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RESUMO  
 
A análise de fotografias aéreas e imagens de satélite permite observar e quantificar as 
mudanças da linha de costa, com uma visão temporal mais ampla, e identificar as 
variações nos patrões sedimentares. Neste trabalho, um total de 17 imagens, tomadas 
entre 2003 e 2016 da baía de Santos e a pequena baía contigua de São Vicente (litoral 
de São Paulo, sudeste do Brasil), foram retiradas do Google Earth e analisadas com o 
software Surfer para quantificar e localizar trechos de avanço ou retrocesso da linha de 
costa nas praias. A área de estudo foi dividida em 3 unidades e 16 subunidades. Como 
resultado se obtivera uma tendência de acumulação de sedimentos na parte mais 
ocidental da baía de São Vicente, enquanto na parte central e oriental da baía de Santos 
percebese um comportamento erosivo. Isto último implica uma intensificação dos 
processos erosivos identificados para décadas anteriores (19622000) no limite do setor 
leste da baía de Santos (subunidades 7 e 8) e o início duma nova tendência erosiva no 
setor oeste da baía de Santos. A erosão identificada se considerada causada por eventos 
naturais, principalmente o efeito de tempestades que afetam a toda a linha de costa, 
além de pelas atividades antrópicas locais, como construção de espigões, emissário e 
dragagem na costa e interior das baías, causando uma série de dificuldades à resiliência 
e modificando o balanço sedimentar. 
 
Palavraschave: linha de costa, tendência supraanual, geoprocessamento, Google Earth  
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ABSTRACT 
 
The analysis of aerial photographic and satellite images allow the observation 
quantification of shoreline evolution, with a wider chronologic view, and the detection 
of variations on the sedimentary patterns. In this study, a total of 17 images, collected 
between 2003 and 2016 in the bay of Santos and the little contiguous bay of São 
Vicente (coast of São Paulo, Southeast of Brazil), was taken from Google Earth and 
analyzed with the Surfer software to quantify and locate the sectors of advance or retreat 
of the shoreline at the beaches. The study area was divided in 3 unities and 16 sub
unities. As a result, it was obtained a tendency of accumulation of sediments in the 
western area of the São Vicente bay, while in the central and eastern sectors of Santos 
bay was identified an erosional trend. The last one implicates an increase of the 
erosional processes identified in past decades (19622000) for the limit of the eastern 
sector of Santos bay (subunities 7 and 8) and the beginning of a new erosive tendency 
in the western sector of Santos bay. The identified erosion is considered caused by 
natural events, mostly by storm waves affecting the whole shoreline, on top of local 
human activities, like the construction of piers, sewage outfalls and sandy dredging of 
both the shore and the inner of the bays, causing a series of difficulties to the resilience 
and modifying the sedimentary budget. 
 
Keywords: shoreline, suprannual trend, geoprocessing, Google Earth 
 
 
RESUMEN 
 
El análisis de fotografías aéreas e imágenes de satélite permite observar y cuantificar las 
variaciones de la línea de costa, con una visión cronológica más amplia, e identificar las 
variaciones en los patrones sedimentarios. En este trabajo, un total de 17 imágenes, 
tomadas entre 2003 y 2016 de la bahía de Santos e la pequeña bahía contigua de San 
Vicente (litoral de São Palo, sudeste de Brasil), fueron extraídas de Google Earth y 
analizadas con el software Surfer para cuantificar y localizar sectores de avance o 
retroceso de la línea de costa en las playas. El área de estudio fue dividida en 3 unidades 
y 16 subunidades. Como resultado, se obtuvo una tendencia de acumulación de 
sedimentos en la parte más occidental de la bahía de San Vicente, mientras que en la 
parte central y oriental de la bahía de Santos se identificó un comportamiento erosivo. 
Esto último implica una intensificación de los procesos erosivos identificados en 
décadas anteriores (19622000) en el límite del sector este de la bahía de Santos 
(subunidades 7 y 8) y el inicio de una tendencia erosiva en el sector oeste de la bahía de 
Santos. La erosión identificada se considera que es causada por eventos naturales, 
principalmente el efecto de los oleajes de tormenta que afectan a toda la línea de costa, 
sumado a las actividades antrópicas locales, tales como la construcción de espigones, 
emisarios y el dragado de la costa e interior de las bahías, causando una serie de 
dificultades a la resiliencia y modificando el balance sedimentario.  
 
