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 Resumo 
 
  
As regiões litorâneas no cenário nacional, caracterizam-se pela dinâmica dos processos naturais associados a 
conformação do relevo que podem vir à representar zonas de risco à ocorrência de eventos tais como 
movimento de massa ou inundações. O intenso processo de ocupação humana assistida nessas áreas vem 
fragilizar em muito a organização de todo o sistema natural que rege esses espaços resultando em quadros 
catastróficos. O município de Santos estrutura-se sobre um relevo complexo, ora associado a zonas de 
serrania que apresentam declividades de até 45° e altitudes podendo superar os 1000 metros, ora à zonas de 
planícies, sujeitas a inundações  e acomodações  de sedimentos inconsolidados. Dessa forma, o município 
caracteriza-se por apresentar feições geomorfológicas distintas e processos erosivos e de formação de relevo 
diversificados, além de apresentar um processo de urbanização de longa data tendo a atividade portuária e 
turística como norteadoras do processo urbano, em função do modelo desordenado de apropriação do espaço 
tem-se impactos em diversas ordens.  Em virtude da grande fragilidade ambiental em que se consolida o 
cenário do município de Santos e do intenso uso e ocupação existente, este trabalho buscou mapear as 
características físicas do município. O produto final desse trabalho, que é composto por um conjunto de 
mapas, poderá auxiliar na discussão do planejamento territorial de uso do solo que leve em consideração a 
conformação e dinâmica da paisagem como prerrogativa no estabelecimento de normas de uso e ocupação. 
Além disso, poderá servir para auxiliar no planejamento ambiental, visto que essa área apresenta um meio 
natural extremamente frágil com longa data de ação antrópica. 
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1 - Introdução 
 

As regiões litorâneas constituem áreas de grande fragilidade e vulnerabilidade devido aos 
processos naturais, principalmente entre a dinâmica do continente com o oceano, sendo, portanto, 
áreas muito instáveis naturalmente. 

A crescente ocupação do espaço costeiro e sua utilização econômica com impactos, cuja 
somatória tende a provocar alterações levando a degradação da paisagem e dos ecossistemas, 
podendo chegar a própria inviabilização das atividades econômicas, vem despertando na sociedade 
a convicção da necessidade de através da pesquisa científica e de ações de gerenciamento, 
monitoramento e educação ambiental, encontrar uma situação de equilíbrio entre uso e preservação 
do meio ambiente (MUEHE, 1998). 

Assim, nas áreas submetidas a fortes pressões quanto ao uso e das características 
fisiográficas, agravam-se problemas como, enchentes, erosões, diversos níveis de poluição e 



instabilidade contínua, decorrente da alteração da linha de costa. 
Com isso, o município de Santos, que está incluído na Província Costeira do Estado de São 

Paulo, apresenta intenso processo de uso e ocupação antrópica sob um modelo de apropriação do 
espaço que tem resultado em níveis diversos de desequilíbrio no sistema ambiental. Além disso, o 
referido município apresenta intenso processo urbano atrelado as atividades portuárias e turísticas. 

Em virtude de toda a complexidade natural e o longo histórico de uso e ocupação datado do 
início da ocupação do território nacional, é necessário a realização de estudos que busquem o 
entendimento da área através da identificação da dinâmica dos processos naturais, sendo calcado 
sobre um mapeamento criterioso da paisagem identificando os processos.    

 
2 – Objetivo 
 

 Como objetivos foi feito uma caracterização física da paisagem do município de Santos 
buscando o entendimento da dinâmica de processos e formas de relevo, considerando a análise 
morfométrica (cartas de dissecação horizontal, cartas de dissecação vertical, hierarquia de 
drenagem, hipsométrica e clinográfica) e a análise morfológica (carta de compartimentação de 
relevo) tendo como base as cartas topográficas na escala 1:50.000 do referente município e imagem 
de satélite (Landsat 7), além da elaboração da carta geológica baseado no mapa elaborado por 
Suguio e Martin (1978). Em mesma escala. 
 
