômica mineral hoje existente na região

estudada, chegamos à conclusão de que não existe amparo legal para

este tipo de atividade em nenhuma das explorações cadastradas, a não

ser aquela feita pela PEDRALIX lndústria e Comércio Ltda. no Sítio

Michel.



7. CARTAS TEMÁTGAS

A - lntrodução
As cartas temáticas do meio físico, descritas a seguir, tem por finalidade auxiliar
equipes de planejamento na tomada de decisões sôbre o uso e ocupação

territorial. As cartas de declividade e risco já sao comuns a estas equipes, que

delas lazem uso como instrumento indicativo das aptidões físicas do terreno
(CARVALHO, 1981;COELHO, 1980: LP.T., 1980; l.P.T., 1983; SECRETARIA DA

tNDÚSTRtA, 1986).

As cartas de recursos potenciais e aptidões do meio físico, até hoje não

utilizadas por estas equipes, dependendo da região onde será feito o

planejamento de uso e ocupação, são de mesma importância que as anteriores.

Elas podem ou não viabilizar implantações futuras, quer pela falta de materiais

ou pela falta de água para abastecimento.

B - Carta de Declividade
A elaboração da carta de declividade (carta 2) baseou-se na leitura das curvas
de nível através do deslocamento, sobre a base topográfica, de ábaco
construído com espaçamentos representativos dos intervalos correspondentes
às classes de declividades escolhidas, apresentadas na tabela abaixo:

CLASSE LIMITES DE DECLIVIDADE LTMTTES DE |NCL|NAçÃO

A

B

c
D

E

F

< 5o/"

5% - 15%

15% - 30%

30% - 50%

50% - 100%

> 100%

<5"

50 - 100

10"-20"

200 - 300

30" - 450

> 450

A composição resultante das distribuições das diferentes classes definem a
carta de declividade do terreno. Alguns fatores fundamentais são necessários
de ressaltar: o primeiro, quanto às imprecisões cometidas pelo processo manual

no momento da elaboração; o segundo, pelas imprecisÕes devidas às
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modificações ocorridas poster¡ormente na fisiografia, como escavações,
movimentos de massa, etc., não alocados na data de confecção da planta
topográfica local; e o terceiro, referindo-se às adaptações permitidas por motivo
de ajustamento, quando da ¡nterpretação de pequenas inclusões de classes
distintas, as quais foram agrupadas em domínios ún¡cos, prevalecendo a classe
de maior grau.

Em termos de representatividade das formas naturais do relevo, ou ainda, das
formas artificiais geradas posteriormente, as referidas classes foram divididas :

nas classes A e B que representam a superfície pouco inclinada, ou seja,
planícies colúvio-aluvionares representadas por sedimentos continentais; os
terraços halocênicos de origem mista, podendo agrupar sedimenlos marinhos e
fluviais; as planícies de maré compostas por sedimentos argilosos e arenosos,
representadas pelos mangues: os terraços marinhos halocênios e praias, e por
último, algumas porções dos sópes de encostas e vertentes de conformação
côncavo-convexas, convexa-côncavas representadas pelos corpos de talus. As
classes C e D representam áreas intermediárias, ou seja, porções mais ou
menos declivosas posicionadas predominantemente em zonas de transição
topográfica, onde se nota a passagem de declividades pouco acentuadas para
locais onde a inclinação é bastante elevada, contormando escarpas íngremes
com terrenos acidentados, sendo estas característ¡cas pertinentes às classes E
eF.

C - Carta de Risco
De acordo com os dados disponíveis para a elaboração da carta de risco (car1a
3), executada a part¡r da interpolação das cartas geológico-geomorfológica e de
declividades, admitiu-se três possibilidades de análise quanto às classes de
risco a serem adotadas, como procedimenlo para qualificação dos teffenos, com
menor ou maior grau de risco para o seu uso e ocupaçã0, assim sendo:
CLASSE l-Riscobaixo
CLASSE ll - Risco moderado
CLASSE lll - Risco elevado
A distribuição das referidas classes na carta de risco está condic¡onada a fatores
topográficos, geomorfológicos e l¡to-eslruturais os quais regem a separação de
domínios homogêneos de mesmo grau de risco. A associação declividades com
as classes de risco corresponde à seguinte tabela:



CLASSES DECLIVIDADE

I

I

t

AeB

CeD

Ee F

Esta tabela apresentada acima discr¡m¡na apenas
a associação declividades com as classes de risco, não salientando porém,

que, já estão incluídas dentro de cada classe, os parâmetros geológico-
geomorfológicos não exprimíveis na forma de tabelas.
Torna-se conven¡ente salientar que os contatos entre os domínios de classes de
risco diferentes, são aleatór¡os, ou seja, uma classe de risco l, por exemplo, não
necessita gradar para a classe de risco ll, obrigatoriamente, e v¡ce-versa. O que
ocorre, na realidade, é uma diferença no t¡po de solo de determinadas áreas,
devido à resistência do material constituinte, estando portanto em conlato direto,
áreas com risco baixo e elevado, quanto à sua ocupação.
As áreas representat¡vas das classes de risco associadas às feições geológico-
geomorfológicas estão agrupadas em :

l) Planícies alúvio-coluvionares (sedimentos continentais), algumas porções de
corpos de talus (mais planas), terraços halocênicos e praias;
ll) Bepresentada essencialmente por corpos de talus e rampas de colúvio e
algumas áreas montanhosas de migmatitos;
lll) Planícies de maré constituídas por sed¡mentos argilo-arenosos (mangues),
zonas com substrato rochoso puramente de caráter granítico/migmatítico muito
íngremes, com presença de feições de escorregamenlos, costões rochosos,
quebras abruptas de relevo (positiva/negativa).

Os resultados obtidos pelo trabalho de gabinete, quanto às classes de risco,
devem ser conferidos no campo, principalmente nas áreas em que o método
descrito deixam incerteza quanto às separações de áreas homogêneas,
podendo contudo, haver redefiniçáo de zonas, onde determinados contatos
contrariam a espectativa, devido à escala das canas.



D - Carta de Recursos Potenc¡ais do Meio Fisico
Esta carta apresenta áreas com recursos potenciais do meio fÍsico, quando da
feitura das propostas de planejamento integrado da região estudada, de acordo
com a carta 4.

são descr¡tas a seguir as características principais destas áreas, com suas
respectivas potencialidades.

a - Áreas de lnteÌesse Recreacional Turíst¡co/pa¡sagíst¡co
e de Tombamento Histórico.

são comuns na região estudada rocais de grande bereza cênica com
cachoeiras e corredeiras em rios que descem as encostas do planalto. são
locais onde hoje já existe um fluxo turÍstico, tanto da população da baixada
quanto da região da grande são pauro, que ali acampam (iunto à represa de
captação de água para abastecimento da coslpA) ou visitas, no caso da
cachoeira da Fumaça no rio euilombo e outra cachoeira existente nas
nascentes do rio Diana (foto 1).

lndepe nde nte mente destes locais mais conhecidos, existem outros que
poderiam ser selecionados com finalidades de preservaçáo, como unidades de
lazer para a população futura ou explorada para fins turíst¡cos.
Quanto ao patrimônio histórico, de acordo com a bibliografia consultada e
informações locais, esta região apresenta reg¡stro de dois sítios, um no vale do
rio Quilombo onde existem um ant¡go engenho, e outro na serra dos Neves, tido
como berço da colonização da Baixada Santista.

b - Áreas de Explora$o Minerat
Dentro desta classificação, destacamos as atividades de exploração mineral
como sendo a de maior expressão na área de estudo, já que seu mercado
consumidor abrange toda a baixada santista (santos, sáo vicente, cubatão e
Guarujá), estendendo-se para o litoral norte até as divisas com são sebastião.

Pedra Br¡tada e/ou Ornamentais
Afloram em encostas de alta declividade nos maciços rochosos, compostos de
rochas granitóides, migmalilos e anfibolitos.
Abrange todos os tipos de rochas cristalinas da região, predominando os
m¡gmatitos com porções mais homogêneas. sáo encostas predom¡nantemente



ret¡líneas com cobertura de solo pouco espessa ou inexistente, quando então
temos exposlções de encostas rochosas.