Palabras clave: línea de costa, tendencia supranual, geoprocesamiento, Google Earth 
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1. INTRODUÇÃO 

A região litorânea naturalmente representa a interação de 
diversos ambientes e agentes naturais e antrópicos, sendo 
extremamente frágil. Entre os processos que mais influem 
no ambiente costeiro, estão os erosivos e deposicionais, 
resultantes do balanço de sedimentos disponíveis e 
transportados, estes sofrem alterações significativas em 
praias urbanas. Ao longo de praticamente todo o litoral 
brasileiro são verificados pontos de erosão costeira, 
resultantes de processos que, em muitos casos, são fruto de 
ações humanas que causam interferências na morfodinâmica 
e no aporte sedimentar (Muehe, 2005; Muehe, D.; Lima, 
C.F. & LinsdeBarros, 2006). 

A posição da linha de costa é uma ferramenta bastante 
empregada para verificar a presença de processos erosivos e 
deposicionais. As variações na linha de costa podem ocorrer 
por diferentes mecanismos responsáveis por aporte ou 
remoção do sedimento na região costeira (Bird, 1981): i) 
variação na produção de sedimentos fluviais; ii) variação na 
produção de sedimento em costas com falésias ou costões; 
iii) variação no suprimento de areias eólicas; iv)  variação no 
suprimento de areia na plataforma (mudança no nível 
relativo do mar); v) perda de areia em direção à costa, ao 
largo e ao longo da praia; vi) interceptação da corrente de 
deriva litorânea; vi) perdas e ganhos devido a atividades 
humanas; viii) efeitos oriundos do intemperismo; e ix) 
variações climáticas. O objetivo do presente trabalho é 
estudar a evolução da posição da linha de costa das praias 
das baías de São Vicente e Santos entre 2003 e 2016, 
detectando as áreas de acúmulo ou erosão dos sedimentos, 
quantificandoos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

A área de estudo é composta pelas praias existentes nas 
baías de Santos e São Vicente, litoral central do estado de 
São Paulo (Figura 1). Estas baías fazem parte de um 
complexo sistema estuarino que engloba três grandes canais 
(São Vicente, Porto e Bertioga), além de duas ilhas maiores 
(São Vicente e Santo Amaro), e de vários canais de maré e 
rios de pequena ordem. As baías antes citadas estão 
localizadas nas desembocaduras dos canais do Porto e de 
São Vicente respectivamente.  

Esta área de estudo está situada entre as latitudes 
aproximadas de 23° 96’ S e 23º 99’ S e as longitudes de 
46°38’ W e 46°30’ W, pertencente à porção central do 
Sudeste do Brasil. A linha de costa da Baía de Santos é 
composta por um arco praial, disposto aproximadamente em 
sentido longitudinal, lesteoeste, orientada para sul, ficando 
assim, exposta aos sistemas frontais de sul.  Já a Baia de São 
Vicente tem sua saída orientada para sudoeste, e, sendo mais 
confinada pelos afloramentos do Embasamento, tem suas 

praias menos susceptíveis a ação de frentes de ondas. A 
linha de costa de São Vicente é em sentido noroestesudeste 
na Praia dos Milionários e lesteoeste na praia do 
Gonzaguinha. O arco praial como um todo, mas 
especialmente na sua porção mais a leste, encontrase 
segmentado devido à construção de espigões. 

A Baía de Santos, que engloba as praias da cidade de Santos 
e parte daquelas situadas em São Vicente, possui largura de 
7 km na parte central, e 11 km em sua entrada (Gregorio, 
2009). No seu extremo leste, encontrase a Ilha Porchat, hoje 
ligada às praias de São Vicente pelo fechamento artificial do 
seu istmo, interferindo na circulação de sedimentos entre as 
duas praias, devido ao bloqueio desse canal de passagem. 
Na porção mediana desta baía, se encontra, como obstáculo, 
a ilha de Urubuqueçaba, onde ocorre a difração de ondas e a 
presença de um tômbolo natural, como resultado da área de 
sombra de deposição (Rocha, 2003). 

