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RESUMO - A ocupação urbana em áreas costeiras pode resultar em impactos severos para o meio 
ambiente e para a própria cidade em si, uma vez que as zonas litorâneas possuem uma condição de 
equilíbrio ambiental extremamente delicada. No litoral paulista, o município de Santos - que constitui 

um dos centros econômicos mais importantes do país, por abrigar o maior porto da América Latina 
em movimentação de cargas gerais - passou ao longo de sua história por modificações socioespaciais 

decorrentes de sucessivos processos de modernização e expansão que pouco refletem a diversidade 
das características da região. Vários agentes foram condicionantes na formação do cenário atual, 
como uso e ocupação do solo, obras de saneamento e pavimentação de vias, bem como a dinâmica 

de turismo, comércio, lazer e demais movimentações cotidianas, incluindo as atividades portuárias. 
Além disso, as estruturas urbanas construídas junto à costa resultaram, além de outras consequências 

ambientais, na remoção do mecanismo natural de defesa dos litorais contra a ação das ondas: a faixa 
de areia das praias, contribuindo para processos erosivos. Assim, objetiva-se, por meio deste artigo, 
desenvolver uma pesquisa bibliográfica sobre o processo de ocupação de áreas costeiras, mostrando 

seu impacto no balanço sedimentar, utilizando como estudo de caso a região da Ponta da Praia de 
Santos. 

 

Palavras-Chave – Erosão costeira; ocupação urbana; planejamento urbano. 

 

INTRODUÇÃO 

A zona costeira representa a interface de vários ecossistemas e meios físicos. Desde o período 
colonial a população brasileira se concentra majoritariamente nas áreas litorâneas, ou seja, na zona 
costeira. Este processo foi incentivado pelas atividades econômicas e apropriação do espaço para 

moradia e turismo fomentado pelo paisagismo e balneabilidade. Todavia, tal interferência chega a ser 
mais complexa que certos assentamentos urbanos, uma vez que esta zona ocupada requer cuidados 

quanto a sua organização, como fala o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), dado que 
inúmeros processos acometem tais áreas, como a erosão. 

A erosão afeta a zona costeira do ponto de vista ambiental e econômico, mas acima de tudo: 

ela afeta o meio urbano. Alguns casos ao redor do mundo retratam como a erosão e a expansão urbana 
se relacionam em uma interação complexa. No Canadá, Vaz e Bowman (2013) argumentam sobre 

políticas fundiárias combinadas para mitigar o problema comum da erosão em trechos urbanos 
vulneráveis e habitabilidade no que diz respeito à resiliência espacial de regiões urbanas em 
crescimento na América do Norte. Outros exemplos são conhecidos na Europa, como destaca 
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Trivisani et al. (2017) sobre a Costa del Metapontino onde as questões ambientais e de gestão da 
costa são pouco compreendidos pelos usuários, ou seja, os habitantes e turistas desconhecem os 

problemas de erosão costeira. Dada a responsabilidade pela zona costeira ser do município (FILHO, 
2019), analisar a ocupação das cidades e a erosão das praias, a fim de encontrar um equilíbrio de 

ambos, é fundamental no planejamento urbano e gerenciamento costeiro. 

Ao longo da faixa terrestre há casos de a urbanização ocorrer próxima à costa, ocupando áreas 
de suprimento de sedimentos para a praia, afetando o balanço sedimentar e resultando em processos 

erosivos (Alfredini, 2016). Segundo Fernando Quadros da Silva, citado por Moraes (2007): “Não é 
suficiente gerir o mar sem considerar as atividades desenvolvidas nas áreas próximas. As atividades 

desenvolvidas no território costeiro têm reflexos diretos no mar territorial”. Dessa forma, as 
atividades antrópicas decorrentes das dinâmicas urbanas impactam a zona costeira diretamente. 

Neste presente trabalho o município de Santos será utilizado como estudo de caso. Ao longo 

de sua história, vários planos urbanísticos e várias legislações buscaram conduzir o ordenamento de 
Santos, mas pouco se pensou nas interferências que acarretariam na zona costeira e no balanço 

sedimentar, pouco analisado na ocupação da Ponta da Praia, ficando a cidade submetida à problemas 
de vulnerabilidade urbana no trânsito, na circulação e nas suas atividades econômicas cotidianas. 
Atualmente muito se avançou, mas poucos estudos enfrentam o assunto com clareza e mostram as 

falhas históricas de se desprezar os conceitos básicos de engenharia costeira no planejamento das 
cidades litorâneas.  