 3 – Área de Estudo 
 
 Regiões litorâneas se configuram como áreas de contato direto entre as ações do oceano e do 
continente, apresentando extrema complexidade dos processos naturais em virtude da quantidade de 
fatores que atuam na conformação do relevo. Dessa forma, é necessário a realização de estudos 
específicos dessas áreas com o intuito de minimizar os impactos ambientais, uma vez que a 
ocupação acaba sendo iminente em virtude da localização estratégica que essas áreas apresentam. 

 O município de Santos localiza-se no litoral do estado de São Paulo, mais precisamente no 
divisor entre o litoral norte e sul do estado (Figura 1). A área do município está distribuída em 280,3 
km², sendo 39,4 km² de ilhas e o restante continental. 

 

 



 
 Para Ross e Moroz (1997), o estado de São Paulo é dividido geomorfologicamente em três 

unidades principais: Morfoescultural Cinturão Orogênico do Atlântico, Morfoescultural Bacia 
Sedimentar do Paraná e Morfoescultural Bacias Sedimentares Cenozóica/Depressões Tectônicas. O 
município de Santos encontra-se parte sobre a primeira unidade e parte sobre a última.  
 A unidade morfoescultural Escarpa /Serra do Mar e Morros Litorâneos, apresentando 
variação altimétrica de 10 a 1000 metros e declividades superiores a 30%. Nesta unidade a 
drenagem apresenta um padrão dentrítico, adaptado as direções de falhas e fraturas das estruturas. 
Os solos mais dominantes são cambissolos e litólicos, apresentando também afloramentos rochosos. 
Em relação a litologia, encontra-se granitos, migmatitos, gnaisses e micaxistos. 
 O autor (op. cit.) diz que por ser uma unidade com formas de dissecação muito intensas, 
com vales de grande entalhamento, com alta densidade de drenagem e vertentes muito inclinadas, 
esta área apresenta um nível de fragilidade potencial muito alto, estando sujeita a processos erosivos 
plúvio-fluviais agressivos e movimentos de massas espontâneos e induzidos. 
 Já na unidade Morfoestrutural das Bacias Sedimentares Cenozóicas/Depressões Tectônicas, 
o município de estudo encontra-se situado na Unidade Morfoescultural das Planícies Litorâneas 
Santistas, apresentando baixa altitude (no máximo 20 metros), solos hidromórficos e pozol 
hidromórficos, declividade muito pequena (inferior a 2%) e, a respeito da litologia, encontra-se 
sedimentos marinhos e fluviais inconsolidados (areias, argilas e cascalhos). Essas áreas constituem-
se basicamente pelas formas de relevo do tipo planície, terraços marinhos e campos de dunas. 
 De acordo com o autor (op. cit.) esse conjunto de formas decorre de uma complexidade de 
processos morfogéneticos, onde as interações de atividades construtivas e destrutivas das águas 
oceânicas ao longo da faixa litorânea se confrontam com as influencias das águas continentais, 
também construtoras e destruidoras de formas e depósitos eólicos, que também exercem importante 
papel de remobilização dos sedimentos marinhos. 
 Dessa forma, essas áreas litorâneas possuem potencial de fragilidade muito alto por serem 
áreas sujeitas a inundações periódicas, com lençol freático pouco profundo e sedimentos 
inconsolidados sujeitos a acomodações constantes. 
 
 4 – Materiais e Métodos 
 
 A idéia de sistemas foi proposta pelo biólogo Von Bertalanffy em 1937 onde discutiu uma 
sistematização filosófica do conceito de sistemas. Entretanto, o meio acadêmico não demonstrava 
estar receptivo para tais idéias. Segundo Vicente e Perez Filho (2003) as idéias de Von Bertalanffy 
alcançam maior repercussão após a Segunda Guerra Mundial, através de sua obra “Teoria Geral dos 
Sistemas” que buscava uma linguagem científica única que englobasse todos os campos do 
conhecimento, permeando a Biologia, a Engenharia, a Física, a Matemática, a Psicologia, as 
Ciências Sociais e as Ciências da Terra, através da definição e análise de componentes e estruturas 
funcionais inerentes a todos os campos da realidade, os sistemas. 
  Bertalanffy (1973 apud Vicente e Perez Filho 2003, p393) definiu sistemas como um 
conjunto de elementos em interação. Posteriormente, Thornes e Brunsden (1977, apud Christofoletti 
1979a, p1) atribuiu uma definição mais específica para a definição dos sistemas sendo um conjunto 
de objetos ou atributos e das suas relações que se encontram organizados para executar uma função 
particular. 
 Para Mattos e Perez (2004, p12) definem sistema como: 