O litoral do estado de São Paulo sofre grande influência dos 
sistemas atmosféricos. Os regimes de ventos, as massas de 
ar, a geração de ondas e as correntes superficiais oceânicas 
estão vinculados às altas pressões tropicais e polares, 
representadas respectivamente pelo Anticiclone Tropical 
SemiFixo do Atlântico Sul (ATAS) e pelos Anticiclones 
Polares Migratórios (APM). Como resultado, a região 
apresenta precipitações médias anuais entre 2000 e 3000 
mm, concentradas no período primaveraverão e causadas 
principalmente pelas frentes frias e pelo excesso de calor, 
com grande influência da Serra nesta quantidade de chuva, 
por ser uma barreira natural. A evapotranspiração na região 
oscila entre 1000 e 1100 mm, e a temperatura média entre 
20,7°C e 22,0°C (Sant’Anna Neto, 1990).  

As perturbações frontais controladas pela interação dos 
anticiclones migratórios do Sul (ATAS) acarretam a 
mudança na direção do vento, sendo responsáveis pelos 
sistemas de ondas de S e SE e deriva litorânea associada 
rumo à nordeste. As ondas que atingem a costa da região são 
influenciadas pelos sistemas frontais com maior capacidade 
de transporte sedimentar, chamadas de ondas de tempestade. 
O contrário ocorre pela interação dos APM, responsáveis 
por sistemas de ondas de NE, chamadas de ondas de tempo 
bom. 

A Baixada Santista se localiza numa área caracterizada pelo 
regime de micro maré semidiurna mista (Harari and 
Camargo, 1995). Na maré alta há correntes em direção ao 
mar aberto na porção mediana da baía; em situações de 
baixamar, movimentos antihorários e forçantes de 
circulação na região como a geomorfologia de fundo e as 
variações horizontais de pressão causados pelas descargas 
fluviais dos canais, além das marés e os ventos sinóticos 
(Ponçano and Fúlfaro, 1976). Além disto, em sizígia podem 
ocorrer inundações na costa durante as tempestades. 

Por efeito de ação de sistemas frontais se estabelece uma 
maré meteorológica, que modula a componente astronômica 
de maré, sendo mais frequente no outono e inverno 
(Campos, Camargo and Harari, 2010). Analisando o período 
19511990, estes autores obtiveram uma média anual de 12 
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eventos de maré meteorológica acima de 0,38 m, e 7 eventos 
de maré meteorológica abaixo de 0,38 m.  

Ambas as praias estudadas são limitadas, em direção ao 
continente, pela Serra do Mar. Estas praias são consideradas 
dissipativas (Mahiques et al., 2016), com gradientes 
topográficos pouco acentuados, areias finas e extensas áreas 
de surfe. Em Santos, a faixa 
de areia é mais extensa nas 
praias próximas à Ilha 
Porchat, e diminui até findar 
na Ponta da Praia. 

A Baixada Santista é uma das 
regiões economicamente 
mais importantes do país. 
Segundo o censo do IBGE 
(2014), a população atual é 
de Santos é de 434.742 
habitantes, distribuídos numa 
área total de 281 km². No seu 
limite oeste se encontra a 
cidade de São Vicente, com 
380.360 habitantes e 148 km² 
de área total. Sendo assim 
consideradas praias urbanas. 

Além da forte ocupação 
antrópica, é importante destacar a presença do Porto de 
Santos, desenvolvido no interior do estuário de Santos, com 
13 quilômetros de extensão e por onde passam um quarto de 
todas as cargas que entram e saem do Brasil, sendo o 
principal porto da América Latina. Regularmente, são feitas 
dragagens nos canais de navegação, com destaque para o 
Canal do Porto e do Piaçaguera, para que o tráfego de navios 
de grande porte seja possível e os canais sejam mantidos. 
Além das atividades portuárias, os setores turístico, 
pesqueiro, industrial e a explotação de petróleo e, 
especialmente, de gás, completam a lista das maiores 
atividades econômicas da Baixada Santista.  