 

OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é entender o processo de ocupação urbana do Município de Santos, 
tomando o bairro da Ponta da Praia como estudo de caso, e suas implicações no balanço sedimentar 
e erosão costeira. Visa-se discutir os principais acontecimentos históricos e práticas de planejamento 

urbano da cidade que interferiram nos processos sedimentológicos litorâneos. 

 

MÉTODO 

O presente artigo busca realizar uma revisão bibliográfica seguindo os princípios de uma 

pesquisa exploratória a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos 
de periódicos e, atualmente, com material disponibilizado na internet.  

Na primeira etapa parte-se de uma revisão bibliográfica geral acerca de conceitos da 

Engenharia, como zona costeira, erosão e processos litorâneos. Em seguida, visa-se aplicar tais 
conceitos ao estudo de caso do Município de Santos, especificamente à região da Ponta da Praia, a 

partir de revisão histórica da ocupação do município. A última etapa consiste em verificar como a 
erosão costeira foi considerada no planejamento urbano do estudo de caso. 

 

ZONA COSTEIRA E EROSÃO 

Pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 7.661, de 16.05.1988, considera-se Zona Costeira o 

espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, 
abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo PNGC. Esta complexa 
região do território abriga características únicas, como mencionado por Freitas (2005): “O 

ecossistema litorâneo é todo especial. Nele se encontra uma série de habitats e ecossistemas, como 
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restingas, costões, manguezais, ilhas, dunas, praias arenosas, dentre outros, nos quais estão abrigadas 
inúmeras espécies de flora e fauna brasileiras”.  

Além de particularidades geográficas e biológicas que a diferencia de demais territórios do 
país, tal zona também é submetida a inúmeros processos morfodinâmicos que se configuram por 

fenômenos litorâneos ocorridos entre esta interação das águas do mar e do solo, regulados pelo 
balanço sedimentar das praias, isto é, pode ser considerada um balanço sedimentar em equilíbrio  

(KOMAR, 1976; USACE, 2002A).  

O balanço sedimentar é um balanço volumétrico do transporte de sedimentos para um 
segmento selecionado da costa (ALFREDINI e ARASAKI, 2018). É fundamentado na quantificação 

do transporte de sedimentos, erosão e deposição para um determinado volume de controle. A erosão 
costeira é o conjunto de processos em que é removido mais material da praia do que suprido, em 
consequência à quebra do equilíbrio dinâmico original, e um dos principais problemas mundiais do 

ponto de vista da preservação do solo (KOMAR, 1976; ALFREDINI, 2016). A urbanização ao longo 
da linha da costa causa alterações no litoral brasileiro, gerando desequilíbrios desse ambiente, com 

taxas de erosão que ocasionam a perda de espaço físico para o desenvolvimento urbano, econômico 
e social. Além disso, quando analisamos áreas urbanizadas, com densidade populacional elevada e 
com presença de atividades econômicas como aquelas descritas acerca da ocupação urbana, os 

impactos da erosão costeira representam custos sociais, ambientais e econômicos (THINH, et al., 
2019). Diversos aspectos podem contribuir aos processos sumidouros dos sedimentos de praias, como 

a dragagem de canais, supressão da vegetação litorânea, impermeabilização do solo, construção de 
obras costeiras, aumento do nível médio do mar, dentre outras. 

Dessa forma, a erosão costeira como um processo natural e possível de ser agravado devido 

às intervenções antrópicas e ao adensamento das ocupações na zona costeira, suas consequências para 
as atividades urbanas são inúmeras, tanto em termos físicos sobre a linha de costa, quanto do ponto 

de vista ecossistêmico e social (FARINACCIO, 2008). Tomando por base o descrito no Plano de 
combate à erosão do município de Itanhaém/SP, segundo a Tabela 1, verificamos sete ações diretas 
que a erosão costeira pode afetar na vida urbana da população local que sofre em regiões submetidas 

a tal processo litorâneo de maneira ostensiva. Tanto os sistemas de infraestrutura e serviços urbanos, 
quanto às atividades econômicas de pesca e turismo, além de outras interfaces do cotidiano, 

apresentam perdas consideráveis, justificando a importância e planejamento quanto a erosão costeira.  

