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ABSTRACT 

 

The municipality of Santos is built over a complex relief, sometimes associated with 
rugged areas showing up to 45 ° slope, sometimes to areas of coastal stretches. Thus, it 
is characterized by presenting distinct geomorphological features and diversified erosive 
processes, besides an intense urbanization that has resulted in anthropic changes 
reflecting in various levels of environmental impacts. In virtue of the extremely fragile 
environment, that Santos is in and the high level of usage and observed in the area 
occupation, this research tried to map all of the gradual development of the urban area 
of the region having as a perspective aim at the chief axes as of growth urban 
associating the geomorphological characteristics from the area well into in study. The 
resolution of this work, which is made of Map of Evolution from Urban Stains of the 
Municipality of Santos-SP (1960- actual) that, could help on the territorial planning of 
the soil usage that focuses on the conformation and scenario dynamics as prerogative on 
the establishment of rules for usage and occupation. 
Key Words: Coastal Dynamics, Urbanization, Fragile Environment 
 

RESUMO 
 
O município de Santos estrutura-se sobre um relevo complexo, ora associado a zonas de 
serrania que apresentam declividades até 45°, ora à zonas de extensões costeiras. Dessa 
forma, caracteriza-se por apresentar feições geomorfológicas distintas e processos 
erosivos diversificados, além de apresentar uma intensa urbanização que tem resultado 
em alterações antrópicas desde longa data refletindo em diversos níveis de impactos 
ambientais. Em virtude da grande fragilidade ambiental em que se consolida o cenário 
do município de Santos e do intenso uso e ocupação observados na área, este trabalho 
buscou mapear a evolução da área urbana do município tendo como perspectiva apontar 
os principais eixos de crescimento urbano associando as características morfológica da 
área em estudo. O produto final desse trabalho, que é composto Mapa de Evolução da 
Mancha Urbana do Município de Santos-SP (1960-atual) que 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. 
Palavras Chaves: Dinâmica Costeira, Urbanização e Fragilidade Ambiental 
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1.0 – Introdução 
 
As regiões litorâneas constituem áreas de grande fragilidade e vulnerabilidade 

devido aos processos naturais predominantes, sendo assim, áreas bastante instáveis 
naturalmente. 

A ação antrópica nas regiões costeiras ocorre de forma constante ao longo da 
história da humanidade. Desde as primeiras civilizações, a proximidade com os mares 
tem atraído as populações devido à disponibilidade dos recursos continentais e 
marinhos, além de proporcionar trocas comerciais com outros povos. Dessa forma, 
essas áreas sempre foram transformadas para uso antrópico apresentando diversos 
problemas em sua ocupação. 

Diversas discussões acadêmicas têm focalizado leituras especializadas sobre a 
complexidade do meio físico assistido nas áreas de domínio litorâneo no território 
nacional, sobretudo aquelas vinculadas à área de ocorrência do Planalto Atlântico e 
Planícies Costeiras do Estado de São Paulo. A variada composição geológica associada 
ao fator climático e influências oceânica e continental atribui à paisagem mecanismos 
diversos de elaboração de formas. 

No caso de Santos, a proximidade de um grande centro econômico como São 
Paulo e a existência do maior porto do país, estabeleceu uma dinâmica de ocupação 
rápida e intensa, apresentando-se atualmente como uma cidade de grandes proporções 
com mais de 410 mil habitantes (Censo 2001), gerando graves problemas tanto para o 
meio ambiente quanto para a população, pois apresenta uma ocupação desordenada e 
sem planejamento ao longo do tempo. 

Para Almeida (1964), as Baixadas Litorâneas Paulistas compreendem áreas 
restritas de planícies mais ou menos isoladas, ou seja, dispostas em áreas descontinuas à 
beira-mar, não ultrapassando 70 metros de altitude. Cenário em que segundo o autor (op 
cit.) se insere parte do município de Santos. 

De acordo com Ross e Moroz (1997), o município de Santos encontra-se sobre 
duas unidades morfoestrutural distintas. Parte do município está sobre a Unidade do 
Cinturão Orogêneo do Atlântico e outra parte na Unidade da Bacia Sedimentar 
Cenozóica/Depressões Tectônicas. 