A orla da cidade de Santos é toda coberta por um calçadão e 
obras de paisagismo, tais como jardins públicos e praças, o 
que causa a impermeabilização do solo a partir do póspraia 
(Elliff et al., 2013). A praia de Santos é subdividida em 7 
setores, devido a construção de 6 canais de drenagem 
pluvial, distantes entre si em aproximadamente 1 km, que 
saindo da cidade atravessam a praia perpendicularmente. Os 
7 setores da praia, de oeste à leste da baía são: José Menino, 
Pompéia, Gonzaga, Boqueirão, Embaré, Aparecida e Ponta 
da Praia, junto ao Canal do Porto. Um sétimo canal está na 
área estuarina (Fig. 1). Próximo ao canal 1, foi construído na 
década de 1970 um emissário submarino que possui 3,9 km 
de extensão, 1,75 m de diâmetro interno e vazão de 7.000 
litros por segundo. O emissário conduz os esgotos dos 
municípios de Santos e São Vicente para alto mar. Por cima 
deste, foi construído um molhe de 400 m de comprimento 
por 10 m de largura.  

Na Ponta da Praia, em Santos, é feita a alimentação artificial 
por caminhões da prefeitura. Este processo consiste em 

engordar determinado local com sedimento advindo de outra 
praia, a fim de se ampliar a faixa de areia, que neste caso 
está em declínio. Além desta intervenção, a fim de segurar 
sedimentos no local e diminuir a força de ondas na praia, 
foram construídos espigões perpendiculares à linha de costa 
e muros paralelos a esta no póspraia. 

Figura 1. Área de estudo, abrangendo as baías de  São 
Vicente e Santos, São Paulo, sudeste do Brasil. 

 

2.2. COLETA E PROCESSAMENTO DE 

DADOS 

As variações da linha de costa foram obtidas a partir da 
análise de imagens de satélite das praias das baías de São 
Vicente e Santos, desde a praia de Gonzaguinha ao oeste, até 
o extremo leste da praia de Embaré em Santos, também 
chamada Ponta da Praia. A partir do software do Google 
Earth, na área escolhida, utilizouse a ferramenta de 
histórico de imagens, e selecionouse as imagens com boa 
resolução para a marcação de pontos a fim de se estudar a 
variação da linha de costa das praias. Assim, foram 
empregadas 17 imagens disponíveis no Google Earth para o 
período 20032016, com diferentes intervalos de tempo 
entre as imagens. 

A zona de estudo foi dividida em 3 unidades e um total de 
18 subunidades atendendo à orientação da linha de costa. A 
praia da baía de São Vicente (Unidade 1) foi dividida em 3 
subunidades; a zona oeste da praia de santos (Unidade 2), 
antes do emissário, foi dividida em 5 unidades; e a zona 
leste da praia de Santos (Unidade 3) foi dividida em 8 
subunidades (Figura 2).  Devido à cobertura de nuvens em 
algumas datas e imagens com quadrantes faltantes, foi 
necessário desconsiderar imagens de algumas unidades. 
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Em cada imagem, determinouse a posição em coordenadas 
UTM (zona 23K) da linha média de maré, marcandose os 
pontos ao longo da faixa de areia. Depois, no software 
Surfer, plotouse todas as coordenadas coletadas e traçouse 
uma linha auxiliar de referência (linha paralela à linha de 
costa na Figura 2). Ao sobrepor todas as linhas de costa, 
ainda no Surfer, traçouse as linhas que correspondem aos 
máximos avanço e recuo em cada ponto da linha de costa no 
período estudado. Posteriormente, considerando todas as 
linhas de costa identificadas, foi traçada a posição média da 
linha de costa e determinado assim o comprimento médio 
(Ci) da linha de costa para cada subunidade.  

Para minimizar erros no cálculo da migração da linha de 
costa, no lugar de medições pontuais sobre linhas 
perpendiculares à costa, se desenvolveu um método em que 
foram realizados cálculos considerando todo o traçado da 
linha de costa em cada subunidade. Assim, para cada 
subunidade e data, se calculou a área entre a linha auxiliar 
de referência e a linha média da maré. Depois, determinando 
as variações de área entre as datas observadas, comparando
as com a área obtida na primeira imagem (2003), assim com 
respeito à área da primeira imagem, e dividindo cada 
variação de área pelo comprimento médio (Ci) da linha de 
costa nessa unidade, se determinaram as migrações da linha 
de costa (m) correlativas e acumuladas. Finalmente, 
mediante um ajuste de regressão linear sobre as curvas de 
variação acumulada da linha de costa, foram determinadas 
as tendências de avanço ou retrocesso da linha de costa 
(m/ano).  