 
“Um sistema pode ser definido como um todo organizado composto de elementos 
que se inter-relacionam. A idéia de sistema só ganha sentido se forem considerados 
conjuntamente esses três conceitos: todo, partes e inter-relação. A simples interação 
não forma um sistema se não forem capazes de criar algo que funcione como um 
todo integrado. Por outro lado, não é possível compreender totalmente esse todo se 
não entendermos quais são suas partes e como elas se relacionam.”   
 



 Tricart (1977) referiu-se ao valor da abordagem da teoria dos sistemas como um instrumento 
lógico de que dispomos para estudar os problemas do meio, porque dá condições de uma visão do 
conjunto do aspecto dinâmico. Além disso, o conceito de sistema possui caráter dinâmico e por isso 
se torna adequado a fornecer os conhecimentos básicos para um entendimento funcional do meio, 
não sendo apenas um inventário.  
 Dentro dos estudos da Geografia Física, a Teoria Geral dos Sistemas vem sendo utilizada 
como apoio teórico para as discussões do meio físico devido a visão sistemática da paisagem, 
proporcionando um estudo da totalidade através da compreensão das relações das suas partes, além 
de proporcionar uma integração das diversas disciplinas da Geografia Física. 
 Para Christofoletti (1979b) a aplicação da teoria dos sistemas aos estudos geomorfológicos 
tem servido para melhor focalizar as pesquisas e para delinear com maior exatidão o setor de 
estudos dessa ciência. 
 A concepção de Geossistemas surge com a aplicação da Teoria Geral dos Sistemas na 
Geografia Física, visando o entendimento do geossistema como um fenômeno natural relacionado 
com a superfície terrestre, que segundo Sotchava (1977, p6):  

 
“é necessário encarar o estudo dos geossistemas como formações naturais, 
desenvolvendo-se de acordo com os níveis segundo os quais atuam, sobretudo na 
esfera geográfica(...)Embora os geossistemas sejam fenômenos naturais, todos os 
fatores econômicos e sociais, influenciando a sua estrutura e peculiaridades 
espaciais, são tomados em consideração durante o estudo e suas descrições verbais 
ou matemáticas. ” 

 
 Para Bertalanffy (1973, apud Sotchava 1977) os Geossistemas representam uma classe 
peculiar de sistemas dinâmicos abertos e hierarquicamente organizados, pois recebem matéria e 
energia de outros sistemas e modificam e repassam na seqüência para outro sistema. Para 
Christofoletti (1999) os geossistemas representam a organização espacial resultante da interação dos 
elementos físicos e biológicos da natureza. 
 Dentro da composição dos Sistemas em Geomorfologia, Christofoletti (1979b) salienta a 
importância de três aspectos: matéria, energia e estrutura. A matéria consiste no material que é 
mobilizado pelo sistema, como no carreamento de sedimento por um rio até sua foz. A energia 
representa a força que permite o funcionamento do sistema, podendo ser dividida em energia 
potencial e cinética, onde a primeira representa a energia de forma estática tendo como exemplo a 
gravidade em uma encosta e a segunda representa a energia de movimento podendo ser 
representada como a movimentação de material de uma encosta. E a estrutura do sistema pode ser 
compreendida pelos elementos e suas relações, sendo o elemento a unidade básica do sistema, onde 
a constituição do elemento dependerá da escala de estudo. Como exemplo a vertente, que em 
relação ao sistema bacia hidrográfica é um elemento, mas em relação a ela mesma pode ser 
estudada como um sistema.  