Estas áreas são dificilmente ocupáveis pela alta declividade que apresentam.
Neste conlexto, somente atividade de exploração mineral podem ser admitidas,
com estudo detalhado de áreas, caso a caso.
A exploração destas encostas rochosas para produção de brita já v¡nha sendo
fe¡ta no vale do rio Quilombo, próximo à rodovia piaçaguera-Guarujá, estando já
a alguns anos paralizada. A maior concentração de explorações atuais destas
áreas, estão localizadas no vale do rio Jurubatuba, nas imediações da rodovia
Piaçaguera-Guarujá. Neste local encontram-se em exploração três pedreiras,
uma situada junto a ponte da rodovia sobre o rio Jurubatuba, outra situada no
morro dos Neves e a terceira localizada no sÍt¡o do Michel. Uma outra
exploração encontra-se localizada no morro do Gabriel, nas imediaçóes da BR-
101, cerca de três quilômetros do entroncamento da rodovia piaçaguera-

Guarujá (foto 3).

Foram notadas ainda explorações anezanais de granito para revestimento e/ou
calçamento (paralelepípedos), em blocos rolados situados nos sopés das
encostas da margem direita do rio Quilombo, estando no momento paralizadas
(foto 5).

Existem ainda na região locais propÍcios a este tipo de exploração mineral,
como aquele exislente no morro do Gabriel, no vale do rio Diana. A tendência
ou vocação para a produção de brita na região parece estar condicionada às
principais rodovias existentes e mercado consumidor próximo, pois o início da
mineraçáo se deu no vale do rio Quilombo, nas encostas do Morrão e só após a
paralização destas pedreiras é que foram ¡mplantadas aquelas do vale do rio
Jurubatuba e do morro do Michel, e poster¡ormente a do morro do Gabriel.
Problemas Possíveis

A exploraçåo mineral de rochas cristalinas para produção de pedra britada
requer um estudo cuidadoso de sua localização, já que produz um impacto
bastante negativo para o meio ambiente. Normalmente situadas em regiões de
alta declividade, por si só de ditícil ocupação urbana, provoca com o tempo,
assentamentos populacionais marginais que se beneficia do menor custo de
transporte dos produtos da extração, na industria de subprodutos desta
ativídade (tijolos, lajes, bloquetes, tubos, etc.).
Deste modo, espera-se que este fenômeno também possa ocorrer no vale dos
rios Jurubatuba e Diana, e a medidas que os subprodutos sejam mais



necessários para suprimento do mercado consumidor devido a expansão
urbana prevista para a região.

Os problemas inerentes à este tipo de exploração mineral são caracterizados
pelo impacto visual do desmonte, principalmente em regiões altamente
florestadas, que provocam verdadeiras crateras na paisagem ou a completa
eliminação da topografia. Além disso, temos o decapeamento do solo, com a
retirada de vegetação de cobertura, obras de terraplanagem, que se mal
orientadas podem provocar entulhamento dos principais cursos d'água,
podendo chegar ao estuário, com sérios danos à biota e à nevegação, devido a
alta taxa de sedimentação pela lenta velocidade das águas.
Outros problemas decorrentes desta exploração estão relacionadas às
explosões, que podem provocar pequenos sismos nas rochas, com reflexos de
escorregamentos e movimentos de massa nas imediações dos locais de
exploração, sabidamente frágeis quanto à estabilidade de suas encostas. Um
caso específico é o existente na pedreira do morro dos Neves, que com suas
explosões podem provocar danos aos túneis na RFFSA e da rodovia
Piaçaguera-Guarujá, iëì que feitos em rocha, podem ter deslocamentos de
blocos em seu interior.

Além destes, o processo industrial e o transporte da pedra britada provocam
grandes transtornos para quem os industrializa e transporta, assim como à
população em seu entorno devido à poeira e ruído que produzem.
Sendo uma atividade economica imprescindível para qualquer tipo de
planejamento sócio-econômico de uso e ocupação, bastaria uma fiscalização
adequada de conscientizaçáo e aplicação das normas existentes para a
localização, implantação e operação destes empreendimentos, no sentido de
termos um maior respeito e minimização de problemas ambientais decorrentes
desta exploração.

Aptidões

São zonas impróprias à ocupação urbana, possuidoras de beleza cênica
quando aparecem como encostas rochosas, e passíveis de exploração para
produção de pedra britada, devendo ser estudadas caso a caso para melhor
definição.

Recomendações Gerais
Sendo zonas impróprias à ocupação urbana e aptas à exploração mineral,
estudos de detalhe, local a local, devem ser realizados de modo a prevenir
futuros problemas quanto à desestabilização das partes superiores destas
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encostas. lslo pode ocorrer quando a exploração se dá a meia encosta lendo
nas partes superiores quebras de relevo com maior espessura de solo. Outro

cuidado é quanto às obras de decapeamento que podem produzir grande

quantidade de sedimento transportáveis aos cursos d'água, sendo necessárias

obras de contenção para minimizar seus efeitos.

Há necessidade de coexislência pacífica entre estes tipos de empreendimento

econômico e o meio ambiente, desde de que sejam respeitadas as normas e

leis vigentes e feitos estudos criteriosos de locação e exploração.

Areia para Construção Civil
As areias para util¡zaçáo na construção civil, assim como a pedra britada, são de

grande importância ao desenvolvimento sóc¡o-econômico regional, sendo sua

exploração uma necessidade que, se mal conduzida, pode proporcionar
grandes malef ícios ao meio ambiente.

Os maiores depósitos encontram-se localizados nas planícies costeiras, de

formação ligada principalmente com a deposição de material grosseiro

carreados pelos rios das encostas das serras, e depositados nas planícies.

Estes depósitos são const¡tuídos da fração areia e seixos menores, tendo sua

localização dependente do regime das águas pluviais e energia de transporte

de sedimentos dos rios da encosîa, estando mais ou menos distante do sopé

das encostas de acordo com a velocidade e volume de descarga destes rios.

São constituÍdos preferenc¡almente de grãos de quartzo e secundariamente por

grãos de feldspato e mica, sempre associados às rochas malrizes que lhes

deram origem. Quando de sua deposição na planície litorânea, podem se

misturar com os sedimentos orgânicos carreados pela correnle de encosta ou

mesmo àqueles produzidos pela vegetação da baixada.

Tendo todos os rios da regiáo estudada, em suas porções superiores,

características de torrente, estão suje¡tos a processos de escoamenlo de
grandes massas de solos, variando de material fino até grandes matacões, que

normalmente ocorrem em rios de escarpa, por ocasião de precipitações

intensas. Os registros de dados desde fenômeno revelam que os

deslocamentos nestas massas de solo ocorrem em declividades superiores a

15o/", produzindo cones aluvionares ao pé da escarpa, em terrenos com

declividade inferior a 3%. Dados de rios de torrentes soviélicos e sujeitos a este

fenômeno indicam para pequenas e médias bacias, volumes da ordem de 5.000

a 1O.O0O m3 por quilômetro quadrado de área de deslizamento.

:
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Não tomando situações catastróficas como exemplo, sabendo-se porém gue

deslizamento menores podem ocorrer com frequência maior, acarretando em

grandes volumes de sedimentos transportados. Estes eventos ocorrem poucas

vezes ao ano, por ocasião de chuvas de grande ¡ntensidade. Pode-se afirmar

que cerca de 90% do volume do material transportado, escoa em poucos dias

do ano. Est¡mat¡vas feitas para a produçáo de sedimentos destes r¡os indicam

uma taxa de 700 m3/km2iano, devendo 207o serem constituídos por areias e

seixos, que se depos¡tarão nas planíceis, enquanto que 80% destes serão

transportados para a região estuarina, depositando-se após algum lempo, no

mangue, em praias ou em outros locais levados pelas correntes marítimas

(GARD,1985).

Estes sedimentos, por estarem suje¡tos à deposição cíclica, tem a necessidade

de serem lavados e classificados para a sua exploração comercial, quando

utilizados para mistura de argamassa de cimento' Também podem ser

explorados sem classificação e lavagem quando se destinam a aterros da zona

de mangue, como o que hoje é feito na expansão da zona portuária da região.

Normalmente a lavra deste bem mineral se dá nos leitos dos principais rios

desta região estudada, podendo também ocorrer explorações em suas

margens. lsto é devido ao tipo de exploração utilizada (dragas) com

necessidade de água para o processamento de classificação do diâmetro dos

gráos e lavagem dos sedimentos finos e mater¡al orgânico m¡sturado.