 

 

 

3. RESULTADOS  

As tendências de acúmulo, erosão e estabilidade de cada 
unidade podem ser detectadas a partir da inclinação 
(crescente, decrescente e aproximadamente horizontal, 
respectivamente) da linha de tendência em vermelho (Figura 
3).  

 

3.1 Baía de São Vicente (Unidade 1) 

 No intervalo de 4264 dias, observouse que as maiores 
variações positivas de área, ou seja, de avanço, se deram na 
subunidade 1 (Figura 3a), tendo uma variação máxima 
positiva de 50 m e a maior tendência de acúmulo da baía. 
Pelo contrário, a subunidade 3 (Figura 3c) teve as maiores 
variações negativas, de tendência erosiva, apresentando 
apenas três dados de variação positiva. Já a subunidade 2 
(Figura 3d) encontrase em equilíbrio, ficando sua linha de 
costa em posição estável. Sobrepondo as linhas de costa de 
datas distintas, observase que a maior variação da linha de 
costa na Baía de São Vicente está no setor leste da 
Subunidade, entre as longitudes 359400 e 359800 (Figura 
4).  

Figura 2. Divisão da área de estudo em Unidade 1 (baía de São Vicente), Unidade 2 (setor 

oeste da baía de Santos – Ilha Porchat à José Menino) e Unidade 3 (setor leste da baía de 

Santos - Pompéia à Ponta da Praia), e suas correspondentes subunidades. 
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Figura 3. Migração acumulada (m) da linha de costa. 
Unidade 1: a) Subunidade 1; b) Subunidade 2; c) 

Subunidade 3; Unidade 2: d) Subunidade 1; e) Subunidade 
2; f) Subunidade 3; g) Subunidade 4; h) Subunidade 5; e 

Unidade 3: i) Subunidade 1; j) Subunidade 2; k) Subunidade 
3; l) Subunidade 4; m) Subunidade 5; n) Subunidade 6; o) 

Subunidade 7; p) Subunidade 8. 

 

3.2 Baía de Santos (Unidades 2 e 3) 

Com treze subunidades, a Baía de Santos apresenta grande 
variabilidade de resultados. A maior variação de área no 
setor oeste (Unidade 2) está na subunidade 5, entre as 
longitudes em UTM 360000 e 363000 (Figura 4) que ao 
final, resulta em um equilíbrio entre avanço e recuo da linha 
de costa para a subunidade (Figura 3h).  E para o setor leste 
(Unidade 3), a maior variação de área está para a subunidade 
2, entre as longitudes em UTM 363000 e 364000, onde a 
variação da linha de costa média chega a 1335,14 m, 
apresentando tendência de acúmulo de sedimentos (Figura 
3j). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Setor Oeste (Unidade 2) 

Em este setor verificase que, apesar de menores picos nas 
subunidades 1 e 2, elas têm tendência a erosão (Figuras 3d e 
3e, respectivamente). Os maiores intervalos de distância nas 
subunidades 3 e 4 (Figuras 3f e 3g, respectivamente) 
geraram maior linha de tendência à variação negativa que 
em 1 e 2. Por fim, observase que a subunidade 5 (Figura 
3h) apresentou equilíbrio até por volta dos 3500 dias, e 
depois disso apresentou os maiores picos de variação, entre 
61 m de avanço e 48m de recuo. Ainda assim, esta última 
manteve a média posição de linha de costa, ou seja, 
equilíbrio. 

Ocorreram picos de acúmulo por volta dos 1000 dias em três 
subunidades (1, 2, 3 e 4), sendo este ausente na subunidade 
5. Passadas outras variações, observase que a partir dos 
4000 dias as variações são abruptas, tanto positiva quanto 
negativamente, e seguem esse padrão de picos em todas as 
subunidades, picos esses ainda maiores na subunidade 5.  

Nas subunidades 1, 2 e 3 observase pequeno padrão de 
erosões e grandes variações de acúmulo pós 4000 dias, 
sendo este padrão erosivo mais significativo na subunidade 
4, onde passa dos 40 m de recuo. 
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3.2.2. Setor Leste (Unidade 3) 

Nesta unidade, a mais extensa, a linha de costa média 
também é bastante variável entre suas subunidades. As três 
primeiras subunidades apresentam tendência positiva, 
indicando acúmulo de sedimentos e seus dados variam 
basicamente entre 0 e 60 m positivos de distância de linha 
de costa (Figuras 3i, 3j e 3k). Observase que por volta dos 
2500 dias iniciase um declínio da linha de costa, que volta a 
aumentar nos 4000 dias, evento positivo que ocorre em toda 
a área de estudo. 