Christofoletti (1979b) afirma que os Sistemas em Geomorfologia podem ser classificados 
segundo dois critérios: critério funcional e complexidade de estruturas. 

Considerando os critérios funcionais podem existir dois tipos de sistemas: 
 
− Sistemas isolados: São aqueles que a partir da condição inicial não fazem qualquer tipo 

de troco com o meio externo, tanto de matéria quanto de energia, portanto sabendo-se 
das condições iniciais de materia e energia e suas características pode-se saber a 
evolução do sistema até seu termino.  

 
- Sistemas não-isolados: são aqueles que mantém relações de troca com o meio externo 

sendo divididos em dois grupos:  
• Sistemas não-isolados fechados: são sistemas onde há troca de energia mas 

não de matéria. 
• Sistemas não-isolados abertos: são aqueles que exercem constante troca de 



energia e também de matéria. 
 

Dentro da classificação da complexidade estrutural Chorley e Kennedy (1971, apud 
Christofoletti 1979b) distinguiram dez tipos de sistemas, e dentro desses, quatro que se encaixam 
nas questões da Geomorfologia: sistemas morfológicos, sistemas em seqüência, sistemas processos-
respostas e sistemas controlados. 
 Os sistemas morfológicos visa o estudo das formas e da composição, através da mensuração 
física do fenômeno, como geometria e composição, constituindo assim as formas estudadas como 
comprimento, altura, declividade, granulometria, sem a preocupação de uma análise funcional ou 
dos processos atuantes. 
 Ao estruturação dos sistemas em seqüência visa o entendimento do fluxo e transformação de 
um input através de diversos subsistemas integrados que funcionam conjuntamente. Para Gregory 
(1992) “sistemas em seqüência são compostos de cadeias de sub-sistemas que são dinamicamente 
ligados por uma cascata de massa ou energia, de forma que o output de um subsistema se torne 
input para o adjacente.”.   
 Para a análise dos sistemas em seqüência deve-se considerar três etapas. Primeiro etapa 
consiste na identificação dos subsistemas que compõe a cadeia. Segunda etapa visa a identificação 
dos reguladores, instrumentos que possuem função de decidir o rumo do fluxo de materiais e 
energia de acordo com o limite de capacidade de fluxo e armazenamento de cada subsistema. A 
terceira etapa consiste na identificação dos armazenadores de cada subsistema.  
 Os sistemas processos-respostas são formados pela combinação dos sistemas morfológicos e 
em seqüência, onde o último indica o processo e o morfológico a resposta, a forma. Assim, 
estabelece-se um equilíbrio entre os dois sistemas, de modo que ocorrendo uma modificação no 
sistema em seqüência, conseqüentemente afetará o sistema morfológico, podendo também ocorrer o 
inverso.  
 Christofoletti (1979b) considera que o sistema de processo-resposta focaliza com maior 
ênfase a identificação das relações entre os processos e as formas que dele resultam, através do 
reajuste das variáveis na busca de um novo equilíbrio, estabelecendo-se uma nova forma. Por outro 
lado, as alterações ocorridas nas formas podem alterar a maneira pela qual o processo atua, 
produzindo nos inputs fornecidos ao sistema morfológico.  
 Segundo o autor (Op. Cit.) o sistema processo-resposta apresenta uma propriedade 
denominada mecanismo de realimentação, onde o efeito de uma alteração volta a atuar sobre a 
variável ou elemento inicial, produzindo assim uma circularidade de ação. 