Na primeira unidade citada, destaca-se, a unidade morfoescultural Escarpa /Serra 
do Mar e Morros Litorâneos, apresentando variação altimétrica de 20 a 1000 metros e 
declividades superiores a 40%. 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 
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complexidade de processos morfogéneticos, onde as interações de atividades 
construtivas e destrutivas das águas oceânicas ao longo da faixa litorânea se confrontam 
com as influências das águas continentais, também construtoras e destruidoras de 
formas e depósitos eólicos, que também exercem importante papel de remobilização dos 
sedimentos marinhos. 

Devido a inconsolidação dos sedimentos e da baixa declividade, esta unidade 
torna-se susceptível naturalmente a inundações e acomodações do terreno, sendo, 
portanto uma área de grande fragilidade, sobretudo vem fragilizar a ocorrência dos 
processos não apenas alterando o tempo de ocorrência mas a magnitude dos processos. 

Já nas Planícies de Mangues, a interação entre as águas oceânicas e continentais 
proporciona um ambiente único para a formação e desenvolvimento de espécies animais 
e vegetais extremamente importantes para a sustentação do ecossistema da área. Dessa 
forma, qualquer desequilíbrio ambiental gera impactos diretos para as áreas de 
manguezais, tornando-as assim extremamente frágeis tanto no meio físico quanto no 
meio biótico.  

As áreas litorâneas apresentam-se como uma linha de contato entre o oceano e o 
continente, caracterizando assim como uma zona de grande complexidade e fragilidade 
devido aos diversos fatores de formação do relevo, desde fatores climático até os 
oceanográficos. 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. 

Aliados aos fatores físicos que regem a área de estudo, o município de Santos 
insere-se na estrutura de desenvolvimento urbano do Brasil apresentando um processo 
de urbanização tardio. Influenciado principalmente pelo seu porto, que era o principal 
exportador de café do país desde o início do século passado, logo se desenvolveu e a 
cidade sofreu um surto migratório e imigratório gigantesco. Com isso, as áreas da 
planície litorânea logo foram ocupadas e deu-se a necessidade de se urbanizar novas 
áreas. Em grande parte o avanço urbano deu-se em direção as áreas dos mangues e 
morros isolados, que ocupados de forma irresponsável passaram a abrigar uma grande 
parcela da população local. Para entender melhor essa questão é necessário verificar 
todo o histórico de uso e ocupação do solo do município, que tem a sua origem no 
século XVI e ficou até o século XIX praticamente sem evoluir (ARAUJO FILHO, 
1965). 

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). 

Através da análise das fragilidades ambientais frente ao processo de urbanização 
do município, com ênfase no setor de planícies, considerando nesta os parâmetros 
morfométricos (declividade e altimetria) e os morfológicos (geologia, cobertura 
superficial, compartimentos geomorfológicos), busca-se um entendimento do 
funcionamento dos sistemas ambientais, sobretudo no ambiente de planície costeira. 

Assim, este trabalho visa discutir as características dos parâmetros 
morfométricos e morfológicos do relevo, dando ênfase às planícies costeiras, associando 
a estas a evolução da mancha urbana ao longo das últimas décadas (1960, 1970, 1980, 
1990 e atual). O produto final desse trabalho, que é composto por um relatório técnico 
científico com organização de material cartográfico direcionado ao planejamento 
territorial de uso do solo levando em consideração a conformação e dinâmica da 
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paisagem como prerrogativa no estabelecimento de normas de uso e ocupação. 
 
2.0 – Área de Estudo 

 
O município de Santos localiza-se no litoral do Estado de São Paulo, mais 

precisamente no divisor entre o litoral norte e sul, nas coordenadas 23° 57’ de latitude e 
46° 20’ de longitude (Figura 1). Santos apresenta uma grande atividade portuária, 
apresentando uma população de 418.316 habitantes distribuídos por 280,3 Km², sendo 
39,4 Km² de ilhas e o restante continental. O clima reinante é tropical, quente e úmido, 
com pluviosidade superior a 2000 mm e temperatura média de 25° C. 
 