O padrão de erosão surge a partir da subunidade 4 (Figura 
3l) sendo as subunidades 4, 7 e 8 com as suas linhas 
vermelhas de tendência mais inclinadas (Figuras 3l, 3o e 
3p), indicando forte erosão, enquanto que as subunidades 5 e 
6 (Figuras 3m e 3n) apresentam menor tendência à erosão. 
Observase que as partes sofrem variações rápidas acúmulo
erosão por volta dos recorrentes 4000 dias. Por último, a 
subunidade 8 apresenta a segunda maior migração negativa, 
nos 3000 dias, de aproximadamente 80 m. Seguida por uma 
migração positiva grande, de mais de 40 m.  

 

 

 

 

3.3 Tendência supra-anual de avanço ou recuo das linhas 
de costa 

 A partir de todas as análises anteriores criouse o dado de 
tendência supraanual na evolução da linha de costa (Tabela 
1 e Figura 5). Ele mostra, literalmente, a tendência de 
acúmulo ou erosão de cada subunidade em metros por ano a 
partir da análise de todos os dados tabelados dos 13 anos 
analisados. Sabendo que o intervalo amostral girou entre 
4,02 e 1,66 m/ano, foi marcado um intervalo de análise de 
tendência entre 4 e 2 m, indicando recuo (erosão) e avanço 
(acúmulo), respectivamente. A maior tendência anual de 
recuo acontece na Ponta da Praia, subunidade 8 (Unidade 3), 
enquanto que as maiores tendências de avanço ocorrem nas 
subunidades 1 e 2 da Unidade 3. 

Figura 4. Sobreposição das linhas de costa das baías desde 2003 até 2016 (sup.), e 
envolventes em vermelho indicando a linha de costa mais recuada e mais avançada 

no período (inf.).  
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Tabela 1: Tendências recentes (2003-2016) da migração da 

linha de costa (m/ano) das praias das baías de São Vicente 

(unidade 1) e Santos (unidades 2 e 3). 

 

 

Figura 5. Tendência recente (2003-2016) na evolução da 
linha de costa (m/ano) de recuo (vermelho) à avanço (azul). 

  

Observouse assim que os maiores níveis de erosão 
encontrados são bem superiores aos de acúmulo na região 
estudada. Sendo a Ponta da Praia (subunidades 7 e 8, 
Unidade 3) a área mais sujeita à erosão e a praia de Pompeia 
(subunidades 1 e 2, Unidade 3) a mais sujeita ao acúmulo. 
Ou seja, as áreas com características extremas estão na 
mesma Unidade. A Unidade 1 pode ser considerada em 
equilíbrio e a Unidade 2 tem tendências predominantemente 
erosivas. A praia de Itararé (subunidades 3 e 4, Unidade 2), 
juntamente com o setor leste (Unidade 3) da praia de Santos 
têm as maiores tendências a erosão da área de estudo. 

4. DISCUSSÃO 

4.1 Análise comparado com períodos anteriores 

Este estudo mostra que durante o período 20032016, para a 
baía de São Vicente (unidade 1), na praia de posição mais 
ocidental (subunidade 1), é observada uma tendência de 
acumulação de sedimentos (tendência de migração da linha 
de costa de 0,37 m/ano); na parte central (subunidade 2) da 
baía de Santos refletese um comportamento sedimentar de 
tendência erosiva (0,23 m/ano); e na parte mais oriental da 
baía de Santos (unidade 3) percebese uma tendência erosiva 
(1,55 m/ano) devido à ação antropogênica costeira com 
construção de espigões de contenção de sedimento. 