Os sistemas controlados são aqueles que apresentam atuação antrópica sobre o sistema. A 
complexidade do sistema é intensificada conforme a intervenção humana. Para Gregory (1992) os 
sistemas controlados são aqueles que a inteligência humana pode intervir para produzir mudanças 
operacionais na distribuição de energia e massa. 
 Para Christofoletti (1999) a complexidade do sistema é aumentada devido a intervenção 
humana. Quando se examina a estrutura dos sistemas processos-respostas verifica-se que existem 
algumas variáveis chaves, no qual o homem pode intervir e causar transformações na organização 
da entrada e saída de matéria e energia dentro dos sistemas em seqüência, conseqüentemente 
modificando as formas relacionadas a esses sistemas. As modificações causadas pelo homem 
podem ser conscientes, porém pode ocorrer de forma inconseqüente, causando modificações 
irreversíveis no sistema. 
 A pesquisa foi realizada segundo as etapas propostas por Libault (1971), quando são 
considerados quatro níveis de estruturação processual no estudo da paisagem geográfica: nível 
compilatório, correlativo, semântico e normativo.  
 No nível compilatório foi realizado a digitalização das cartas topográficas da área de estudo 
que serviram como material base para a identificação e análise morfométrica e morfológica 
referentes ao município. O material utilizado foi fornecido pelo IBGE e IGC em escala 1:50.000: 
 

    



• Santos (SF.23-Y-D-IV-3) 
• Bertioga (SF.23-Y-D-IV-4) 
• Mogi das Cruzes (SF.23-Y-D-IV-2)  

  
 As cartas topográficas foram escaneadas, georrefenciadas nos sistemas de coordenadas 
UTM e posteriormente digitalizadas através da vetorização das curvas de nível, drenagem, pontos 
cotados, áreas de estuários e vias de acesso, utilizando o programa ArcGis 9.2. 
 A carta de drenagem foi elaborada a partir da delimitação dos corpos hídricos definidos nas 
cartas topográficas, identificando assim a tipologia da drenagem segundo o fator morfológico. 
Nessa carta foi realizado o enriquecimento da drenagem e também estabeleceu-se a hierarquia de 
drenagem, sendo apresentado rios de 1° a 4° ordem, de acordo com a ordem de seus afluentes, de 
acordo com a metodologia proposta por Strahler (1950). 
 A análise morfométrica possui uma grande importância para a compreensão da dinâmica da 
paisagem do município de Santos, pois através das cartas morfométricas é possível obter os índices 
de declividade, de altimetria e de dissecação horizontal. Esses índices são importantes, pois 
possibilitam a caracterização física e análise morfodinâmica da paisagem, podendo chegar a uma 
análise ambiental apresentando as áreas com maiores fragilidades em relação ao uso e ocupação 
encontradas no município. 
 A carta hipsométrica foi elaborada a partir da digitalização das curvas de nível e dos pontos 
cotados através do programa  ArcGis 9.2 e pela classificação da altimetria pelo comando 3D 
Analyst Tools do mesmo programa, que converteu os vetores das curvas de nível e dos pontos 
cotados para o formato TIN (Triangulated Irregular Network). Devido a grande variação altimétrica, 
entre 0 e mais de 1000 metros de altitude apresentada na área de estudo, adotou-se uma divisão 
equivalente da classificação, variando de uma classe a outra em 200 metros, tendo seu início a partir 
dos 100 metros de altitude, gerando assim 7 níveis altimétricos. 
 A carta clinográfica foi produzida pelo método proposto por De Biasi (1992) onde a 
medição da declividade é feita pelo uso de um ábaco. De acordo com a proposta, a primeira etapa 
consiste na confecção do ábaco através da aplicação da fórmula abaixo adotando as mesmas classes 
definidas na proposta anterior:   

D = n x 100% 
      E 

 Onde D = declividade; E = espaçamento ou distância horizontal entre duas curvas 
consecutivas ou de pontos em uma carta; n = diferença de nível entre dois pontos ou a eqüidistância 
da carta.    
 A delimitação dos índices de declividade na carta se dá pela passagem do ábaco entre as 
curvas de nível de maneira que as extremidades das hastes que definem os limites das classes 
tangenciem as duas curvas, buscando sempre o estabelecimento de um ângulo reto entre a curva de 
nível e a linha demarcadora do ábaco, como pode ser observado abaixo. (Figura 2).  
 