Figura 1: Mapa de Localização do Município de Santos-SP 
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3.0 – Objetivos 
 
O objetivo deste trabalho foi a mapear a evolução da área urbana do município 

de Santos a partir da análise de fotografias aéreas e imagens de satélite ao longo das 
últimas décadas (1960, 1970, 1980, 1990 e atual), tendo como perspectiva apontar os 
principais eixos de crescimento urbano associando às características morfológicas, 
como meio de contribuir para o entendimento dos parâmetros físicos e da dinâmica 
sistêmica que rege a paisagem da área de estudo. Buscando diagnosticar as principais 
fragilidades no município, principalmente nas zonas de planícies, já que estas são as 
áreas de maior ocupação urbana. 

 
4.0 – Métodos e Técnicas 
 

Para Amorim (2007), a complexa dinâmica ambiental tem sido considerada na 
análise da Teoria Geral dos Sistemas, discutida em 1929 por Deflay e Von Bertalanffy 
(1933), aplicada à termodinâmica e à biologia. Na Geomorfologia, foi introduzida por 
Strahler (1950), ao escrever que “um sistema de drenagem ajustado talvez seja melhor 
descrito como sistema aberto em estado constante”. Em 1957, Colling escreveu “a 
teoria dos rios equilibrados (graded)”. Hack (1960), ao expor as bases da teoria do 
equilíbrio dinâmico, utilizou também a idéia dos sistemas abertos, mas foi Chorley 
(1962) que sistematizou e mostrou as necessidades da abordagem sistêmica na 
Geomorfologia. Coube também à Howard (1965) a tentativa de analisar a dinâmica e o 
estudo do equilíbrio dos sistemas geomorfológicos. 

Dentre os estudos que abordam a relação Sociedade x Natureza a aplicação da 
Teoria Geral dos Sistemas destacando-se os relacionados com a Geomorfologia, já que 
as formas de relevo e os processos geomorfológicos, em seu estado natural vêm 
sofrendo uma ação antrópica cada vez mais acelerada, fato que se torna de suma 
importância a busca constante pela compreensão das relações e reações da natureza 
frente às modificações impostas pelo homem (AMORIM, 2007). 

A obra de Chorley e Kennedy (1971) é uma grande contribuição para a aplicação 
da Teoria Geral dos Sistemas. Esses autores salientam a complexidade do mundo real, e 
a subjetividade, ao se decompor em estruturas simplificadas o tido complexo. Estas 
estruturas são denominadas de sistemas, assim definidas pelos autores: “um sistema é o 
conjunto complexo de objetos e ou atributos”. O mundo real deve ser visto, então, como 
sendo composto de sistemas interligados em escalas e complexidades variadas, que 
agrupados uns aos outros formam uma hierarquia de sistemas (subsistemas, sistemas, 
supersistemas, etc.). Em seguida, apresenta quatro tipologias de sistemas na Geografia 
Física: sistemas morfológicos, sistemas em seqüência, sistemas processos-respostas e 
sistemas controlados. 

Na composição dos sistemas, vários aspectos são importantes como a matéria, a 
energia e a estrutura. Tendo como matéria o material que vai ser mobilizado através do 
sistema; a energia que corresponde às forças que atuam no sistema fazendo-o funcionar, 
gerando deste modo, a capacidade de realizar trabalho; e por último a estrutura do 
sistema que é composta pelos elementos e suas relações, expressando-se através do 
arranjo de seus componentes, possuindo o elemento como unidade básica 
(CHRISTOFOLETTI, 1980) 

Deste modo, segundo Christofoletti (1979) os sistemas contêm elementos ou 
unidades, relações, atributos, entrada (input) e saída (output). 
 Chorley e Kenedy (1971) apud Christofoletti (1979) consideram que os sistemas 
de processos-respostas são formados pela combinação de sistemas morfológicos e 
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sistemas em seqüência. Os sistemas em seqüência indicam os processos, enquanto o 
morfológico representa a forma, ou seja, a resposta a determinado estímulo. Sendo 
assim, ao definir os sistemas de processos-resposta, a ênfase maior está focalizada para 
identificar as relações entre o processo e as formas que dele resultam. O autor refere-se 
ao sistema morfológico como a relação das características físicas do fenômeno, como 
geometria e composição, constituindo assim as formas estudadas como comprimento, 
altura, declividade. Já os sistemas em seqüência são formados pelo conjunto de 
subsistemas, onde a saída de energia ou matéria (output) de um subsistema torna-se a 
entrada para um outro subsistema adjacente.  
 Assim, segundo os autores (op. cit) é possível estabelecer um equilíbrio entre a 
análise dos processos e das formas, de modo que qualquer alteração no sistema em 
seqüência será refletida no sistema morfológico, 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 se realiza, 
produzindo modificações na qualidade dos inputs fornecidos ao sistema morfológico. 
Essas alterações no sistema podem resultar, por exemplo, no aumento da capacidade de 
infiltração, redução do escoamento superficial e da densidade de drenagem, vindo a 
refletir na diminuição da declividade das vertentes, facilitando a capacidade de 
infiltração e redução do escoamento superficial. 

