


Todos sabemos que as praias são locais super procurados pelas pessoas por proporcionar o 
bronzeamento da pele, um refrescante banho de mar e muita diversão. Mas você sabia que uma 
praia bem preservada contribui para a nossa segurança?

A costa é a região onde 
terra, mar e ar se encontram. 
Assim sendo, ela pode ser 
melhor compreendida como 
uma zona onde misturas e 
ajustes entre esses três 
componentes ocorrem a 
todo momento. Ou seja, a 
zona costeira pode ser 
entendida como o espaço 
onde os ambientes terrestres 
influenciam os ambientes 
marinhos e vice-versa.

A costa e sua dinâmica natural

A constante reconfiguração 
da zona costeira é resultado 
da atuação simultânea de 
inúmeros processos 
dinâmicos.
Esses processos ocorrem em 
resposta às mudanças nas 
condições atuantes nas 
porções terrestre, marinha ou 
atmosférica. 
Então, na zona costeira 
ocorrem ajustes mútuos e 
complexos de processos e 
formas que resultam em 
mudanças sazonais como as 
que verificamos nas praias, 
por exemplo, nas quais ora 
apresentam relevo mais 
suave, ora apresentam relevo 
mais inclinado.

Em qualquer país que seja, a 
zona costeira apresenta 
largura variável e 
configuração modificada ao 
longo do tempo.
Em costas escarpadas por 
rochas, por exemplo, a 
largura da zona costeira 
pode apresentar menos do 
que 1 km.
Porém, em locais próximos a 
desembocaduras de grandes 
rios, essa zona pode chegar 
à largura de mais de 100 km.



Composta por uma enorme variedade de ambientes ecológicos e fonte de inúmeros recursos 
naturais, a zona costeira se apresenta como de extrema importância para o desenvolvimento 
social e econômico do nosso país. É nessa região em que vive cerca de um quarto da 
população brasileira e onde estão presentes inúmeros usos e atividades socioeconômicas.

No ano de 2015, foi possível 
evidenciar o papel de destaque 
da zona costeira na esfera 
econômica do Brasil ao comprovar 
que, direta ou indiretamente, os 
usos e atividades presentes na 
zona costeira e oceânica sob 
jurisdição nacional empregou 19 
milhões de pessoas, gerou quase 
R$ 500 bilhões em renda e, então, 
foi responsável por cerca de 19% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro.

Sendo tão densamente ocupada, é 
fundamental que a sociedade, os 
órgãos públicos e a iniciativa 
privada atuem em conjunto para 
que a ocupação dessa região 
ocorra de maneira ordenada, 
atentando especialmente para as 
constantes mudanças deste 
ambiente tão dinâmico. Para 
garantir a segurança das 
ocupações humanas ao longo dos 
anos, é essencial reconhecer o 
contexto de vulnerabilidade e a 
probabilidade de ocorrência de 
riscos e perigos na zona costeira.

Uso e ocupação na orla



VULNERABILIDADE PERIGO

“O mar, o vento e as praias se movem, mas ignoramos essa mobilidade quando construímos 
hotéis, casas e calçadões na orla.” (CEPAL, 2011)

É a capacidade de uma determinada 
comunidade ou área geográfica de antecipar, 
enfrentar, resistir e se recuperar do impacto 
causado por uma ameaça ou risco, sendo ela 
constituída por múltiplos fatores institucionais, 
econômicos e socioculturais. Em outras palavras, 
vulnerabilidade pode ser definida como a 
susceptibilidade de um indivíduo ou grupo de 
pessoas de sofrerem algum dano de origem 
natural que pode ser agravado pela ação do 
homem.

É definido como qualquer evento, fenômeno físico 
ou resultado da atividade humana que pode 
causar danos em termos de perda de vidas 
humanas, propriedades, perdas socioeconômicas 
e degradação ambiental.