Em estudo anterior, quanto à dinâmica sedimentar das 
praias, Farinnaccio, Goya and Tessler (2009) dividem a 
linha de costa das baías de Santos e São Vicente em cinco 
áreas; (1) Ponta da Praia, (2) porção central da Baía de 
Santos (praias do Gonzaga, Boqueirão, Embaré e 
Aparecida), (3) praia de José Menino (ao entorno do 
emissário submarino), (4) praias do Itararé e dos Milionários 
(5), e (6) praia do Gonzaguinha. Segundo estes autores, para 

o período 1962
2000, observouse: 
a Ponta da Praia 
apresentou areia 
fina e está sujeita à 
ação de ondas 
diretas por ocasião 
da entrada de 
frentes frias; as 
praias da porção 
central 
apresentaram recuo 
na linha de costa, 
com destaque para 
a praia do Gonzaga, 
onde o recuo foi 
mais intenso, 

ocasionado possivelmente pela incidência direta das ondas 
de frente fria; a praia de José Menino, com trecho à esquerda 
do emissário apresenta um acúmulo de sedimentos e o lado à 
direita recuo da linha de costa; a praia de Itararé apresentou 
acumulação, em especial nas proximidades da ilha Porchat; 
Milionários apresentou erosão lentamente diminuída devido 
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aos espigões; e finalmente, na praia do Gonzaguinha o 
sedimento fica retido nos espigões e no sopé do morro do 
Barbosa, que é o ponto onde termina o arco praial. 

Portanto, a tendência na evolução da linha de costa mudou 
entre os períodos 19622000 e 20032016, pois a subunidade 
1 (praia do Gonzaguinha) apresenta deposição, mesmo que 
pequena, ao invés de erosão, e o mesmo pode ser dito da 
praia dos Milionários, equivalente à subunidade 3, que ao 
invés de apresentar lenta recuperação, como foi apontado 
por Farinnaccio, et al (2009), apresenta forte erosão. 

Já para a baía de Santos, a unidade 2 mostrouse com 
tendência de erosão moderada na parte mais oeste 
(subunidades 1 e 2; 1,41 e 1,14 m/ano respectivamente), 
tendência de erosão intensa na parte mais central 
(subunidades 3 e 4; 2,23 e 2,61 m/ano), e estabilidade na 
porção mais a leste ao lado do emissário (subunidade 5; 
0,62 m/ano). Novamente esse resultado difere de 
Farinnaccio, Goya e Tessler, 2009, pois a praia de Itararé 
(equivalente às subunidades 1, 2 e 3, unidade 2) apresenta 
erosão ao invés de acumulação e a praia de José Menino 
também sofreu inversão das tendências de transporte de 
sedimento. A parte à esquerda do Emissário Submarino 
(subunidade 4 e 5, unidade 2) apresenta erosão, enquanto a 
parte a direita do emissário apresenta deposição.   

Na unidade 3, as subunidades 1 e 2, próximas ao emissário, 
tem grande tendência à deposição (1,66 e 1,58 m/ano), a 
subunidade 3 possui também uma tendência de deposição 
(0,95 m/ano), enquanto as demais subunidades têm 
tendência à erosão, sendo alta nas subunidades 4, 5 e 6 (
2,74; 2,03 e 2,02 m/ano respectivamente) e muito alta nas 
subunidades 7 e 8 (3,41 e 4,02 m/ano respectivamente). 
Curiosamente a praia do Gonzaga, nas proximidades do 
canal 3 (equivalente a subunidade 3, unidade 3) que sofre 
incidência direta das ondas de frente fria, que neste ponto 
chegam sem nenhum processo de difração no embasamento, 
apresentou acumulação neste estudo, ao contrário da 
tendência que possuía nos anos anteriores. 

Portanto, a erosão identificada em décadas anteriores (1962
2000) se intensificou e expandiu durante o período mais 
recente (20032016) no limite do setor leste da baía de 
Santos (subunidades 7 e 8), porém o resto área estudada 
apresentou uma inversão na tendência de deposição do 
sedimento. 

 

4.2. Análise das causas da erosão 

 

Em escala local, na praia de Santos, temse como 
interferências importantes as tempestades e marés, o aporte 
pluvial advindo dos canais, as construções e remodelamento 
artificial da praia e dos canais, a retirada e colocação de 
areia, e possivelmente o tráfego de embarcações e a 
subsidência de trechos da área. O impacto das atividades 
antrópicas sobre ambientes costeiros, como Santos, reduz 
em muito a resiliência destes, que ocorreria de forma natural 

em ambientes menos impactados. Por isso, o 
acompanhamento e avaliação contínuos são importantes 
para que o impacto seja controlado e as mudanças 
conhecidas. 