No que se referem aos sistemas controlados, os autores definem como sendo 
aqueles sistemas que apresentam a atuação antrópica sobre os sistemas de processo-
resposta. A complexidade do sistema é aumentada pela intervenção do homem. 
 Segundo Christofoletti (1979) o sistema processo-resposta apresenta uma 
propriedade denominada mecanismo de retroalimentação (feedback), onde o efeito de 
uma alteração volta a atuar sobre a variável ou elemento inicial, produzindo assim uma 
circularidade de ação. Existem quatro tipos mais comuns de retroalimentação: direta, 
em circuito, negativa e positiva. 
 A retroalimentação direta ocorre quando há relacionamento direto da ida e volta 
da ação em duas variáveis. A retroalimentação em circuito apresenta-se quando envolve 
mais de duas variáveis e a retroalimentação volta ao ponto inicial, completando um 
circuito. A retroalimentação negativa já é mais comum, ocorrendo quando uma variação 
externamente produzida leva ao estabelecimento de um circuito fechado de alteração, 
tendo a função de estabilizar o efeito da mudança original. Através desse mecanismo, o 
sistema procura reajustar-se, reequilibrar-se, em função das novas condições de fluxos. 
E por último a retroalimentação positiva que ocorre quando os circuitos entre as 
variáveis reforçam o efeito da ação, externamente produzida, ocasionando uma ação de 
“bola de neve” das alterações sempre no mesmo sentido da influência original. 
 Dessa forma, esses mecanismos de retroalimentação são responsáveis por 
alterações nos sistemas, podendo vir a modificar estruturalmente o relevo. De acordo 
com o autor (op. cit.) é possível estabelecer-se um equilíbrio entre a análise dos 
processos e das formas, de modo que qualquer alteração no sistema em seqüência será 
refletida no sistema morfológico, 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 se realiza, produzindo 
modificações na qualidade dos inputs fornecidos ao sistema morfológico. 
 Outra classificação, na qual Christofoletti (1979) se refere é a de sistemas 
abertos e sistemas fechados. Os sistemas fechados são aqueles em que ocorrem troca de 
energia (recebimento e perda), mas não de matéria. Já os sistemas abertos são aqueles 
nos quais ocorrem constantes trocas de energia e matéria, tanto recebendo como 
perdendo. Segundo o autor, os sistemas abertos são mais comuns, e cita como exemplos 
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as bacias hidrográficas, as vertentes, a cidade, entre outros. 
 Morin (1977) afirma que nem a descrição nem a explicação de um sistema 
podem ser efetuadas ao nível das partes, concebidas como entidades isoladas, ligadas 
apenas por ações e reações. A decomposição analítica em elementos decompõe também 
o sistema, cujas regras de composição não são aditivas, mas transformadoras. Assim 
para este autor, a inter-relação que liga o somatório das partes à do todo, é recíproco, ou 
seja, a descrição (explicação) das partes depende do todo, que depende das partes e é no 
circuito Partes ↔ Todo que se forma a descrição ou explicação. 

Christofoletti (1979) considera que dentro do sistema geomorfológico, tendo 
como base as formas e processos, distinguiram-se os seguintes sistemas antecedentes: 
climático, biogeográfico, geológico e antrópico, no qual o último tem maior valor nesta 
discussão. O sistema antrópico é representado pela ação humana, esta é o fator 
responsável por mudanças e alterações na distribuição da matéria e energia dentro dos 
sistemas, modificando, assim, o equilíbrio dos mesmos. Através da atuação do homem 
no meio natural, produzem-se modificações sensíveis nos processos e nas formas. 