  Figura 2: Determinação das Classes de Declividade 

   
  Fonte: De Biasi (1992) 
 
 Após a delimitação das classes e da elaboração do ábaco principal, também foi 



confeccionado o ábaco complementar, considerando a metade dos valores definidos para o ábaco 
principal, no qual o ábaco complementar é utilizado entre curvas de mesmo valor e na intersecção 
de curvas de nível e drenagem. Posterior a delimitação dos índices de declividade na carta de forma 
analógico, foi feita a digitalização através da vetorização dos polígonos identificados pelo programa 
ArcGis 9.2, classificando o grau de declividade em cinco classes.  
 Para a confecção da carta de dissecação horizontal adotou-se a proposta de Spiridonov 
(1981) com adaptações propostas por Mauro et. al. (1991) onde considera o relevo representado a 
partir da base topográfica como um triângulo retângulo. Esse trabalho foi dividido em três partes: A 
primeira correspondeu à delimitação de todas as bacias hidrográficas identificadas e delimitadas a 
partir da carta topográfica de área. Em seguida, através do uso de um escalímetro como referência a 
escala de base cartográfica, 1:50.000, foi traçado a distância entre o talvegue e a linha de cumeada, 
classificando a área segundo as distâncias apresentadas entres esses dois pontos sendo definido o 
intervalo de classes: menor ou igual a 100m; 100,01-200m; 200,01-400m; 400,01-600m e acima de 
800,01m. Por último, a terceira parte consistiu na digitalização da carta através da vetorização em 
polígonos das classes pelo uso do programa ArcGis 9.2.  
 Foi organizado e digitalizado ainda à carta geológica referente ao município de Santos 
através do uso do programa ArcGis 9.2, com o uso de material pré-existente (Suguio e Martin, 
1978), exigindo assim a conversão da escala de 1:100.000 do material original para escala 1:50.000 
em meio digital. Foi digitalizado as formações litológicas e estratigráficas a partir da vetorização de 
polígonos.   
 A compartimentação geomorfológica da região de baixada santista foi baseada na 
interpretação e mapeamento das zonas homólogas e de morfologia semelhante, utilizando as 
imagens Landsat 7, bandas 4 e 5 (2001), levando-se em consideração os níveis de rugosidade 
observados na imagem. 
 Além da interpretação da imagem de satélite, utilizou-se as cartas de drenagem que 
foram geradas a partir da carta topográfica referentes à área em escala 1:50.000  e MDE 
(modelo digital de elevação) do município de Santos, para auxiliar a identificação e 
delimitação dos compartimentos geomorfológicos, sendo as escalas compatibilizadas com o 
uso do Software ArcGis 9.2. 
 Definiu-se que a compartimentação geomorfológica foi feita primeiramente através da 
estruturação do relevo para na sequência definir os sub-compartimentos delimitados através 
da esculturação do relevo.  
 

5 - Resultados e Discussões 
 

 O município de Santos localizado no litoral do estado de São Paulo sofre influência direta 
das ações do oceano e do continente, apresentando extrema complexidade dos processos naturais 
em virtude da quantidade de fatores que atuam na conformação do relevo. 
 A área do município encontra-se, de acordo com  Ross e Moroz (1997), sobre duas unidades: 
a Unidade Morfoescultural Cinturão Orogênico do Atlântico e Unidade Morfoescultural Bacias 
Sedimentares Cenozóica/Depressões Tectônicas.  
  A unidade Morfoescultural Cinturão Orogênico do Atlântico é denominada de Escarpa/Serra 
do Mar e Morros Litorâneos sendo identificada como uma faixa de vertentes abruptas que 
margeiam o sentido da Serra do Mar desde o limite de estado entre o Rio de Janeiro e São Paulo até 
a região do vale do rio Ribeira do Iguape, apresentando relevo denudacional com escarpas e cristas 
com topo aguçados e topos convexos.  