As alterações dinâmicas que as dragagens dos canais do 
porto causa incluem o aumento da velocidade e altura das 
ondas. Além disto, o tráfego de navios pela baía de Santos 
agrega na quantidade de trens de ondas que chegam à costa 
durante todo o período de trânsito. 

O emissário submarino de Santos exerce interferência nas 
correntes de deriva litorânea, contrariamente a estudos 
anteriores, há acumulação de sedimentos na parte leste ao 
emissário e erosão na parte oeste. Além disso, o aterramento 
do istmo Ilha Porchat até Ilha de São Vicente, para criação 
de caminho térreo entre os dois lugares, bloqueou o 
transporte longitudinal de sedimento entre as baías de Santos 
(unidades 2 e 3) e São Vicente (unidade 1), o que tem 
prejudicado à deposição de sedimentos nas subunidades 2 e 
3 da unidade 1, mas não mais tem efeitos cumulativos sobre 
Itararé. 

Além dos citados anteriormente, a retirada de areia das 
praias da Unidade 1, pela prefeitura, com pelo menos dez 
caminhões diários, com capacidade de armazenar 4 m³ de 
sedimentos, segundo Cazzoli and Amarante, 1996, e 
transferidas para as subunidades 7 e 8 da Unidade 3 
influíram nos resultados de migração positiva de linha de 
costa para a área, que deixaram de representar variações 
naturais. 

Em São Vicente, notouse que ainda chegam sedimentos na 
subunidade 1, devido à deriva ser de oeste para leste nesta 
parte, mas não mais na subunidade 3, mesmo com os 
esporões, que não tem evitado a tendência à acumulação 
nem erosão na baía. 

Mesmo com a ação humana, os processos sedimentares 
observados pelas fotografias ao longo desses anos foram 
realizados pelas ondas com posterior modulação pelos 
espigões e emissário e outras construções costeiras, que 
impedem a circulação natural da água e dos sedimentos nas 
baías. Tempestades são também motivo de diferenças 
deposicionais marcantes. 

Percebeuse que os esporões na parte leste da Unidade 3, 
bem como nenhuma intervenção antrópica de remediação 
está fazendo efeito na área, que tem as maiores tendências 
erosivas de toda a baía. 

O estudo da variação da linha de costa (19622000) para o 
setor oeste da baía de Santos já identificou um importante 
recuo no setor da Ponta da Praia de Santos (Farinaccio et al., 
2009). Este novo estudo permite concluir que a erosão 
identificada em décadas anteriores se intensificou desde 
2003 até a atualidade no setor leste da baía de Santos 
(subunidade 8) e expandiuse (subunidades 4 a 7). Este novo 
estudo também serviu para identificar tendência erosiva no 
setor oeste (Unidade 2) da baía de Santos, mostrando o 
déficit de sedimento que chegaria à área. 
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Mas causas exatas dos processos de erosão e deposição que 
ocorrem nessas baías, assim como transporte e localização 
desses sedimentos ficariam mais claras com o estudo da 
sedimentologia do local, acompanhado do estudo das 
mudanças topobatimétricas no conjunto das praias e na 
zona submersa das baías e principalmente um estudo 
completo sobre o clima de ondas e a interação destas com a 
linha de costa urbanizada. 

 

5. CONCLUSÃO 

Na parte mais ocidental da baía de São Vicente observase a 
tendência de acumulação de sedimentos, enquanto na parte 
central e oriental percebese um comportamento erosivo. Por 
tanto, a erosão identificada em décadas anteriores (1962
2000) se intensificou e expandiu durante o período mais 
recente (20032016) no limite do setor leste da baía de 
Santos (subunidades 7 e 8), enquanto o resto área estudada 
apresentou uma inversão na evolução da linha de costa, 
incluindo uma tendência erosiva no setor oeste (Unidade 2) 
da baía de Santos. 

Entre as possíveis causas de esta erosão, localizada só em 
parte das praias estudadas, se identificam as atividades 
antrópicas locais, que incluem a construção de espigões de 
contenção de sedimento que mudam a propagação das 
ondas, além da erosão induzida pelas ondas geradas com o 
fluxo para o porto estuarino de Santos de navios cada vez 
maiores. Por outro lado, como fatores naturais, as 
tempestades continuam gerando processos erosivos e de 
retrocesso da linha de costa importantes em todo o conjunto 
das praias.  
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