Deste modo a ação antrópica é um dos fatores deste sistema, que leva a 
alterações do meio ambiente, modificando as condições de equilíbrio natural. Fazendo 
com que as formas e processos se adaptem a esta intervenção. 
 Através de uma análise empírica, ou seja, a realização de trabalho de campo para 
verificação dos dados obtidos e a partir da elaboração de mapas busca-se um co-
relacionamento entre as informações. 
 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 índices como de declividade e altimetria, por exemplo. Esses índices são 
fundamentais, quando correlacionadas aos dados morfológicos que contribuem para 
caracterização física e análise morfodinâmica da paisagem, podendo apresentar as áreas 
com maiores fragilidades em relação ao uso e ocupação encontradas no município. 

Como técnicas para produção dos mapas morfométricos e morfológicos foram 
utilizadas cartas topográficas (IBGE) na escala 1:50.000 - Folha SG 23-Y-D-IV-3 e SG 
23-V-B-I-I– Santos – (IGGSP, 1971); Folha SF 23-YD-IV-1 – Moji das Cruzes 
(IGGSP, 1972); Folha SG 23-Y-D-IV-4 – Bertioga (IGGSP, 1971) -  e a carta geológica 
(SUGUIO) na escala 1:100.000, referentes ao município de Santos. Estas foram 
digitalizadas em meio analógico através do Programa ArcGIS 9.2, no qual foram 
produzidos os mapas topográficos, hierarquia de drenagem, declividade, formação 
superficial, altimétrico, geológico e compartimentos geomorfológicos, todos em escala 
1:50.000. 
 Além desta produção cartográfica, foi representada a evolução da mancha 
urbana do município através da interpretação em meio digital das fotos aéreas e imagens 
de satélite LANDSAT e CBERS 2B, utilizando o Programa ArcGIS 9.2. 

Primeiramente foram obtidas as fotografias aéreas de 1962 e 1973 na escala 
1:25.000 (IGC – GERC), após estas, as imagens de satélite LANDSAT (INPE) de 1976, 
1987, 1992 e 2001 e imagens de satélite do CBERS 2B (INPE) de 2008. 

Após a obtenção das imagens em meio digital, foi realizado um pré-
processamento destas, com intuito de atenuar os efeitos atmosféricos como a incidência 
de nuvens. Para o tratamento das imagens foi utilizado o programa ENVI 4.3, em que se 
utilizou o filtro linear de 2%. Posterior ao pré-processamento, foi realizado o 
georreferenciamento das imagens através da plotagem de pontos conhecidos. Para o 
georreferenciamento adotou-se a Projeção UTM e o Datum de Uberaba (MG). Ainda no 
Programa ENVI 4.3 fez-se composições coloridas, buscando um maior contraste entre 
as áreas verde, áreas ocupadas e de solos expostos. Para a delimitação das manchas 



8 
 

urbanas adotou-se a composição colorida em RGB (Red, Green, Blue) 543, em que a 
banda 5 da imagem se encontra na cor vermelha, a banda 4 na cor  verde e a banda 3 na 
cor azul.     
 Além do tratamento e montagem das composições coloridas das imagens de 
Satélites, foram escaneadas e georreferenciadas as fotografias aéreas de 1962 e de 1973 
(escala 1:25.000) Utilizou-se o programa ARCGis 9.2 para fazer o processamento do 
georreferenciamento das fotografias, adotou-se a mesma projeção e datum das imagens. 

Posteriormente as imagens de satélite e as fotografias aéreas foram sobrepostas 
em layers de acordo com a data do sobrevôo e imageamento no programa ARCGis 9.2. 
Onde foi realizada a identificação das manchas através da delimitação de polígonos.  
 Tendo a produção cartográfica preliminar foram realizadas sobreposições e 
correlações, possibilitando apontar situações de uso conflitante ao estado de fragilidade 
diagnosticado, tendo como material síntese a apresentação de um documento técnico 
científico direcionado ao planejamento. 
 
5.0 – Resultados e Discussões 
 

5.1 – Dinâmica Costeira e Processo de Urbanização 
 
 Segundo Souza (2005) a dinâmica costeira é a principal responsável pelos 
processos de erosão e/ou deposição que mantém as áreas litorâneas em constante 
transformação. 