Tabela 1 - Consequências da erosão costeira 

1 
Problemas e até colapso de sistemas de esgotamento sanitário (obras soterradas e emissários 

submarinos) 

2 
Diminuição da balneabilidade das águas costeiras por incremento da poluição e contaminação de 

águas e sedimentos. 

3 Perda de recursos pesqueiros 

4 Perda do valor paisagístico da praia e /ou região costeira 

5 Perda do valor imobiliário de habitações costeiras 

6 Comprometimento do potencial turístico da região costeira. 

7 Prejuízos nas atividades socioeconômicas da região, ligadas ao turismo e ao lazer na praia.  

 

OCUPAÇÃO URBANA DE SANTOS 

A Ponta da Praia, bairro do município de Santos - SP, localiza-se na porção central do litoral 
paulista e na área insular da cidade. Localizada na Ilha de São Vicente, o bairro compreende uma área 
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plana, que é a extensão da Planície Litorânea do estado de São Paulo, próximo ao Estuário de Santos, 
constituindo uma praia oceânica do município.  

O litoral paulista foi ocupado no início do ano de 1502, com a Ilha de São Vicente sendo 
habitada poucos anos depois pelos europeus. A ocupação coordenada por Brás Cubas reconheceu 

nesta geografia peculiar vantagens na implantação do porto para o interior do estuário, no Lagamar 
do Enguaguaçu, de forma a deixar os navios atracados mais protegidos das intempéries e de ataques 
de piratas, pois o maciço de São Vicente, formado pelos morros, representava um abrigo ideal, 

recebendo Santos o foro de Vila em 1546. Até o final do século XIX existia uma grande quantidade 
de rios e córregos na planície costeira entre a Ilha Porchat e a Ponta da Praia – região insular de 

Santos, bem como desaguando nas proximidades da embocadura do Estuário de Santos 
(ALFREDINI, 2016). A morfologia litorânea encontrada era de dunas, cordões litorâneos e 
manguezais. Além disso, a embocadura do Estuário de Santos na Ponta da Praia era ocupada por um 

estirão arenoso, praticamente intocado pela urbanização que se situava na região mais interior da ilha, 
além da maior proximidade com São Paulo, intermediado por Cubatão. Na Ponta da Praia, em posição 

frontal à Fortaleza da Barra (situada na Ilha de Santo Amaro), dispunha-se de uma privilegiada visão 
da travessia dos navios, com a presença incipiente de casas e bondes puxados por burros no trecho 
mais estreito do canal de acesso ao Porto de Santos (ALFREDINI, 2016). 

Ainda que o Porto de Santos fosse importante à economia colonial, não era o foco de 
investimentos e preocupação dos governantes até a elevação à categoria de cidade em 1839. Sem um 

crescimento expressivo, a cidade era limitada em parte do atual Centro, com destaque ao bairro do 
Valongo, o centro comercial na época, provavelmente pelo fato de se localizar junto à saída do 
caminho para São Paulo, facilitando as intermediações com o Planalto Paulista e mantendo a Ponta 

da Praia sem qualquer ocupação significativa neste período (MELLO, 2010). 

No contexto da produção cafeeira, a implantação da ferrovia Santos-Jundiaí, que motiva a 

ampliação do porto, gera uma expansão populacional e crescimento da malha urbana de Santos. A 
ligação advinda da Santos-Jundiaí permitia a expansão das lavouras, importação de matéria-prima e 
escoamento da produção (MELLO, 2010), acarretando, na última década do século XIX, em um 

crescimento de 8,8% ao ano da população (SAES, 1981). 