Vestígios de antigas exploraçóes de areia e cascalho existem no rio Quilombo e

Jurubatuba, tendo esle ainda hoje seu leito baixo evenlualmenle explorado por

part¡culares. Uma pequena exploração com draga existe no rio Trindade, onde

podemos notar a grande devastação do terreno por exploração predatória de

suas margens e planície, com a retirada de material mais grosseiro (seixos e

matacões) que certamente serviram de aterramento de zonas instáveis e

encharcadas, por onde hoje passa a BR-101.

A maior exploraçáo mineral de areias para construção civil e para aterramento,

alualmenle se dá no leito do rio ltapanhau ou em suas margens e em menor

escala no rio ltal¡nga (foto 4).

Problemas Possíveis

Apesar desta atividade de exploração mineral possuir uma finalidade sÓcio-

econômica essencial ao dese nvo lvimento, quando mal conduzida é

extremamente prejudicial ao meio ambiente.



Teoricamente terÍamos benefícios com a retirada do material depositado

ciclicamente no leito dos rios, que desobstruiriam seus canais, deixando-os com

nevagabil¡dade permanente. Porém, como já descr¡to, a reposição do material

sedimentável é cíclica, e a disposição se concentra em determinadas porçÕes

dos rios com a perda da velocidade da água, não proporcionando uma

reposição normal da are¡a explorada ao longo do canal do r¡o ltapanhaú. Com a

demanda cada vez mais crescente deste tipo de material, cresce também o
interesse de exploração pela sua alta lucratividade comercial, aumentando o

número de mineradores que retiram o mineral sem capacitação Îécnica para

¡sto, tanto de seu le¡to como de suas margens.

Este fato é comprovado pela existência hoje no rio ltapanhaú de seis portos de

areia que exploram o seu le¡to, não existindo nenhum com autorização legal

para isto, ou seja prat¡cam comércio ilegal e exploração clandestina. Com o
aumento gradat¡vo da profundidade da calha do rio as dragas vão perdendo sua

produtiv¡dade em relação ao material retirado, mot¡vando a dragagem das

margens mais rasas e posterior desbarrancamento. Além de alargamenlos

desproporcionais da calha do rio, temos a eliminação da vegetaçáo marginal e
produçäo de sedimentos finos que poluem as águas para jusante, aumentando

a carga de sedimentos finos transportados. Estes irão se depositar em trechos

mais adiante, prejudicando a biota e o sistema de navegação.

A retirada de material arenosos misturada a seixos e matacões quando feitas

em terrenos mais altos, como no caso do vale do rio Trindade, também pode

provocar transfiguraçáo da paisagem, restando um terreno irregular, cheio de

crateras e extinção da vegetação nalural devido a retirada do solo orgânico.

Aptidões

São locais próprios à exploraçáo mineral, que se bem feita, poder¡a produz¡r

benefício à região.

A exploração bem conduzida proporcionar¡a um melhor escoamento das águas

pluviais, com rebaixamento e melhor drenagem das partes hoje encharcadas,

tornando grande áreas da região possÍveis de ocupação urbana, pois seus

solos marginais apresentam média a boa capacidade de suporte para estruturas

superficiais.

Recomendações
Devem ser elaborados estudos de exploração que contemplem o planejamento

de uso e ocupação de suas áreas marginais, com a finalidade atual de



regularização desta atividade mineral, de modo a serv¡r em futuro próximo como
um auxílio à implantação de outras atividades locais.

Assim, dependendo do tipo de ocupação desejado, poder'-se-ia planejar obras
de rebaixamento do lençol freático e de drenagens localizadas nos leitos dos
r¡os existentes, que além de tornarem as áreas ribeirinhas seguras contra
enchentes, proporcionariam comercialização do material retirado com mesma
lucratividade atual.

Mater¡al de Empréstimo

Estas áreas também são de grande interesse sócio-econômico, devido ao
mater¡al daí retirado servir como aterro de loteamentos já existentes nas praias e
planícies da regiáo estudada.
Atualmente são explorados os morros isolados existentes na planÍcie costeira.
Esles morros isolados, normalmente de cota inferior a 1OO m, existentes ao
longo da planície costeira ou ao longo do canal de Bertioga e no estuário, que
constituiam o relevo antigo, estão hoje mais intensamente ¡ntemperizados,
podendo o solo ou regolito atingir dezenas de metros de espessura, até o nível
de base do escoamento superficial.
São originários de rochas granitóides, migmatitos e anfibolitos que sofreram
processo de intenso ¡ntemperismo, como o exislente nas encostas, mas não
tendo meios superficiais de desgaste e transporte natura¡s, permanecem ',in

situ", às vezes sustentados por ¡ntensa vegetação.
São constituídos de solos de alteração de granulometria variando de areno-
siltosa a s¡lto-arenosa, dependendo do substrato rochoso que lhe deu origem,
mas normalmente contém pouca argila.
Este material const¡tui-se em importante substância para os aterros da baixada,
sendo ulilizados para preenchimento de sub base das estradas e vias de
acesso a loteamentos, no aterro em loteamentos de zonas alagadiças das
praias e também utilizado no aterramento de mangue para loteamento, como no
caso do bairro de Caiubura, nas zonas próximas ao canal de Bertioga.
Atualmente é constatada a exploração deste material nas proximidades da BR-
101, próximo à ponte sobre o rio ltapanhaú,.à altura do km 230 desta rodovia,
tendo já a retirada atingido em alguns locais os níveis do escoamento básico,
como aquele próximo a uma torre de linha de alta tensão da CESp que passa
pelo local (foto 6). Outro local em exploração é o existente à altura do km 237



desta rodovia, cujo mater¡al removido, hoje se presta à cobertura de um lixão

existente no local.

Outros locais de retirada de material de empréstimo são as coberturas de solo

das pedreiras em exploração, normalmente naquelas localizadas em morros

isolados (lado esquerdo do rio Jurubatuba) ou morros baixos ligados às

encostas (BR-101).

Ant¡gos locais de retirada de mater¡al de empréstimno são notados nas encostas
da serra, ao longo das rodovias Piaçaguera-Guarujá e BR-101. Na primeira o

material de empréstimo mais utilizado foram os depós¡tos detríticos existentes

ao longo dos rios Quilombo, Jurubatuba e Diana, por serem próprios, devido

aos minerais componentes (sem fração argilosa), à compactação em zonas de

mangue (caixão de areia), enquanto que o material mais lerroso, com fraçáo

argilosa, foi mais utilizado nas BR-101 , onde hoje podemos notar recalques

diferenciados em seu leito.

Alguns locais ainda existem com possibilidades de exploração, pr¡nc¡palmente

aqueles localizados nos morros isolados ou em elevações baixas de
continuidade da serra do planalto.

Problemas Possíve¡s

A retirada deste material esta relacionada à possíveis desestabilizações em

zonas de encosta Íngreme, devastação da cobertura vegelal, produção de finos
e possibilidades de assoreamento nos canais de drenagem, além do aspecto
paisagístico caso não se faça a recuperação ambiental da ârea de empréstimo.
Apt¡dões

São terrenos, que após recuperação das quebras de declividade devido a
exploração, possuem aptidão para ocupação urbana, pois além de estarem em

cotas ma¡s elevadas em relação à planície possuem ótima capacidade de

suporte e possibilidades boas de receber infraestruïura subterrånea.
Recomendações

Elaboração de cuidadosos planejamentos de uso e ocupação, no qual devam
ser contemplados o manejo correto deste mater¡al para atender às

necessidades de aterramenlo de alguns locais da planície e uso poster¡or

destes lerrenos explorados. Para tanlo, a exploração da área nunca poderá ser
até o nível de base, como hoje ocorre. Deverá ter um decapeamento cuidadoso
de modo a reutilizar o solo orgânico, em aterros que se constituirão em cinturÕes

verdes nas imediações destas zonas de retirada de material de empréstimo.



c - Áreas para Aterros Sanitários e Cemitér¡os

O aspecto mais fundamental na construçâo de um aterro sanitár¡o é a escolha
de uma área adequada, a fim de minimizar ou mesmo impedir a degradação da
qualidade dos recursos hÍdricos e do me¡o amb¡ente.

Deste modo, quanto à geologia, a localização destas áreas deve ser feita em
locais de baixo relevo, a fim de minimizar a erosåo e possíveis
escorregamentos. De preferência serem locadas em zonas constituídas de
malerial argiloso, impermeável, como aqueles existentes em algumas rochas
sed¡mentares.