Para o autor op. cit. as zonas costeiras são, por definição, a interface entre o mar 
e a terra e são consideradas, fisicamente, zonas em constante mudança. O mar, na sua 
ação contínua de erosão, transporte e deposição de sedimentos faz com que a linha da 
costa esteja em constante alteração, sendo difícil atingir um estado de equilíbrio. Por 
outro lado, o impacto da atividade humana nestas zonas é muito elevado, uma vez que a 
maior parte da população humana vive a menos de 100 Km do mar, de acordo com a 
ONU, o que potencia e agrava os efeitos da erosão, ocasionando níveis diversos de 
impacto ambiental. 

Os ambientes costeiros são extremamente dinâmicos, neles convergem processos 
terrestres, oceânicos e atmosféricos, que alteram constantemente suas características. 
Extremamente dinâmicos significa que mudanças significativas podem ocorrer em 
períodos de dias, meses ou anos. Lembrando que as costas brasileiras e de muitos outros 
países foram ocupadas sem levar em conta a dinâmica de estruturação dos processos 
costeiros (ÂNGULO, 2004). Esta ocupação desordenada reflete em problemas 
ambientais nas áreas que apresentam grandes fragilidades, como por exemplo, o caso 
dos mangues e a área serrana no município de Santos. 

A ação mecânica das ondas, das correntes marítimas e das marés são uns dos 
importantes fatores da evolução das zonas costeiras, cujos resultados são formas de 
erosão ou formas de deposição. As formas de erosão resultam do desgaste provocado 
pelo impacto do movimento das ondas sobre a costa. Já as formas de deposição são 
consequência da acumulação dos materiais arrancados pelo mar ou transportados pelos 
rios, quando as condições ambientais são propícias, resultando em praias ou ilhas-
barreiras, por exemplo. Por isto são áreas extremamente frágeis, já que seus materiais 
são de depósitos ora fluvial ora marítimo, tendo como característica fundamental sua 
inconsolidação (SOUZA, 2005) 

A zona costeira brasileira abriga uma grande diversidade de ecossistemas de alta 
relevância ambiental, alternando mangues, praias, campos de dunas, estuários, lagunas, 
deltas, recifes de corais, além de outros ambientes e possuindo significativa riqueza 
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natural e ambiental, o que exige uma ordenação nos processos de ocupação, gestão e 
controle. Com incremento de atividades econômicas e sociais que se desenvolvem nas 
zonas costeiras resulta em degradações das mesmas, com perdas ambientais 
significativas. 

No desenvolvimento da urbanização brasileira Santos (2005) op. cit. Marion 
(2008) a descreve como pretérita e aponta que durante séculos foi apenas um país 
agrário. Até o início do século XX o autor destaca que o Brasil era apenas um 
arquipélago, formado por algumas aglomerações espaçadas pelo território e com pouca 
ligação entre as áreas. A partir da evolução da lavoura cafeeira no Sudeste, esse quadro 
começa a alterar-se e, inicia-se uma maior organização das cidades e um maior 
fortalecimento econômico do país.  

Na região da Baixada Santista, especialmente no município de Santos, verifica-
se que a urbanização acompanhou o desenvolvimento da cidade de São Paulo e do 
interior do Estado e teve a sua paisagem transformada de forma abrupta, sobretudo pela 
abertura de loteamentos residenciais e turísticos, pela verticalização da orla e das áreas 
centrais e pela instalação de indústrias. Isso gerou de forma rápida uma alteração das 
atividades desenvolvidas pelos moradores locais, que passaram a ter ocupações mais 
urbanas, trabalhando principalmente no comércio, em indústrias, na construção civil e 
como prestadores de serviços.  A urbanização na Baixada Santista, que já ocupava uma 
grande área e com falta de novas fronteiras para a expansão acabou atingindo áreas de 
proteção ambiental, como a Serra do Mar e os mangues. 
 A Zona de Serrania por apresentar um relevo bastante dissecado, com grande 
variação altimétrica, e declividade extremamente acentuada, ultrapassando em alguns 
locais a casa dos 60%. Tal característica do relevo aliado com os altos índices de 
precipitação, principalmente nas áreas de escarpas propicia a intensificação dos 
processos erosivos, como escorregamentos, que segundo Farah (2003) são movimentos 
gravitacionais, brusco de massa, envolvendo solo ou solo e rochas, quedas e 
tombamentos, que é causado pela instabilização e desprendimento de blocos de solos ou 
de rocha de um maciço, seguido por um movimento de queda da parte destacada. Em 
função das características físicas sejam elas relacionadas aos fatores estruturais e 
esculturais na Zona de Serrania no Município de Santos, observa-se a ocorrência de 
queda de blocos e movimento de massa, considerados processos naturais, em muitos 
casos agilizadas pela ação antrópica. A ocupação da área serrana intensificou-se 
principalmente a partir dos anos 1970, uma vez que a área insular estava praticamente 
ocupada, o que levou a uma maior ocorrência dos processos erosivos. 
 Ross (1997) considera que a região da Serra do Mar apresenta um nível de 
fragilidade potencial muito alto, estando sujeita a processos erosivos plúvio-fluviais 
agressivos e movimentos de massa espontâneos e induzidos. 

