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Projetos de pesquisa executados desde 2014, com a colaboração efetiva de alunos do
curso  de  Bacharelado  Interdisciplinar  em  Ciência  e  Tecnologia  do  Mar,  apontam
desdobramentos  em demandas formais de estudos dirigidos focados em processos
geológicos  e  geomorfológicos  associados  a  ambientes  costeiros  localizados  nas
imediações do complexo estuarino de Santos/SP, litoral centro paulista. Mapeamentos
temáticos têm se dedicado a aplicações locais  e  regionais  onde transformações na
paisagem,  por  fatores  naturais  e  antropogênicos,  representando  expressivas
alterações  na  dinâmica  fluvial  e  sua  descarga  líquida  e  sólida  (sedimentos),  com
evidências  de  truncamento  de  canais  de  escoamento  superficial,  afogamento  de
trechos do litoral, som processos de sedimentação fluvial, com interferência marinha
marcante  em  cenários  estudados.  Ilha  Diana  em  Santos/SP  e  praia  do  Góes  em
Guarujá/SP são exemplos a serem descritos. O propósito desse artigo é inserir com
mais força, em projetos técnicos de gestão do litoral, a necessidade de mapeamentos
temáticos apoiados em imagens de satélites LANDSAT8 (recentes) em escala regional e
ortofotografias aéreas (de 2014) em escala local  que se apresentaram como fontes
determinantes para extração de geometria de feições geográficas locais contidas em
ambientes costeiros impactados por transformações recentes (desembocadura de rios,
manguezais, restinga, etc...). A planície quaternária de Bertioga/SP também foi objeto
de  estudos,  com  vestígios  de  processos  acelerados  na  paisagem  local  a  partir  de
análises espaciais de recortes do ambiente deposicional marcado pelo ciclo hidrológico
dos rios Itapanhaú, Itaguaré e Guaratuba. O Parque Estadual da Restinga de Bertioga
(PERN) tem recebido relatórios com os resultados dessas análises, e também têm sido
produzidos mapas temáticos de uso da Terra e cobertura vegetal que indicam ações
antropogênicas no recorte desse litoral,  e experimentos com os sistemas SPRING e
QGIS  têm mostrado  o  quanto  que  há  de  implicações  nos  ambientes  costeiros  em
detrimento das intervenções nos últimos anos.  Planos diretores municipais locais  e
planos  de  manejo  de  unidades  de  conservação  ainda  negligenciam  aspectos  da
dinâmica costeira na gestão do território. As dimensões dos meios físico, biológico e
antropológico (essa associada à arqueologia) do PERB são previstas quando foi criada
essa unidade em 2010, mas a componente social não. Referindo-se ao escoamento
superficial  associado  às  águas  de  chuva,  foi  verificado  que  ainda  há  esforço
concentrado não explorado no que se refere às ações de Defesa Civil. Observou-se
ainda necessidade de investimento em diálogos  e em recursos financeiros junto às



ações institucionais na preparação da população a respeito de mitigação de impactos.
O  Instituo  Pólis  nos  últimos  anos  gerou relatórios  técnicos  sobre  os  impactos  dos
grandes  empreendimentos  na  baixada  santista,  e  esse  material  tem  sido  útil  nas
atividades de estudos e pesquisas sobre os processos geológicos e geomorfológicos
nesse litoral. Como resultados dessa iniciativa existem mapas e cartas temáticas como
ferramentas essenciais nas análises espaciais em curso.      