Quanto à hidrologia, a base do aterro deve estar bem acima do nível da água
subterrânea, considerando a sua posição mais elevada. Devem ser ev¡tadas
áreas de recarga e terrenos alagadiços. A expressáo "bem acima" deve ser
entend¡da como própria ao material constituinte do solo e variável de local a
local.

De preferência devem ser escolhidos locais de solos homogêneos,
retrabalháveis, como argilas, siltes ou tipos intermediários, com baixa
permeabilidade, pH alcalino e com capacidade de troca de cátions.
As áreas selecionadas devem estar a uma distância econômica, relativamente
próximas às fontes de resíduos, acessíveis por estradas e com baixa densidade
popu lacio nal.

A fim de se evitar possíveis interferências deletérias quanto à saúde
populacional, a seleção destas áreas deve ser feita de modo a serem o mais
afastadas dos mananciais de superfície e/ou poços de abastecimento de água
potável.

Levar em consideração a potenciabilidade das áreas no aproveitamento futuro
para fins socia¡s, principalmente recreação.
No tocante à parte do meio físico para seleção de áreas de implantação de
cemitér¡os, os fatores a serem considerados serão praticamente os mesmos já

citados, quando se trata de um empreendimento do tipo comumenle utilizado.
Com finalidade de ilustrar a necessidade de se bem localizar os
empreendimentos já citados, na ârea da baixada santistp, é transcrito a seguir o

Relatório apresentado a Câmara Municipal de Santos, em sessão de 30 de
agosto de 1873, pelo respectivo presidente Dr. lgnácio Wallace da Gama
Cochrane, e que, à página 5, diz:
"É incontestável o rápido desenvolvimento que vai tendo esse ¡mportanle
município; sua população cresce, e cada dia mais ressente da falta de casas; a
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cidade tende a estender-se necessariamente para o bairro do Quartet e em
direção à Barra; pois bem, é exatamente no centro dessa área que se fundou o

cemitério público! Sua remoção, embora em tempos não muito próximos é

inevitável; quando não bastasse o motivo acima expendido, o atual local peca
por contrário a todas as regras de higiene; extremamente baixo, são ali muitas
vezes sepultados os cadáveres dentro d'água, e as exalações que
necessariamente se desenvolvem, são trazidas ao centro da cidade pelos
ventos sul e sul-este, entre nós tão frequentes".

O único aterro sanitário, hoje existente na região de estudo, próximo ao km 237,
da BR-101, poderia ser chamado simplesmente de lixão, dada as suas
características de localização e operacionalidade. Sem controle nenhum do
chorume percolado, provoca visualmente a extinção de vegetação do mangue,
não contando com os aspectos invisíveis da destruição da biota (foto 7).
Existem locais mais próprios para a construção de aterros sanitários, com
possibilidades de monitoração permanente de chorume e possibilidades de
áreas de empréstimo próximas para sua cobertura, como aquele situado no
morro dos Neves, na desembocadura do novo tunel do Piaçaguera-Guarujá ou
ainda nas proximidades da BR-101 no morro do Gabriel. Todos estes locais
mereceriam um melhor estudo de detalhe para se saber de suas reais
possibilidades, tendo em vista o efeito negativo que representam ao meio
ambiente.

d - Áreas para Captação D'água
Estas áreas com recursos potenciais para água de abastecimento estão
dispersas ao longo da região estudada, sendo aqui descriminadas em suas
respectivas bacias hidrográficas. Os recursos em águas subterrâneas, devido ao
fato de coexistirem com grande quantidade e qualidade das águas superficiais,
poderão ser utilizados em zo\nas localizadas onde não fosse possível uma
extensão da rede de abastecimento a custo compatível ou ainda em locais onde
esta exploração fosse utilizada como método auxiliar na estabilização de
taludes ou rampas naturais, nas áreas a serem abastecidas.
Levando-se em consideração os própositos do estudo, os principais cursos
d'água na região, com potencialidades para atendimento de futuras demandas,
são os seguintes: Quilombo, Jurubatubaa, Diana, Trindade, cabuçu,
Jaguareguava, Tia Maria, Palaes, ltatinga, Bananal e ltapanhaú.
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Tendo em vista que a maioria das bacias hidrográficas destes rios atualmente

encontram-se com parte situada na planície l¡torånea, dificultando um

aprove¡tamento total das suas águas, foi reduzida a área da bacia, de modo a
apresentar dados de vazões polenciais mais confiáveis.
A seguir são descritas estas bacias, com os dados de vazões calculados de
acôrdo com os parâmelros oblidos já descr¡tos anterlormente no capítulo
referente a hidrologia.

Rio Quilombo

A bacia hidrográfica do rio Quilombo está s¡tuada, em suas partes mais altas, no

Parque Estadual da Serra do Mar, tendo suas nascentes localizadas entre as

cotas 1200 e 900 metros.

Após percurso de aproximadamente 23 km, acompanhando a descida da Serra
do Mar e paralelamente ao r¡o Jurubatuba, vai lançar-se no estuário pelo Largo

do Caneú. Sua bacia hidrográfica, em se considerando como ponto de jusante a
rodovia Piaçaguera-Guarujá SP-55, tem uma área aproximada de 56 kmz.

Em termos de ocupação atual, a bacia encontra-se protegida na sua parte ac¡ma

da cota 100 metros, pela delimitação do Parque Estadual. Abaixo desta cota, à
altura da cota 60 metros, já existe ocupação por sit¡antes, onde predomina a
cultura da banana, ainda que esparsa. Até o momento não há atividade
econômica na área que justifique expectativa de ¡ncremento de ocupação.

Nota-se a existência na bac¡a de antigas explorações minerais de cascalho e

areia para construção civil no baixo leito do rio e exploraçáo de granito nas

bordas da bacia, estando no momento paralizadas.

Considerando a área da bacia como um total até o ponto assinalado, teremos
para ela umas vazáo média anual de 3,06 metros cúbicos por segundo, uma
vazão mínima consecutiva de sete dias de 1,68 metros cúbicos por segundo,
uma vazão mínima nos anos de medição no dia de menos vazáo de 1,40 metros

cúbicos por segundo e uma vazáo máxima no dia de maior vazão no período

considerado de 38,35 metros cúbicos por segundo.

A vazáo deste rio tem comprometimento com a COSIPA, que possui concessáo
dada pelo DAEE para retirada de 0,25 metros cúbicos por segundo, cuja
captação é feita em uma barragem de nível em concreto, instalada na cota 60

metros (foto 1).



Rio Jurubatuba

Sua bacia hidrográfica, nas cotas superiores a 100 metros, encontra-se inserida

no Parque Estadual da Serra do Mar, assim como suas nascentes nas cotas

1200 a 800 metros.

Após percurso de aproximadamente 16 quilômetros, acompanhando a descida

da Serra do Mar, em percurso paralelo ao rio Quilombo, vai lançar-se ao Largo

de Santa Rita, em frente a llha dos Borges.

Considerando como ponto de jusante desta bacia a Rodovia Piaçaguera-

Guarujá SP 55 e seu principal afluente, o rio Jurubatuba Mirim, esta possui uma

área de 40 quilômetros quadrados.

De acordo com os parâmetros hidrológicos estabelecidos, no ponto

considerado, esta bacia possui uma vazäo média anual de 2,30 metros cúbicos

por segundo, uma vazáo mínima anual em sete dias consecutivos de 1,26

metros cúbicos por segundo, uma vazão mínima diária de 1,05 metros cúbicos

por segundo e uma vazão máxima anual de 29,66 metros cúbicos por segundo.

Atualmente este r¡o esta sendo parcialmente captado pela SABESP, para o

abastecimento da llha de Sanlo Amaro, município de Guarujá, com uma vazão

média anual da ordem de 0,80 metros cúb¡cos por segundo, constituindo-se na

única fonte de abastecimento de água para este município (foto 2).

Em termos de ocupação, a bacia encontra-se protegida na sua parle ma¡s alla,

acima da cota 100 metros, pela ex¡stênc¡a do Parque Estadual, enquanto que na

sua parte mais baixa (cota 20 metros para menos), ver¡f¡ca-se uma ocupação

incipiente com algumas residências de sitiantes e um viveiro de plantas

ornamentais situado na margem dire¡ta do rio Jurubatuba Mirim.

Quanto à extração mineral na bacia, existiu e ainda existe ret¡rada de cascalho e

areia, próximo à junção dos r¡os Jurubatuba e Jurubatuba Mirim, sendo feita por

particulares de forma interm¡tente. Ao lado da rodovia SP-55 temos uma

pedreira em exploração produzindo pedra britada.