Um fator fundamental na ocupação do território de Santos, é que este 
praticamente não evoluiu durante o período colonial, nesta época a ocupação era restrita 
em alguns pontos, porém após a exploração do café é que houve um grande aumento no 
fluxo de pessoas e mercadorias, que foram responsáveis por alavancar as exportações no 
porto de Santos e as atividades comerciais. Anos depois, o complexo Siderúrgico e 
Petroquímico de Cubatão cresceu e complementou o pólo industrial paulista. O intenso 
crescimento populacional e econômico de Cubatão, Santos e Guarujá provocou o 
deslocamento da população a outros municípios, principalmente para São Vicente e 
Praia Grande, que se tornaram cidades-dormitórios, apresentando uma intensa 
aglomeração urbana e formando uma mancha contínua de aglomeração populacional 
(ARAUJO FILHO, 1965) 
 Este aumento da urbanização no município provocou a ocupação de áreas de 
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nível de fragilidade alto, como por exemplo, os manguezais e as áreas de encostas. Estas 
áreas passaram a ser ocupadas com mais freqüência, já que com a falta de terras esta foi 
a opção encontrada pela população. 

De acordo Ross (1997) os manguezais são ambientes extremamente frágeis tanto 
no âmbito do meio físico quanto biótico. Apesar de constituírem em regiões de 
preservação permanente, pelas leis ambientais brasileiras, vem sendo fortemente 
impactados pelas atividades humanas, que tendem a ocupá-los com implantação urbana, 
indústria entre outras, caso visto do município de Santos. 

Além disto, toda ação humana no ambiente natural ou alterado causa algum 
impacto em diferentes níveis, gerando alterações com graus diversos de agressão, 
levando às vezes as condições ambientais e a processos até mesmo irreversíveis (ROSS, 
1997). 

A ocupação da planície litorânea que começou a se intensificar a partir da 
década de 1950, fez com que houvesse um intenso processo de divisão e valorização do 
solo e a construção de segundas residências e a expansão das atividades de veraneio no 
final da década de 1960 no litoral paulista, que foram facilitadas principalmente pela 
expansão da malha rodoviária. Essa expansão urbana já tomou conta de toda a Ilha de 
São Vicente, da planície costeira e das terras próximas à praia, sendo que, atualmente na 
Baixada Santista 40,3% da área é ocupada pela Mata Atlântica; 10,6% por vegetação de 
restinga e 8,8% por mangues (AFONSO, 2006). 

