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Impactos que 

extrapolam 

limites 

geográficos 

urbanização 

não planejada  

+  

degradação 

dos recursos 

naturais  
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 Santos, 27 abril de 2016 

Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/04.html Fonte: A ORLA COSTEIRA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE O MEIO FÍSICO . 2011 

Dieter Muehe (IGEO/UFRJ) | Paulo C. C. Rosman (COPPE/UFRJ)  
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“Equilíbrio 

dinâmico” 

afetado pela 

intervenções 

antrópicas. 

Santos, 27 abril de 2016 

Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/04.html 

Risco 

potencializado pela 

Mudança do Clima 
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Necessidade 

de estudos, 

dados, 

informações... 

Foto: Genilson Araújo / Parceiro / Agência O Globo 



Projetos 
Respostas de ação 

 

• Atlas de Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro 

(MMA 2006) - estudo sistemático de toda a costa 

brasileira. 

 

→ diagnóstico de toda  

a linha de costa 

 

→ 40% da costa com algum  

processo de erosão/progradação 

 



Evolução das ocorrências de 

desastres por erosão marinha 

nos últimos anos  

(fonte: CEPED UFSC, 2012) 

Distribuição espacial das ocorrências de desastres causados 

por erosão marinha entre 1990 e 2010 (fonte: CEPED 

UFSC, 2012). 
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Vetores de Desenvolvimento e Pressão na ZC 



Fonte: Cepal, 2012 



PNGC e Instrumentos 
Base Legal 

 Decreto 5300/2004  

Regulamenta a Lei 7661/88 (PNGC) 

 
 

• Caput: dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona 
costeira e estabelece critérios de gestão da orla 
 

• Instrumentos para gestão da zona costeira relacionados: 

 

• Macrodiagnóstico para Zona Costeira (Escala da União) 

• Projeto Orla (local) 

• Zoneamento Costeiro (estadual) 

• Plano de Ação Federal para Zona Costeira (III PAF-ZC 2015-2016) 



MCDZC (1996 e 2008) -  
avalia o grau de risco natural 

às inundações dos municípios 

costeiros considerando como 

críticas as aglomerações 

urbanas situadas abaixo da cota 

de 10 metros; 
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Fonte:Economia da Mudança do Clima, 2010  



Fonte:Economia da Mudança do Clima, 2010  



É a faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma 

porção marítima  e outra terrestre, caracterizada pela interface entre a terra e o 

mar. 

Projeto Orla 

Decreto 5.300 de 7 de Dezembro de 2004 



 
45M de habitantes  23,6% da população do País 

 
16 Regiões  Metropolitanas   35M hab  78,8% da população da ZC 

 

 

População da Zona Costeira 

37%  dos municípios com menos de 20 mil habitantes 

(pequeno porte) 

43% dos municípios entre 20 e 100 mil hab (porte médio) 

20% dos municípios com mais de 100 mil hab (grande 

porte) 



Desafios 
 

•Estabelecer ZONA DE NÃO EDIFICAÇÃO 

 

• Compreender as alterações decorrentes da dinâmica 

costeira em escalas que sejam relevantes às tomadas de 

decisão 

 

• Aumentar a capacidade de estados e municípios 

costeiros na gestão da linha de costa e na gestão de 

riscos à erosão e inundação  

 

• Promover maior conhecimento sobre o mar e a zona 

costeira no Brasil para aumentar a resiliência as questões 

das mudanças climáticas 
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