 O Mapa Hipsométrico (Figura 3) do município de Santos representa a variação altimétrica 
com objetivo de buscar um maior detalhamento da dinâmica de dissecação do relevo. Neste mapa 
pode ser identificado duas áreas com índices altimétricos distintos, sendo uma área com grande 
variação de altimetria em curtos espaços de terreno, tendo uma discrepância de mais de 1000 metros 
de altitude em pouco mais de 3 Km de extensão, sendo esta área caracterizada por Ross e Moroz 
(1997) como escarpas da Serra do Mar, representando a transição entre o Planalto Atlântico e as 



Planícies Costeiras. 
 A outra área é marcada pelo baixo desnível altimétrico, variando entre o nível do mar e 
pouco mais de 20 metros caracterizando-se como uma planície litorânea, que é denominada pelo 
autor (op.cit.) como Planície Litorânea Santista configurando-se numa das mais extensas planícies 
litorâneas do Estado de São Paulo. 
 

 
 
 Esse mapa auxilia a identificação dos compartimentos geomorfológicos, além de mostrar o 
detalhe da morfologia do terreno através do modelo digital de terreno (MDE). Os índices 
altimétricos também auxiliam a determinação da cobertura vegetal e formações superficiais, pois 
existe uma dificuldade em delimitar os limites entre mata atlântica e a restinga pois existe um 
grande número de espécies da serra invadindo as áreas de restinga, dificultando a delimitação do 
limite entre essas duas zonas. Devido a dificuldade de identificar os limites dessas duas matas, a 
altimetria pode ser utilizada como um parâmetro de separação, pois a Mata Atlântica, no litoral do 
Estado de São Paulo, se desenvolve normalmente em terrenos mais altos, e a restinga é encontrada 



predominantemente nas planícies costeiras, ou seja, terrenos mais baixos. 
 No mapa de Hierarquia de Drenagem (Figura 4) é possivel observar dois padrões de 
drenagem, o primeiro apresenta padrão dentrítico, com rios encaixados nas falhas do Cinturão 
Orogênico ordenados no sentido SW-NE, com grande presença de rios de primeira e segunda 
ordem, tendo uma alta densidade de drenagem e os rios apresentam características de carreamento 
de material. O segundo padrão é o meândrico, onde os rios possuem baixa energia de transporte, 
apresentam grande volume hídrico, possuem formas meandrânticas podendo exister meandros 
abandonados devido a mudança de direção do rio e possuem nas suas margens áreas susceptíveis a 
alagamentos. Uma característica desses rios é de receber material trazida a montante possibilitando 
a deposição desse material na planície costeira. 
 

 
 

O mapa Clinográfico pelo método do ábaco (Figura 5) apresenta nas áreas da escarpa da 
Serra do Mar altos índices de declividade, podendo chegar a determinados locais com índices 
superiores a 30%, resultante da grande variação altimétrica apresenta nas escarpas da Serra do Mar 
e de fatores como dobramentos e falhamentos do cinturão Orogênico. 

Na zona de planície os índices de declividade não ultrapassam 6%, estabelecendo uma outra 
dinâmica de funcionamento do relevo, onde prevalece a deposião de material ao inves da erosão, 
além de ocorrer nestas áreas alagamentos periódicos no período das estações chuvosas. 

 



 
 
O Mapa de Dissecação Horizontal (Figura6) apresenta o comprimento de rampa entre o 

talvegue e a linha de cumeada na área de estudo, demonstrando que na  parte serrana da área 
apresenta predominantemente comprimento de rampas inferiores a 100 metros e demonstra uma 
intensa dissecação do relevo, com vales de grande entalhamento, com alta densidade de drenagem e 
vertentes com alto grau de inclinação, estando sujeita a processos erosivos plúvio-fluviais 
agressivos, movimentos de massas e rolamento de blocos espontâneos e induzidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
A área de estudo, segundo IPT (1981), apresenta duas formações geológicas. A formação do 

embasamento cristalino é composta por uma grande heterogeneidade litológica, como migmatitos, 
granitos, xistos e gnáisses, associada a eventos do pré-cambriano (Figura 7), localizadas na zona de 
escarpa da Serra do Mar. A outra formação é a Cobertura Cenozíca, que se encontram nas zonas de 
planícies e está relacionada com os depósitos sedimentares marinhos e com seu retrabalhamento 
devido as variações do nível do mar. 