Essas áreas como foram constantemente afetadas pela expansão urbana, e que 
pela falta de áreas para a sua expansão acabaram invadindo ecossistemas preservados. 
Com isso, vários tipos de impactos ambientais foram observados, como por exemplo, a 
contaminação de águas, dos mangues e do ar, gerados pelas indústrias de Cubatão; o 
desmatamento da planície litorânea, dos morros, encostas e mangues, que tiveram a sua 
vegetação devastada para ceder lugar à evolução urbana (AFONSO, 2006). 
 As Zonas de Planícies que de acordo com Ross (1997) são geneticamente de 
grande complexidade e de diferentes fisionomias possuem um potencial de fragilidade 
muito alto por serem áreas sujeitas a inundações periódicas, com lençol freático pouco 
profundo e sedimentos sujeitos às acomodações constantes. Este potencial alinhado com 
intenso processo de urbanização do município de Santos acaba por intensificar a 
problemática ambiental, considerando uma intensa impermeabilização do solo, gerando 
um aumento do escoamento superficial e em contra ponto a diminuição da infiltração, 
resultando em maior velocidade e constância nos períodos de cheias dos rios. Em 
conseqüência da maior vazão há um desequilíbrio na foz causando, portanto, um 
deslocamento da linha de praia, devido ao acúmulo de sedimentos nas áreas de foz, 
provocando o deslocamento momentâneo das águas oceânicas em direção ao continente 
representando inundações periódicas. 
 Negreiros (1992) op. cit. Jakob (2003) identificou três vetores de expansão de 
Santos. O primeiro vetor possuía sentido noroeste de Santos, em direção a São Vicente 
e Cubatão, determinado pela Via Anchieta e pela alça da Rodovia Imigrantes, e 
caracterizado pelo complexo industrial de Cubatão e pela presença significativa de 
conjuntos habitacionais. Este era o principal eixo de ocupação da população de baixa 
renda. O segundo vetor de expansão dirigiu-se à Praia Grande, e foi determinado pelo 
processo de “redirecionamento populacional” dos estratos populacionais de renda 
média, e pelo turismo dos grupos de renda média e baixa de Santos e São Vicente. A 
mais densa ocupação foi verificada ao longo da Rodovia Juquiá-São Vicente, 
acompanhando a orla marítima. A verticalização foi mais aparente junto a São Vicente, 
reduzindo-se ao sul em direção a Mongaguá, onde a ocupação era mais horizontal. 
Verificou-se também uma ocupação em geral menos densa em trechos nas margens da 
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Rodovia Pedro Taques, afastados da orla, mas de grande importância para a ligação 
entre o Planalto e o Litoral. O terceiro eixo de expansão foi definido em direção a 
Bertioga e Guarujá. A mobilidade populacional de Santos para o distrito de Vicente de 
Carvalho (Guarujá) ocorreu, principalmente, em função dos desmoronamentos de 
morros ocorridos em Santos no final da década de 1950. 

Deste modo, a crescente ocupação dos espaços costeiros e sua utilização 
econômica com impactos, cuja somatória tende a provocar alterações levando à 
degradação da paisagem e dos ecossistemas locais, podendo chegar à própria 
inviabilização das atividades econômicas, está 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. 
 Para verificar de forma mais clara esse processo de expansão urbana foi 
produzido o Mapa de Evolução da Mancha Urbana no Município de Santos-SP (1960-
atual) (Figura 2), no qual se verifica que com o passar das décadas a mancha urbana do 
município foi crescendo em direção às áreas de encostas da parte insular e que a 
ocupação na área continental também acompanhou este crescimento, uma vez que as 
terras disponíveis para ocupação estão cada vez mais escassas. Outro fator fundamental 
é que a ocupação se dirige em direção as áreas de preservação ambiental, representadas 
pelos mangues e pelo Parque Estadual da Serra do Mar. 
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Figura 2: Mapa de Evolução da Mancha Urbana do Município de Santos-SP (1960-
atual) 
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6.0 – Considerações Finais 
 

Em virtude de toda a complexidade natural e o histórico de uso e ocupação do 
município de Santos, é necessária a realização de estudos que busquem o entendimento 
da área através da identificação da dinâmica dos processos naturais que deve ser calcado 
sobre um mapeamento criterioso da paisagem visando o detalhamento dos processos. 

A análise morfométrica possui grande importância para a compreensão da 
dinâmica da paisagem do município de Santos, pois os índices morfométricos são 
importantes para a caracterização física da paisagem, pois analisa o relevo de forma 
quantitativa. A análise morfológica permite compreender a formação do relevo e sua 
estruturação a partir do estudo das formas de relevo. Estas análises buscam o 
entendimento físico da paisagem visando identificar as fragilidades naturais presente na 
dinâmica do relevo do município de Santos. 

O desenvolvimento de trabalhos que possam contribuir para o entendimento da 
dinâmica dos processos associados à complexa estrutura sistêmica relacionando, por 
exemplo, áreas de domínios costeiros particularmente às zonas de planícies vem 
contribuir sobremaneira para minimizar as ações de impactos resultados da ação 
antrópica considerando o elevado índice de uso desses espaços, são fundamentais para 
Geografia, já que podem auxiliar em planejamentos políticos e planos de uso e 
ocupação. 

Além disto, em virtude da intensa urbanização da área é necessário compreender 
e analisar localidades que seriam menos afetadas em decorrência da ocupação antrópica. 
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