Rio Diana

A bacia hidrográfica do rio Diana é vizinha à do rio Jurubatuba, tendo suas

nascentes situadas ao redor da cota 600 metros, dentro do Parque Estadual da

Serra do Mar, com grande parte da sua área situada a baixas cotas (menos de

10 metros). Sua área total, tendo como ponto de jusante a rodovia SP-55 é de

8,5 quilômetros quadrados. A desembocadura deste rio se dá entre o canal de

Beriioga e a llha Barnabé.



Na planície suas águas são bastante influenciadas pelo nível de maré,
constatada pela existência de zonas alagadiças e mangues, e ainda pela
grande largura de seu leito. Para cálculo de volume d'água potencial de
exploração foi considerada uma área de bacia de S quilômetros quadrados que
apresentaram vazões calculadas pelos parâmetros estabelecidos de vazão
média anual de 0,39 metros cúb¡cos por segundo, vazáo média mÍnima de sete
dias consecutivos de 0,21 metros cúbicos por segundo, vazão mínima de um dia
de 0,18 metros cúbicos por segundo e umavazáo máxima anual de 6,16 metros
cúbicos por segundo.
A ocupação desta bacia é bastante esparsa e inexistente acima da cota 30
metros. Na parte baixa existem sítios que produzem bananas ou se dedicam a
cr¡ação de búfalos. Na parte que margeia a rodov¡a já temos um inicio de
ocupação progressiva, com a existência de posto de combustÍveis/restaurante,
local de fabricação de pré-moldados e residência próxima ao posto de serviços,
instalaçáo de posto de pedágio, estação de tratamento de água da SABESp e
início de favelamento próximo ao posto de polícia rodoviária.

Rio Trindade

A bacia hidrográfica deste r¡o, com extensão até a sua desembocadura no canal
de Bertioga, possui uma área de 6,7 quilômetros quadrados, tendo suas
nascentes nas partes altas da serra do Mar, dentro do parque Estadual, entre
as cotas 600 e 200 metros.

A área considerada como potencial para captação d'água é de 4 quilômetros
quadrados. Utilizando-se dos parâmetros hidrológicos considerados, temos
para esta bacia uma vazáo média anual de 0,33 melros cúbicos por segundo,
uma vazão média anual de sete dias consecutivos de O,1g metros cúbicos por
segundo, uma vazão mínima anual em um dia de 0,1 S metros cúbicos por
segundo e uma vazão máxima anual de S,20 metros cúbicos por segundo.
A ocupação desla bacia é conslituida por poucas planlações de pés de banana
e sede de sitio. Próximo a rodovia Rio-santos BR 1Ol, temos uma casa e uma
pedreira para produção de pedra britada, existindo ainda uma exploração de
areia no leito deste rio, com draga e instalação de beneficiamento.
Nota-se, na parte plana da bacia, que houve uma intensa exploração
generalizada de seu solo, ali const¡tuido de areia, cascalho e matacões.



Rio Cabuçu

Este r¡o possui uma bacia hidrográfica de 10,9 quilômetros quadrados, medidos

na sua desembocadura no canal de Bedioga, próximo ao largo do Candinho.

Suas nascentes €stão localizadas no Parque Estadual da Serra do Mar, nas

cotas de 900 a 400 metros.

A área considerada polenc¡al para captação d'água é de I quilômetros
quadrados e valendo-se dos parâmetros hidrológicos já descr¡tos, temos para

esta bac¡a uma vazão média anual de 0,59 metros cúbicos por segundo, para

um período de 7 dias de vazão mínima 0,32 metros cúbicos por segundo, uma

vazão mínima diária de 0,27 metros cúbicos por segundo e uma vazão máxima

anual de 8,78 metros cúbicos por segundo.

A ocupação da área da bacia se dá por plantações de bananeiras e um posto

de serviços e restaurante às margens da BR 101.

Rios Tia Maria e Caiubura

Esta bacia hidrográfica engloba os r¡os t¡a Maria e Caiubura, calculada em 6,8

quilômetros quadrados, tendo como ponto jusante sua desembocadura no canal

de Bedioga.

Para o cálculo do potencial de exploração a bacia foi reduzida a 6 quilômetros

quadrados. Ut¡lizando-se dos parâmetros hidrológicos já definidos, calculou-se

a vazáo média anual de 0,46 metros cúb¡cos por segundo, uma vazão mínima

em 7 dias consecutivos de 0,25 metros cúbicos por segundo, uma vazão mínima

diária de 0,21 metros cúbicos por segundo e uma vazáo máxima diária de 7,07

metros cúbicos por segundo.

Nesta bacia a ocupação é generalizada com loteamentos, atividades sócio-

econômicas, escola, restaurante e porto às margens do canal de Bertioga. Na

divisa desta bacia com a bacia do rio Cabuçu fo¡ constatada a existência de um

lixão, com péssimas instalações, com interferência visivelmente nefasta à zona

de mangue, com certeza devido ao chorume gerado pelo lixo (fotos 7 e 8).

Rio Jaguareguava
Este rio, cuja bacia hidrográfica encontra-se quase que ¡nte¡ramente contida

dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, possui uma área de drenagem de

24,5 quilômetros quadrados, medidos na sua desembocadura no rio ltapanhaú.

A área desta bacia, considerada para cálculo de disponibilidade potencial de

captação, é de 2O quilômetros quadrados. Assim, utilizando-se dos parâmetros



hidrológicos calculados, temos uma vazão média anual de 1,28 melros cúbicos
por segundo, uma vazão mínima média de 7 dias consecut¡vos de 0,70 metros

cúbicos por segundo, uma vazão mínima diária de 0,59 metros cúbicos por

segundo e uma vazão máxima anual de 17,56 metros cúbicos por segundo.

Sua ocupação é praticamente inexistente nas cotas acima de 20 metros,
havendo loteamentos com ocupação esparsa na sua parte baixa, e algumas
residências próximas a rodovia BR 101.

Ribeirão Palaes

A ârea da bacia hidrográfica aqui considerada como pertencente ao ribeirão
Palaes, na verdade engloba vários córregos, cujas nascentes estáo situadas
entre as bacia dos rios Jaguareguava e ltatinga, que desembocam no rio
Itapanhaú. A soma das áreas destas subacias dá uma árêa de 15,5 quilômetros
quadrados.

Para efeito de cálculo do potencial hídrico disponível, foi considerada uma área
de 12 quilômetros quadrados. Utilizando-se dos parâmetros hidrológicos
calculados, obtemos como resultado uma vazáo média anual de 0,83 metros
cúb¡cos por segundo, uma vazão média mínima em 7 dias consecutivos de 0,46
metros cúbicos por segundo, uma vazão mínima diária de 0,38 metros cúbicos
por segundo e uma vazão máxima anual de 11,93 metros cúbicos por segundo.
Não foi notada a existência de população nestas subac¡as, a não ser algumas
casas isoladas nas partes baixas e nas margens do rio ltapanhaú.

Rio ltatinga

A bacia hidrográfica deste rio faz divisa com as dos rios Quilombo, Jurubatuba e

Diana, aos rios que desembocam no canal de Bertioga e aos rios que

desembocam na margem direita do rio llapanhaú. Suas nascentes estão
localizadas no planalto da Serra do Mar, dentro do Parque Estadual, entre as
cotas 1200 e 800 metros.

Este rio corre para nordeste, contrário ao escoamento do rio Jurubatuba, por
extenso vale ex¡stente na parte superior da serra. Desemboca na margem
direita do rio ltapanhaú, já quase ao nível do mar, após um percurso de cerca de
24 quilômetros.

Na cota 650 metros, onde é felta a tomada a fio d'água pela Usina da
Companhia Docas de Sanlos - CODESP, a bacia hidrográfica abrange uma
área de 104 qu¡lômetros quadrados. Esta usina hidroelétrica, construída em



1906, pode gerar até 15 quilowattes, com consumo específico nas turbinas de
0,22 metros cúbicos por segundo por quilowattes, necessitando para a
capacidade plena da instalação, avazáo de 3,30 metros cúbicos por segundo.

Considerando a área da bacia, tendo como ponto jusante aquele já citado e os
parâmetros hidrológicos já considerados, temos então uma vazão média anual
de 5,18 metros cúb¡cos por segundo, uma vazáo média mínima de 7 dias
consecut¡vos de 2,85 metros cúbicos por segundo, uma vazáo mínima diária de
2,37 metros cúbicos por segundo e uma vazão máxima anual de 61 ,07 metros
cúbicos por segundo.