A atividade portuária e o desenvolvimento da indústria cafeeira acarretaram na vinda de 

diferentes grupos sociais, com a chegada de imigrantes e a instalação de elites que se deslocavam do 
centro para áreas periféricas no entorno (SANTOS, 1996). Dessa forma, as elites dirigiam-se às orlas 
praianas, ocupando assim a faixa costeira (MELLO, 2007). Este movimento liberou inúmeros imóveis 

nas regiões centrais que passaram a ser ocupados pela população de baixa renda, majoritariamente 
em cortiços (LANNA, 1995). Juntamente com o surgimento de tal tipologia habitacional, áreas 

naturais da zona costeira, irregulares para a ocupação, passaram a receber moradores ainda que suas 
características hidrogeológicas não fossem sustentáveis à salubridade das residências, como atesta 
Faria (2015): “grandes mangues, pântanos e áreas alagadiças que com os períodos de verão se tornam 

grandes áreas atingidas pela proliferação de insetos transmissores de doenças contagiosas”. Dessa 
forma, o governo intervinha a partir das Comissões Sanitária e de Saneamento, buscando reformular 

a cidade para afastar as epidemias e doenças trazidas pela ocupação desordenada que se instaura, 
tanto no centro quanto nas orlas praianas, marcada por desmatamentos na frágil vegetação da 
complexa zona costeira.  

Inicia-se então, um novo movimento em Santos, com a aspiração de uma modernização social 
e sanitária que pregava o higienismo nos planos urbanos. Tais concepções fornecem as diretrizes para 

o engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito que transformam a paisagem urbana de Santos, 
com destaque para “áreas verdes para purificar o ar e avenidas largas para favorecer a propagação 
dos ventos, drenagem das áreas pantanosas, criação de cursos d'água, lagos e caminhos sinuosos” 
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(FARIA, 2015). No contexto da industrialização brasileira, Brito busca trazer saneamento e 
embelezamento urbano, como afirma Andrade (1992): 

Seus projetos constituíam uma nova paisagem urbana marcada pela presença de 

equipamentos sanitários pela configuração de uma nova cidade ordenada e limpa, 

instaurando novos espaços públicos em uma nova cenografia urbana. Da neoclássica Ave nida 

Parque, Brito formulará a concepção de avenida ao longo dos canais, muitas vezes 

navegáveis, com pontes e calçadas arborizadas e exigência de grandes recuos frontais para 

os edifícios. (ANDRADE, 1992) 

Seus sistemas traziam conceitos modernos de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, 
alterando os cursos naturais na ilha de São Vicente e gerando maior impermeabilização do solo para 

promover o desenvolvimento urbano. A separação da rede de esgotos e dos canais de águas pluviais 
em concreto garantiram o crescimento da cidade até a década de 50, alterando-se com o aumento do 
turismo na região (ALFREDINI, 2016). A ideia que guiou os projetos de Saturnino, cujos planos de 

expansão da cidade de Santos e das galerias pluviais pode ser visto na Figura 1, foi “aliviar os esgotos 
da carga adicional da lama das ruas, assim como as exigências excessivas da água canalizada para 

lavagens” (BERNARDINI, 2020). Dessa forma, o plano de macrodrenagem evitou a propagação das 
doenças e criou uma extensa área para o desenvolvimento e expansão da cidade. Vale ressaltar a 
ocupação urbana do município, mostrada na parte norte da planta da cidade representada na Figura 1, 

cujo núcleo permanece restrito até o início do século XX quando sua expansão para a porção centro-
sul. 

Figura 1: Projeto de galerias pluviais e canais de drenagem de Santos (Brito, 1908). 

 

 

A urbanização da ilha é intensa ao longo do século XX e se consolida somente na década de 

1970 com a ocupação completa do bairro Ponta da Praia, área já considerada para expansão futura da 
cidade na época da atuação de Brito, cujo plano apenas alcançava seu limite oeste com a construção 

do Canal 6 (CARRIÇO, 2016). Documentos históricos retratam que antes ainda da chegada da 
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urbanização intensa na Ponta da Praia, parte da vegetação rasteira nativa ainda integrava o meio 
natural das praias santistas, conforme Figura 2, extraída de Alfredini (2016). 

Figura 2: Vista da Av. Ana Costa rumo a São Vicente em 1910 (Alfredini, 2016). 

 

 

Como se vê na planta de Santos em 1920, a ocupação da Ponta da Praia permanecia sem uma 
urbanização expressiva e consolidada, preservando suas características naturais. Com o passar das 
décadas, o asfaltamento foi sendo implantado e a região foi se modificando, impermeabilizando mais 

da metade da área de estirão arenoso e ausente na década de 50 com a implantação do muro de 
contenção da Avenida Saldanha da Gama (ALFREDINI, 2016). A balaustrada, apresentada na Figura 

3, gerou a impermeabilização total da areia, criando superfícies refletivas às ondas com alto poder 
erosivo sobre os fundos da região (ALFREDINI, 2016). 