 



 
 
 
No mapa de Compartimentação Geomorfológica foi delimitado três unidades a partir da 

estrutura do relevo: o Cinturão Orogênico do Atlântico, a Bacia Sedimentar Cenozóica e Formações 
do Quartenário Continental. (Figura 8).  

O Cinturão Orogênico do Atlântico é caracterizado por ser um embasamento cristalino entre 
o Planalto Atlântico e a Planície Costeira e formado basicamente por um relevo escarpado. Dentro 
dessa unidade foi observado a existência de formas com vertentes retilíneas principalmente nas 
áreas das bacias hidrográficas dos rios Jurubatuba e Quilombo delimitanto assim duas sub-unidades. 
Foi encontrado mais ao sul do município vertentes com formas côncavas e convexas sendo 
organizada em forma de festões caracterizando assim outra sub-unidade. Na porção mais ao norte 
encontra-se a sub-unidade Planalto Atlântico com formas de mares de morros com declividades 
menos acentuadas, altitudes mais elevadas e com topos mais arredondados. Na região da planície 
por ser identificado outra sub-unidade, Morros Residuais, com altimetrias não ultrapassando 500 
metros e possui grandes índices de declividade. 

A Bacia Sedimentar Cenozóica é caracterizada pela formação dos depósitos flúvio-marinhos 
caracterizado por extensas planícies litorâneas. Dentro dessa unidade foi identificado áreas com 
elevação próximas de 20 metros caracterizada por terraços marinhos, e também por áreas de 
mangues.   



A Unidade Formações do Quartenário Continental encontra-se nas áreas de acúmulo de 
sedimentos dos rios Jurubatuba e Quilombo, caracterizando-se por depósitos flúviais recentes. 

As áreas de Colúvio situam-se entra a Serra Do Mar e a Planície Costeira sendo depósitos de 
sedimentos provenientes da serra e caracterizado por possuir heterogeneidade de material.  

 

 
    
 
6 – Considerações Finais 
 
O município de Santos apresenta um histórico de ocupação intenso iniciado desde o período 

de colonização datada de 1500 e acentuado pela criação do porto de Santos causando uma 
aceleração no crescimento urbano.  
 Além do histórico de ocupação intenso, o município encontrar-se sobre duas Unidades 
Geomorfológicas distintas, a da Escarpa/Serra do Mar e Morros Litorâneos e a das Planícies 
Litorâneas Santistas, que apresentam diversas formas e processos de formação do relevo e pela 
intensa dinâmica natural atuante na área, sendo que na primeira unidade, devido a sua formação 
estrutural, apresenta-se com uma dinâmica de intenso processo de erosão e retrabalhamento da 

Figura 8 – Mapa de Compartimentação Geomorfológica do Município de Santos 



forma do relevo, acarretando em movimentos de massa e rolamento de blocos, além de a área 
possui uma grande variação de declividade intensificando os processos erosivos. Enquanto na outra 
área, apresenta uma dinâmica de processos oposta, onde prevalece a deposição de materiais 
oriundos tanto da primeira unidade como do oceano, caracterizando-se por ser uma região plana e 
em formação. 
 A análise do material cartográfico produzido vem comprovar a complexa dinâmica física em 
que se consolida a área de estudo apresentando fragilidades relacionadas a processos de 
movimentos de massa e inundações. Cabe considerar que a área do município apresenta-se com 
elevado índice de ocupação onde a pressão de uso já revelou impactos considerados, refletindo em 
perdas de vidas. Observa-se o comprometimento dos sistemas ambientais que vêem sua dinâmica 
natural alterada em razão da intervenção antrópica de longa data.  

 Portanto, torna-se muito importante o desenvolvimento de trabalhos que possam identificar 
áreas com fragilidades naturais tentando diagnosticar futuros problemas como escorregamento de 
massa, rolamento de blocos e inundações que possam atingir áreas ocupadas, oferecendo assim 
risco a vida humana. 
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