RISCO
É a probabilidade de consequências prejudiciais 
ou perdas esperadas resultantes de um perigo em 
um dado período de tempo.

Vulnerabilidade e riscos costeiros



As origens mais antigas para 
entender o contexto de 
vulnerabilidade costeira 
remontam a própria formação 
da Terra e as transformações 
constantes do planeta. Este 
processo de transformação 
da Terra é contínuo e se 
reflete, por exemplo, em 
alterações na temperatura e 
geografia dos continentes, 
mesmo em dias atuais.

Atualmente, a maior parcela da 
comunidade científica entende que a 
atividade humana é um fator 
determinante para as mudanças 
climáticas vivenciadas em nosso 
planeta. Ademais, também reconhecem 
que a degradação das regiões 
costeiras de todo o mundo através do 
aumento de processos erosivos, 
inundações e tempestades severas 
constituem-se como os efeitos mais 
perceptíveis das mudanças climáticas 
na costa. Vale ressaltar que estes 
efeitos afetam a saúde dos 
ecossistemas e da população que vive 
nessas áreas. Ou seja, as mudanças 
climáticas que vivenciamos atualmente 
causam ou aumentam a vulnerabilidade 
das zonas costeiras de todo o mundo 
e, então, tornam susceptíveis a ameaça 
de inundações e de perdas de bens 
naturais e materiais, colocando em risco 
as vidas humanas que nela habitam.



Assim sendo, se observa que as zonas costeiras são áreas potencialmente sujeitas à riscos ambientais, sobretudo no contexto de 
mudanças climáticas. Nas últimas décadas, se observa uma maior frequência de eventos naturais extremos, sendo percebidos de 
maneira quase imediata nas zonas costeiras devido à característica de serem densamente ocupadas.

O Painel Intergovernamental Sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU 
prevê que 70% das regiões costeiras 
do planeta sofrerão com o avanço 
do mar. Essa elevação seria causada 
pelo aumento do degelo na região 
da Antártica e do Ártico, ocasionado 
pelo crescente aumento da 
temperatura global.

Na costa brasileira, estudos apontam 
aumento da temperatura entre 1 e 
6ºC até 2100. Isso poderá diminuir a 
frequência de chuvas nas regiões 
norte, nordeste e centro-oeste do 
país ocasionando estiagem, porém, 
por outro lado, nas regiões sul e 
sudeste, espera-se um aumento das 
chuvas, aumentando a 
probabilidade de eventos extremos 
como ciclones, ondas gigantes e 
inundações.

Mudanças climáticas
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Ademais, sabe-se que sua 
posição é afetada por uma 
diversa gama de fatores. No que 
diz respeito aos fatores de 
origem natural, estes estão 
relacionados à oferta e 
demanda de sedimentos, 
incluindo sua capacidade de 
dispersão, bem como às 
variações do nível relativo do 
mar, dentre outros. Já em 
referência aos fatores originados 
através de interferências 
humanas, a posição da linha de 
costa é alterada diante da 
construção de obras de 
engenharia, represamento de rios, 
realização de dragagens, 
retirada de areia para fins de 
construção civil, etc.

Visto que a linha de costa é uma das feições mais dinâmicas do planeta, 
sua posição no espaço muda constantemente em várias escalas temporais, 
sejam elas diárias, sazonais, decadais, seculares ou milenares.

Como resultado da interação 
entre estes elementos, a linha de 
costa pode avançar mar 
adentro, recuar em direção ao 
continente ou permanecer em 
equilíbrio. Quando a linha de 
costa recua em direção ao 
continente, ocorre o fenômeno 
de erosão. Hoje em dia, sabe-se 
que a erosão costeira ocorre 
em 70% das praias arenosas do 
planeta, tornando-se uma 
preocupação global. No Brasil, 
40% da linha de costa sofre 
com graves problemas de 
erosão, acarretando em sérios 
problemas para o meio 
ambiente e para a sociedade 
como um todo.