Figura 3: Construção em 1944 da balaustrada da Avenida Bartolomeu de Gusmão (Alfredini, 2016).  

 

O grande dinamismo no final década de 40, com o fim da Segunda Guerra Mundial e aumento 

das atividades econômicas no porto e na indústria, gerou um aumento populacional na cidade: a 
população santista passa de 118.896 habitantes em 1940 para 198.405 habitantes em 1950, ou seja, 

um crescimento de 66,8% (dados citados por Giselle Homem, obtidos por Lecocq Muller, 1965, A 
Baixada Santista, vol 2, p.154-7). Mudanças nas atividades de lazer também são significativas, com 
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a ascensão da classe média na mesma época, onde o turismo ganha força e passa a ter participação 
significativa na economia das cidades litorâneas, como acontece em Santos (MELLO, 2010).   

A intensidade no turismo, somada ao aumento populacional na ilha, propiciou a verticalização 
da cidade, dado que o adensamento permitiria o ordenamento territorial necessário à falta de terras 

na região, o que transformaria a paisagem da Ponta da Praia. A turística região de balneabilidade se 
transformou em prédios de apartamentos para segundas residências, abrigando uma população 
pendular que mantinha seus imóveis fechado ao longo do ano, e os ocupavam no período de férias, 

feriados e finais de semana (MELLO, 2010). Tal adensamento impactou os serviços e a infraestrutura 
urbana praieira, posto a “a verticalização desenfreada provocou a saturação e o congestionamento dos 

serviços urbanos na área, exigindo sua substituição por outros de maior capacidade” (MELLO, 2010). 
A mesma autora avalia a constante permanência de obras no bairro, visando renovar a infraestrutura 
e serviços urbanos insuficientes até os dias atuais. 

Além de obras urbanas recorrentes, o novo uso dado às praias de Santos necessitou da retirada 
de milhares de metros cúbicos de areias todos os anos para a manutenção das mesmas, afetando o 

balanço sedimentar e aumentando a erosão, como pelos processos descritos por Alfredini (2016): “a 
limpeza pública nas cotas das preamares, com a retirada de lixo orgânico e inorgânico misturado com 
a areia, a redução do acúmulo de areias nas muretas laterais aos canais e por galgamento nos jardins 

e passeios, ou ainda para desobstruir os canais de saneamento.” A Figura 4 retrata a intensa 
modernização e o adensamento na orla marítima de Santos, com destaque para a Ponta da Praia no 

fundo da fotografia. 

Figura 4: Vista aérea da Ponta da Praia (Felipe Pardini, 2020). 

 

De maneira geral, Alfredini (2016) pondera os três pilares que desencadeiam a erosão na Ponta 
da Praia, proporcionalmente: a urbanização em 84%, as mudanças climáticas em 11% e a ampliação 

do canal da barra em 5%, desde 1964. Ressalta-se que a metodologia adotada em tal relatório 
envolveu a caracterização morfológica das praias do município de Santos, o clima de ondas da Baía 
de Santos, a circulação de correntes, modelagem matemática e computacional, além da avaliação de 
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dados de dragagem segundo os gabaritos de largura e profundidade do Canal da Barra do Porto de 
Santos. 

 

CONCLUSÃO 

Posto a perspectiva histórica acerca da ocupação e o planejamento urbano da Ponta da Praia 
de Santos, SP, percebe-se a falta de considerações envolvendo a Engenharia Costeira, conforme 
estipula o PNGC. Os sucessivos acontecimentos que moldaram a dinâmica urbana do bairro 

devastaram a vegetação nativa existente, adensaram a população sem uma organização do território, 
impermeabilizaram a orla com uma infraestrutura necessária a atender tal população e careceram de 

estudos de mitigação quanto aos fenômenos meteorológicos e climáticos acerca da elevação do nível 
médio do mar. 

Ressalta-se a importância de uma análise abrangente, como propõe o PNGC, que assegura o 

entendimento global das interrelações ambientais, sociais e econômicas, acrescentados os processos 
urbanos que, mais do que intervenções antrópicas, configuram-se em ações históricas e acumuladas 

que se formam diante de uma complexidade específica a cada bairro e município, conforme mostrado 
na Ponta da Praia. 
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