Nesta bacia, além de áreas de exploração florestal, que vem sendo
desenvolvidas por empresas de produção de papel-celulose, ex¡stem sedes de
fazendas e áreas de exploração mineral de caulim na sua porção norte. Dada
sua extensão terr¡tor¡al, esta bac¡a ainda possui uma ocupação incipiente.

Rio Bananal

Este rio tem sua bacia hidrográfica limitada pelas bacias hidrográficas dos rios
Itatinga e ltapanhaú, com suas nascentes entre as cotas 1200 e 800 metros,
dentro do Parque Estadual. Sua área de drenagem é de 9,4 quilometros
quadrados, medidos na sua desembocadura no rio ltapanhaú.
Para efeito de cálculo do potencial hÍdrico, a á,rea da bacia foi considerada
como 7 quilômetros quadrados. Valendo-se dos parâmetros hidrológicos já
mencionados, temos nesta bacia uma vazão média anual de 0,53 metros
cúbicos por segundo, uma vazão média mínima de 7 dias consecutivos de O,Z9

metros cúbicos por segundo, uma vazäo mínima diária de 0,24 metros cúbicos
por segundo e uma vazão máxima anual de 7,94 metros cúbicos por segundo.
Não nolamos nesta bacia sinais de ocupação além de sede de sítio em sua
parte baixa.

Rio ltapanhaú

Este rio, localizado na parte leste da área de estudo, tem suas nascentes no
planalto, em outro município, e é o de maior expressåo volumétrica na região da
planície do distrilo de Bertioga.

Na sua bacia hidrográfica está ¡nstalada trecho da rodovia Mogi-Bertioga e BR
101,6 portos de extração de areia e uma captação d'água que atende ao
consumo do conjunto residencial da praia de São Lourenço.



Este rio não é aqui considerado como um potencial para abaslecimento, pois os

dados de vazões existentes estão refer¡do ao lrecho do planallo. Nas suas

partes mais baixas a qualidade das suas águas é comprometida pelo efeito das

marés, lornando-as salobras.

A seguir é apresentado um resumo das vazões potenciais das bacias

hidrográficas da ârea de estudo.

Bacla Hidrog raf¡ca Q1 Qm¿xQ7Q¡

Ouilombo

Jurubaluba

Diana

Trindade

Cabuçu

ïa Maria

Jaguareguava

Palaes

llat¡nga

Bananal

TOTAL

3,0 6

2,3 0

0,39

0,33

0,59

0,46

1 ,28

0,83

5,18

0,53

14,95

1 ,68

1 ,26

0,21

0,18

0,32

0,25

0,70

0,46

2,85

0,29

8,20

1 ,40

1,05

0,18

0,15

0,27

0,21

0,59

0,38

2,37

0,24

6,84

38,35

29,66

6,16

5,20

8,78

7,07

17 ,56

11,93

61,07

7 ,94

193,62
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onde: oem m3/s

A em km2

E - Carta de Aptidões do Meio Fís¡co para Plane¡amento de

Uso e Ocupação Terr¡torial

Com a finalidade de homogeneizaçáo de linguagem, a metodologia aqu¡

proposta segue, em linhas gerais, a mesma utilizada na Carta Geotécnica do

Município de Guarujá (lPT-lG, 1988), Carla Geotécnica Atualizada dos Morros

de Santos dos Morros de Santos - São Vicente (lPT, 1980) e Carta do Meio

Ambiente e sua D¡nâm¡ca (CETESB, 1985).

Levando-se em consideração os mapas geológico, geomorfológico, declividade

e riscos, além dos levantamentos das principais exploração econômicas da

região, pontenciais de exploração mineral e de recursos hídricos, foi possÍvel
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elaboração da carta de aptidões do meio físico para planejamento de uso e
ocupação do solo, carta 5.

Dentro da escala proposta (1:20.000), pudemos individualizar na região

estudada duas grandes áreas e dentro delas suas subdivisões quanto à
poss¡bilidade de uso e ocupaçäo. Ass¡m destacamos uma grande área, que

compreende lerrenos situados abaixo da cota 100 m e acima da cota 20 m,

zonas de mangue e urbanizáveis, sendo aqui apresentada em escala 1:50.000
para efeito de homogeneizaçã0.

a - Entre Cotas 20 e 100 m

Relevo

Sáo zonas de encosta abaixo de 60', podendo apresentar pseudoplanos com

caimento suave.

Litolog¡a

São zonas indeferenciadas litologicame nte, contendo desde frações argilosas a

matacões métricos, oriundos de escorregamentos de encosta ou

retrabalhamento "in situ" dos materiais constitu¡ntes, podendo se constitu¡r em
pedimentos detrít¡cos, corpos de tálus ou depósitos de meia encosta.

Geolog¡a e Geotecnia
São sedimentos que ocorrem acumulados no sopé ou saliência e reentrâncias à
meia encosta, com declividade, espessura e extensão variadas. São
constituídos por blocos e fragmentos de rocha alterada em matriz argilo-arenosa

a arenosa e areno-argilosa. Nota-se intensa infiltração de águas superfic¡ais em

zonas de contato solo rocha nas partes mais baixas. Sáo altamente instáveis
quando em meia encosta e praticamente estáveis nos sopés onde se

acumulam.

Sendo uma zona de transferência das águas subterrâneas, infiltradas nas
partes super¡ores das encostas, para as partes mais baixas, é recomendável a

execução de sistemas de drenos para captação destas águas, diminuído o

encharcamento das porções do terreno abaixo da cota 20 m e aumentando a

estabilidade dos sedimenlos de sopé ali acumulados.

Uso e Ocupação
Sendo uma zona de transição bastanle instável, propícia a escorregamentos
localizados, qualquer interferência fís¡ca neste contexto deverá moslrar a sua
fragilidade estrutural, não sendo recomendável sua ocupação a não ser com
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altos custos de manutenção de estruturas e mesmo ass¡m, sujeitas a episódios
catastróf¡cos.

Quando estas encostas possuirem exposição de rocha, sem cobertura de solo,
poderia ser explorada a rocha para produção de pedra britada, com o mínimo

de interferênc¡a com o ambiente local, senão àqueles ligados ao processo
produtivo.

As pedreiras hoje em exploração nesta regiáo estão localizadas nesta zona
(foro 3).

Nesta zona notamos uma ocupação com pequenos sítios no vale do rio Diana e

a caplação de águas superficais através de represamento do rio Quilombo
(COSIPA) e do r¡o Jurubatuba (Guarujá) e uma certa tendência para ocupação
de cotas superior a 20 m no Bairro Caiubura.
Problemas Possíveis

Esta zona, se ocupada, poderá apresentar escorregamentos localizados, em

consequência de cortes ou saturações que podem alterar o frágil equilíbrio ali
ex¡stente. Podem também apresentar rolamento ou queda de blocos superficiais
por descalçamento (erosáo ou corte) ou ainda eventuais movimentos de massa
mais significativos em consequência de cortes na porção basal dos depós¡tos
e/ou aumento expressivo na infiltração de água. As fundações parcialmente

apoiadas em bloco e matacões podem apresentar recalques diferenciados.
Grande dificuldade de ¡mplantação de obras subterrâneas para infra-estrutura
urbana nesta zona é devido à helerogeneidade granulométrica dos sedimentos.
Apt¡dões

Dada a fragilidade desta zona, não é aconselhada uma ocupaçáo antrópica que

tenha necessidade de desmalamento ou feitura de cortes, os quais certamente
desestabilizariam determinados setores localizados. Neste contexto as
habitações unifamiliares teriam sérias dificuldades de serem atendidas por
obras de saneamento, aumentando assim a carga hidráulica pela infiltração de

efluentes, o que poderia propiciar deslocamento de massa ou escorregamentos
localizados.

São áreas próprias à preservação permanente, facilitando o uso para atividades
de lazer, captação de águas superficiais e/ou subterrâneas para abastecimento,
ou para exploração mineral na produçäo de pedra britada em paredes rochosas
sem cobertura vegetal ou de solo.

Recomendações Gerais



Executar obras de drenagem superficiais e subterrâneas, que além de serv¡rem

como fonte de abastecimento, propiciarão o rebaixamento do lençol freático em
zonas situadas ma¡s abaixo e maior estabilidade destes sedimentos. Na
implantação destas obras cuidados especiais devem ser tomados em relação
ao desmatamento, que deve ser o mínimo necessário.

b - Zona de Mangue
Relevo

Perlencem à chamada Planície costeira, no setor Planície de Maré.