Erosão costeira



Como visto anteriormente, apesar de ser causada por fenômenos naturais, a erosão 
também pode ser provocada ou intensificada através de intervenções humanas no 
ambiente. A ocupação desordenada da orla, além da realização sem planejamento 
prévio de atividades econômicas na costa, modifica o balanço de oferta e 
demanda de sedimentos e agravam o processo erosivo na zona costeira.

A destruição de habitats 
essenciais para a 
manutenção da linha de 
costa, como manguezais, 
campos de dunas e 
vegetações de restinga, fruto 
dos processos mal 
planejados de ocupação da 
zona costeira, deixa os 
ambientes em situação 
vulnerável. Sendo assim, 
apresentam potencial de 
causar danos ao meio 
ambiente e aos seres 
humanos que neles habitam. 
No Brasil, de 2003 a 2018, a 
relação de praias sob algum 
tipo de processo erosivo 
aumentou de 40% para 60%. 

A construção de calçadões à beira-mar pode 
ser considerada um exemplo de interferência 
humana que aumenta o cenário de 
vulnerabilidade da zona costeira, pois, segundo 
especialistas, estas estruturas atuam de maneira 
a intensificar os processos de ressaca. Enquanto 
as dunas agem como uma espécie de 
amortecedor natural para suportar a ação das 
ondas, reincorporando sedimentos às faixas de 
praia, as barreiras de concreto que dão 
suporte aos calçadões exercem efeito oposto 
e, então, contribuem para a intensificação do 
processo erosivo. Ou seja, a retirada ou a 
degradação das dunas afeta negativamente o 
ambiente de praia, bem como a execução de 
obras costeiras inadequadas nessas áreas 
aumentam a susceptibilidade destes locais à 
erosão e expõe as ocupações humanas à uma 
série de ameaças.

Influência do homem no cenário da vulnerabilidade 
costeira e as consequências de atividades inadequadas



Em Florianópolis, por exemplo, o 
processo erosivo da praia da 
Armação, conhecida por possuir 
ocupações à beira-mar, colocou 
em risco de salinização o maior 
manancial de água doce da Ilha 
de Santa Catarina, podendo 
comprometer o abastecimento de 
água de mais de 113 mil 
habitantes.

Além disso, no Balneário 
Hermenegildo, localizado no 
extremo sul do Rio Grande do Sul, 
diversas casas são destruídas 
anualmente, pois além da região ser 
naturalmente erosiva, as 
construções também prejudicam a 
recomposição natural da praia.



O que pode ser feito para diminuir os danos à zona costeira?
Com objetivo de diminuir o efeito dos danos costeiros, inclusive frente aos efeitos decorrentes das mudanças do clima, 
pesquisadores atualmente recomendam¹ cinco alternativas de atuação ao poder público e à sociedade em geral:

1. Adaptar as ocupações frente aos 
efeitos das mudanças climáticas.

2. Recuar as ocupações em 
direção ao continente.

Figura adaptada²

3. Construir estruturas fixas a frente das 
ocupações à beira-mar.

4. Proteger as ocupações através do processo de 
engordamento (alimentação artificial) da praia.

5. Simplesmente, não fazer nada. Pois, por mais incrível que pareça, 
em alguns casos a vulnerabilidade costeira é tão alta que o 
recomendável é retirar as pessoas destes locais de perigo.

Adaptações às mudanças na linha de costa



Você sabia que a Praia de Copacabana no Rio de Janeiro foi “engordada”?