Litologia

São constituídos por sedimentos de mangue, finos e lodosos, como argilas e
siltes, às vezes intercalados à porções mais grosseiras de fração arenosa.
Geologia e Geotecnia
São terrenos baixos e planos, suje¡tos à períodos cíclicos de inundação,
conforme a variaçào das marés. São constituídos de uma camada lodosa que
atinge vários metros de espessura, formada por at¡va deposição de sedimentos
finos com matér¡a orgânica (argila preta), restos de conchas e vegetais, com
intercalações de lentes de areia fina. A vegetação típica do mangue tem papel
determ¡nante na deposição e fixaçáo dos sedimentos finos. O equilíbrio entre
erosão e deposição contribui decisivamente para a manutenção dos calados
dos cursos d'água.
Abaixo desta unidade podem ocorrer camadas de argilas pertencentes aos
sedimentos flúv¡o-lacustres, além de argilas transicionais, cujas caraclerísticas
geotécnicas diferem das da cobertura, notadamente quanto à capacidade de
suporte.

Apresentam baixíssima capacidade de suporte ou sustentação de estruturas.
Uso e Ocupação
Na região estudada notamos uso e ocupação bastante inlensiva por atividades
portuárias, rodovias, ferrovias e pequenos núcleos habitacionais. Assim, temos
a estrutura portuária do complexo industrial COSIPA/ULTBAFÉRT|L, no estuár¡o
dos rios Quilombo e Mogi, o ramal da Conceiçãozinha da RFFSA atravessando
os estuár¡os dos r¡os Diana, Jurubatuba e Quilombo,. a rodovia Piaçaguera-
Guarujá no seu trecho do vale do rio Diana e núcleo de residências de
pescadores na foz do rio Quilombo e residências e/ou atividades comerciais no

Bairro do Caiubura (foto 8).

Problemas Possíveis



Nesta zona temos ¡nundações cíclicas caracterísl¡cas, recalques em fundações
e aterros. Normalmente com a ocupação de áreas próximas ou mesmo quando
da utilização de seus canais navegáveis temos a degradação da vegetação
característica por derramento de óleo, poluentes industriais e/ou domésticos e
lançamentos de material de dragagem, com consequência imediata no
assoreamento dos rios e canais, além da alteração do microclima e ecossistema
costeiro. os reflexos desta ocupação são sentidos na pesca local e de alto mar,
assoreamenlo acelerado dos canais de navegação (e seus correspondenles
custos de dragagem), problemas de instabilidade geotécnica (recalques) e
dificuldade de implantaçáo de infraestrutura sublerrânea.
Aptidões

são terrenos impróprios à ocupação devido a importância do ecossistema dos
manguezais, dos pontos de vista biológico, hidráulico, geomorfológico e,
também sócio-econômico.
Não devemos esquecer a vocação portuária já implantada nesta região e de
que parte desta já está comprometida com a poluiçäo oriunda da área industrial
de Cubatão. Assim, áreas poluídas nesta zona poderiam ser aproveitadas
(como exemplo para expansáo de zona de armazenagem e/ou transferência de
carga).

Recomendações Gerais
Na maioria da região, principalmenle aquelas que ainda não possuem uma
poluição mu¡to intensa, deveriam ser elaborados estudos específicos voltados
ao manejo e recuperação destas áreas. Aquelas áreas bastante comprometidas
com a poluiçáo, sabidamente de difícil e custosa recuperação, poder¡am ser
aproveitadas para expansão portuária, desde que cuidados especiais fossem
tomados quando da execução de obras e/ou operação do sistema, de modo a
minimizar problemas geotécnicos decorrentes das cargas anormais impostas a
estes sedimenlos, assim como contençáo de possíveis assoreamentos advindos
dos aterros implantados. como exemplo podemos citar a recuperação de zonas
de mangue para fins de ocupação que são feitas com os sedimentos dragados
nos próprios canais existentes no local.



c - Urbanlzáveis
São as zonas de terrenos existentes entre a cota 20 m e o mangue.
Relevo

Possuem pouca decliv¡dade estando cerca de no mínimo 2 m acima do nível
das marés, const¡tuindo-se em depósitos detríticos ou faixa de sopé de
encostas.

Lltologia
São sedimentos detrít¡cos continentais oriundos de rochas das encostas, devido
a desagregação, lavagem e acumulação, podendo possuir uma certa
porcentagem de fração argilosa/orgânica quando próximos as zonas de
inf luência de marés.

Geolog¡a-Geotecnia

São terrenos de baixa declividade, na maioria const¡tu¡do por sedimentos
grosseiros, pobres em argila, depositados nos vales dos principais rios da
região.

Possuem boa a média capacidade de suporte de estruturas, diminuindo em
qualidade nas cotas mais baixas onde temos possibilidades de ocorrência de
sedimentos turfosos, m¡sturados e arenosos.
Na região onde se encontra o rio ltapanhaú, encontrados sedimentos arenosos
mais bem selecionados, com presença de níveis de turfa e um terreço terciário,
denotando maior antiguidade destes sedimentos ali presentes, assim como uma
maior altitude anter¡ormente existente naquela planície costeira.
O nível d'água do lençol freático neste contexto encontra-se desde a
profundidade de 5 m nas regiões mais altas, até aflorante, nas regiões
encharcadas mais baixas.

Uso e Ocupação
Alualmente são zonas de maior ocupaçáo na região estudada, sendo nesta
zona localizadas as sedes de sítios e fazendas, loteamentos ao longo da BR-
101, plantações de banana ao longo da rodovia piaçaguera-Guarujá e na BR-
101 ao longo do canal de Bert¡oga e loteamento com assentamento populacional
e infraestrutura comercial no trecho da BR-101 próximo à Bertioga.
Problemas Possíveis
Nas regiões mais baixas podem ocorrer inundaçÕes cíclicas característ¡cas e
recalques diferenciais em fundações e aterros com possibilidades de
danificação de edificações e obras sublerrâneas de infraestrutura, ass¡m como
danificação do subleito das vias devido à saturação e recalque do solo.
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Aptidões

Terrenos aptos à ocupação urbana, desde que adotadas obras e medidas
específicas, voltadas principalmente à drenagem e fundaçóes. São também
aptos à ocupação industrial, com restr¡ções ligadas a poluição, pr¡ncipalmente

do ar e das águas.

Recomendações

Necessidade absoluta de implantação de um s¡stema de drenagem superfic¡al
com captação, adução e tratamento de efluentes industriais e/ou domésticos. Os

aterros devem ser dimencionados considerando a possibilidades de recalques,
inundação e erosão superlicial. Os sistemas de drenagem superficial e de sub-

superfície devem ser ef¡cientes, de modo a garantir a não saturação do subleito
viário.



8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAçÕES

Nos capítulos anteriores foram assinalados os aspectos físicos e ocupacionais

da área de estudo, com finalidade de se avaliar as potenc¡alidades do meio em

futuros programas de planejamento de uso e ocupação territorial.

A geologia presente possibilita uma visão futura da região, caso não sejam

tomadas medidas para que efetivamente as propos¡ções de uso e ocupação

não sejam levadas em consideração. Esta visão futura é a mesma que se

apresenta hoje nos bairros cota e aquelas catastróficas ocorridas nas zonas de

morros da cidade de Santos, ou mesmo do lixáo no bairro da Alemoa.

O mapeamento geológico copilado e aferido no campo, quando em condição

de acesso, nos permite afirmar que a área está em relativa estabilidade. Não é
notado, no presente, zonas de escorregamento intensivo ou de falhamento ativo
que pudesse por em risco o uso e ocupação de zonas recomendadas. lsto se

deve a feliz iniciativa da criação do Parque Estadual, que inibiu a ocupação das
áreas críticas das encostas por loteamentos descabidos.

A geomorfologia apresenta-se como comum às zonas costeiras do litoral
paulista, com menor amadurecimento das formas de relevo, expondo costões de

rocha em suas partes Internas. Os corpos de talus visíveis ou detectados
encontram-se nas partes mais baixas do relevo, apresentando maior
estabilidade do que aqueles localizados à meia encosta no sistema viário
baixada- plan a lto.

As imagens de sensoriamento remoto aqui utilizadas, foram de grande valia
para a feitura da carta de uso e ocupaçáo alual, devido a nitidez com que

apresentam as zonas mais ou menos úmidas, desmatamentos, solo exposto,
rede hidrográfica e zonas urbanizáveis.