Copacabana antes. Fonte: Daniel Vera-Cruz, 1972

Copacabana depois. Fonte: Daniel Vera-Cruz, 1972

A alimentação artificial ou, simplesmente, engordamento 
de praia se resume ao processo de aumento da faixa de 
areia com sedimento colocado artificialmente. O 
engordamento da Praia de Cobacana é o mais 
conhecido e bem-sucedido do país! A largura da área 
urbanizada entre os prédios e a areia da praia era 
extremamente estreita e as ressacas do mar alagavam as 
ruas do bairro. Por isso, foi efetuado o engordamento da 
praia, iniciado na década de 1960 e finalizado na 
década de 1970. Tal processo foi feito com sedimentos 
mais grossos do que os originais, trazidos por tubulações e 
por balsas. Estes sedimentos mais grossos possibilitaram a 
estabilidade do engordamento, mas também causaram 
alterações nas características estruturais da praia.

¹GI-GERCO - Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro. 2018. Guia de diretrizes de prevenção e 
proteção à erosão costeira. Comissão Interministerial para os Recursos do Mar/CIRM.

²Dronkers, J. et al. 1990. Strategies for adaptation to sea level rise. Report of the IPCC Coastal Zone Management 
Subgroup: Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change. 148 p.



No intuito de combater os efeitos dos perigos que afligem a costa brasileira foram criados, desde a década de 80, diversos 
instrumentos e normas para monitorar e ordenar a ocupação e o desenvolvimento de atividades na orla. 

Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro 
(PNGC): Criado em 1988, tem 
como principal objetivo 
planejar e gerenciar, de forma 
integrada, descentralizada e 
participativa as atividades 
socioeconômicas na zona 
costeira. Além disso, visa 
garantir a utilização, controle, 
conservação, proteção, 
preservação e recuperação 
dos recursos naturais e 
ecossistemas costeiros. 

Plano Nacional de 
Adaptação à Mudança do 
Clima (PNA): Instituído em 
2016, visa reduzir a 
vulnerabilidade nacional às 
mudanças climáticas, além de 
gerenciar riscos associados. 
Para a elaboração do plano 
foram levados em consideração 
11 setores, dentre os quais 
recursos hídricos, biodiversidade, 
gestão de risco de desastres, 
povos e populações vulneráveis 
e zonas costeiras. 

Guia de diretrizes de proteção 
à erosão costeira (2017):  
Elaborado pela Comissão 
Interministerial para Recursos do 
Mar (CIRM) e pelo Grupo de 
Integração do Gerenciamento 
Costeiro (GI-GERCO), o guia 
traça diretrizes técnicas e orienta 
as obras de proteção e 
prevenção à erosão costeira, 
descrevendo o processo para 
sua escolha, construção e 
manutenção, desde as etapas 
de concepção e necessidade, 
até os ritos de seu processo de 
licenciamento e regularização, 
apontando os órgãos e 
instituições competentes para 
tanto, entre outros.

Programa Nacional para a 
Conservação da Linha de 
Costa (PROCOSTA): Proposto 
em 2018 pelo MMA em 
parceria com instituições e 
academia, o Procosta buscará 
solucionar um importante 
problema de falta de dados 
confiáveis em escala nacional 
e, a partir desses, ser capaz de 
auxiliar na compreensão da 
atual situação na zona 
costeira, nas previsões de 
possíveis alterações futuras e 
nas alternativas de mitigação e 
adaptação.

Instrumentos e normas para o monitoramento e ordenamento da Orla
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Em algumas localidades, a integração entre 
instrumentos e normas aplicadas a construções 
rente a faixa de praia determina a delimitação de 
“zonas não edificáveis”. Ao considerar as 
tendências de risco e vulnerabilidade presente na 
zona costeira, o estabelecimento destas zonas 
objetiva proibir a edificação de ocupações 
humanas e permitir o fluxo contínuo de sedimentos, 
essencial ao equilíbrio da zona costeira. 
Para que as gerações futuras possam conviver em 
harmonia com as transformações constantes do 
meio ambiente, é fundamental garantir o 
planejamento e ordenamento eficiente das praias 
brasileiras.
Seja mais um agente em defesa da conservação 
de nossas praias: dissemine com seus amigos e 
familiares a importância de se preservar as faixas 
de areia e seus ecossistemas associados!
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