Os recursos hídricos da região são de grande potencialidade quer quantitativa

como qualitativamente, pois oriundos da zona preservada do Parque Estadual,

ainda não possuem os efeitos deletérios da ocupação indiscriminada. O regime
pluviométrico da região é um dos ma¡s intensos do país, chegando a 4000mm
por ano em zonas específicas. lsto faz com que o escoamento superficial na

época de chuvas mais fortes, se transforme em uma corrente de alta intensidade

de transporte sólido, como o observado em matacões métricos ex¡stentes no

leito destes rios, já na parte de planície.



Destaque deve ser dado à exelente qualidade visual e por algumas análises
físico-químicas-bacteriológ¡cas, das águas superfic¡a¡s existentes, até quando

passam a sofrer a influência das marés.

Quanto a quantidade dos recursos hídricos disponíveis, em se considerando
parc¡almente as bacias hidrográficas para fins de captação, temos uma

somatória da região de cerca de 6,8 metros cúbicos por segundo. Esta
quantidade, se considerarmos um padrão de consumo como sendo de 250 litros
por dia por hab¡tante, daria para abastecer uma população de
aproximadamente 600.000 habitantes, compatÍvel com a atual população da
cidade de Santos.

Os recursos minerais necessár¡os para a implantação de sistemas urbanos,

estão relacionados à pedra britada e areia, ambos com grandes potencialidades

na região. De acordo com o levantamento efetuado, há possibilidade de

incremento da produçáo em locais hoje em exploração e possibilidades de

exploração em novas áreas da região, para os dois bens minerais
considerados.
Estes recursos não possuem até o momento concessão legal de exploração, a
não ser a pedreira do Morro do Michel, sendo consideradas clandestinas. Esta

clandestinidade influi sobremaneira no sistema de lavra, pois afeta a obtenção

de lucros o mais rápido possível, pouco ligando aos efeitos ambientais
decorre nte s.

As cartas temáticas aqui apresentadas, cuja proposição é servir às equipes
mu ltidiscip lin ares de planejamento, apresentam além das comumente
oferecidas - declividades e risco - , as carlas de recursos potenciais e aplidões
do meio fÍsico para uso e ocupação territor¡al. Como já salientado, estas últimas

são imprescindíveis para ¡mplantação rac¡onal de qualquer lipo de

e m pree ndime nto.

Finalizando, podemos afirmar que a região estudada tem boa aptidáo para uso

e ocupação, com recursos potenciais alto suslentáveis, melhores do que

aqueles pré-ex¡stentes, na porção insular do muiípio, bastando um bom
planejamento para que êrros comertidos no passado, não se rep¡tam no futuro.
Fica aqui demonstrado a imprescindível participação da GEOLOGIA PARA

PLANEJAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO TERR|TOR|AL, na romada de

decisões das equipes responsáveis pelo planejamento territor¡al.
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10 - ANEXOS

Fotografias

1. Represa Cosipa, cota 60, rio Quilombo

É uma represa a "lio d'água", a altura da cota 60 melros no rio Quilombo, com funçäo de

lomada d'água para abastecimento da COSIPA. O local, de beleza cênica própria, serve como

ponto de alraçáo turística, com campistas nos lins de semana, principalmente de turistas da

grande São Paulo.

Nota-se à esquerda da foto o eixo da barragem em concreto armado e a incrível transparência

das suas águas, já que esta loto foi tirada em época não muito chuvosa
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2. Tomada d'água para complemenlação do abastecimento da llha de Santo Amaro, Guarujá,

situada no rio Jurubatuba-Mirim.

Nota-se que a barragem lormada por blocos de cimenlo protendido foi totalmente desfeita,

devido a incrfvel força dinâmica destas águas por ocasiáo das chuvas intensas. É de se notar

ainda a limpidez e lransparência, própria destes rios que descem a serra.
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3. Area de exploraçäo de gnaisse-granito para produção de pedra brilada, no Morro dos

Neves, próximo ao túnel da rodovia Piaçaguera-Guarujá.

Nesta área lemos uma pedreira de produção de pedra britada incompatfvel com o meio lísico,

já que lemos dois túneis em seu maciço rochoso: o da ferrovia-ramal Conceiçãozinha e o túnel

da rodovia Piaçaguera-Guarujá, além do seu desmatamento jáalingir acota de 100 metros,

perímetro do Parque Esladual da Serra do Mar.

É sugerido no esludo que esta área, em suas parles mais baixas, seja planejada para um

aterro sanitário, devido não ser uma zona alagada, próxima a áreas de material de empréstimo

e facilidades de monitoração de percolados, e, por estar fora das bacias hidrográlicas

potenciais de abastecimento.
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4' Draga para exlraçáo de areia, no rio ltapanhaú, em local próximo ao ponlo de lomada d'água

para abastecimenlo da praia de São Lourenço.

Nota-se a riqueza da mata ciliar no local, que logicamente será prejudicada luluramenle por

desbarrancamenlo das margens. Este é um exemplo de exploração clandestina, entre as

várias exislentes ao longo do rio ltapanhaú, e por assim ser, não tem plano de recuperação da

área de exploração.

72



5. Exploraçáo artesanal de matacões de granito para confecção de paraletepípedos. Estes

malacões encontram-se dispersos em lalus de sopés das encoslas, sendo esporadicamente

explorados, de acordo com a necessidade das indústrias locais. Elas utilizam este material

para calçamenlo de seus pátios.

Por se tratar de áreas reslritas, de baixa encostas, já praticamente na planície, não oferecem

grandes riscos aos processos de escorregamento e desmatamento de grande porte. Há

necessidade porém de que os locais lavrados sejam recuperados esteticamente.
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6' Area de retirada de material de empréstimo, com alteração da rocha indo aré praticamente

ao nível de base. Esta área está situada na BR 101, km 227.

É um morro isolado na planície, inclusive servindo,de sustentação a lorre de linha de alta
tensão, sendo explorado predatoriamente. lsto é devido ao faro de não existir legislação a
respeito deste tipo de exploração, a qual, se bem conduzida, poderia beneficiar a região como
um todo ou o local após recuperação da área lavrada.
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7' Lixão localízado no Km 237 da BR 101. Nota-se a má localização para este tipo de
empreendimenlo, pois situado €m zona de mangue (que por legislação deveria ser
preservada) tem seus percolados já atingindo visivelmente a vegetaçáo próxima, sem conlar
com os efeitos nefaslos á biota local.
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8. Restaurante às margens do canal de Bertioga, no bairro de Ciubura. É uma área de mangue

alerrada, com uso intensivo e progressivo em loteamentos, com infraeslrutura de luz, escola

e pequeno comércio.
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lmagens Satélite

1. O mosaico é uma composição de duas sub-cenas TM-LANDSAT, de 1985, processadas no l-100 do INPE. A imagem

direila é uma composiçáo 4R-SG e 78, integralmente no infravermelho. O uso do solo apresenta-se relativamente nítido,

lavorecido pela maior rellectåncia do solo exposto e área urbana. A imagem esquerda é uma composição 3B-4G e 5R, e

indica diferenciação nítida do solo exposto e a vegelaçáo
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2. A imagem é uma composição 28, 3G e 4R, clássica em inf ravermelho lalsa cor. As tonalidades diferentes das águas

sáo devidas a materiais 6m suspensáo, com diferenciação nftida entre solos com maior ou menor quantidade de

umidade, além de permitir com nitidez diferenciar zonas desmaladas, solos expostos e zona urbana.
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Figuras

Figura 1 - Localização área de estudo

Figura 2 - Precipitaçåo média anual

Figura 3 - Precipitação média diária para janeiro

Figura 4 - Precipitação média diária para julho
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Mapas e Cartas

Os mapas e cartas a seguir têm como base as folhas SF-23-Y-D-|V-3, SG-23-V-
B-l-1 e SF-23-Y-V-|V-4, denominadas de Santos as duas primeiras e Bertioga a

última. Todas foram editadas pelo lnstituto Geográfico e Geotógico de São
Paulo, nos anos de 1971 e 1972.

Mapa 1 - Geologia

Mapa 2 - Geomorfologia

Carta 1 - Uso e ocupação atual do solo

Carta 2 - Declividade

Carta 3 - Risco

Carta 4 - Recursos potenciais do meio físico
Carta 5 - Aptidoes do meio físico
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