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RESUMO
A análise dos limites costeiros exige estudos aprofundados em termos conceituais, teóricos e metodológicos que
permitem um conhecimento mais completo e que contribuam para o planejamento e gestão adequados desses es
paços geográficos únicos. Esse capítulo oferece algumas reflexões referentes ao termo zonas costeiras e os dife
rentes critérios para sua delimitação espacial. As várias abordagens e metodologias que influenciam os limites da
costa são investigadas com o objetivo de serem utilizadas para um planejamento eficaz e gerenciamento integrado,
estabelecendo uma avaliação crítica de cada abordagem analisada. A consulta de várias fontes bibliográficas, a ob
servação da realidade e o conhecimento exaustivo que as autoras tem sobre as áreas costeiras e marinhas, per
mitem especificar as contribuições e insuficiências dos trabalhos consultados. O capítulo analisa como a zona
costeira pode ser definida a partir de abordagens geomorfológicas, ecossistêmicas e sociodemográficas e outras,
que possuem um caráter mais integrado e influenciam o planejamento e o gerenciamento do território. Finalmente,
o capítulo apresenta uma revisão dos critérios de delimitação da zona costeira e, especificamente, dos ecossistemas
de praia para fins de gestão, apresentando como estudos de caso a legislação brasileira e cubana. A delimitação
espacial da zona costeira se apresenta nos dois casos como um dos mais importantes desafios da gestão costeira.
Nos dois países, a formulação de metodologias, normas e planos são contribuições importantes para o estabeleci
mento de limites territoriais que garantam a adequada gestão e planejamento costeiros e marítimos.
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ABSTRACT
Deep conceptual, theoretical and methodological studies are required when analyzing coastal limits with the aim
of achieving better understanding and greater contribution to the right planning and management of those geographical spaces. Some considerations about the aim of coastal zones, as well as different criteria for their spatial
delimitation, are given in the present Chapter. Results of a research work about the great diversity of approaches
and methodologies influencing on coasts for getting effective integrated coastal planning and management, are
also given here, establishing, at the same time, critical assessment of every approach analyzed. Contribution and
insufficiencies of previous works about coastal and marine areas are also detailed as a result of the bibliographical review, reality observation and authors' great knowledge about the theme. Coastal zone boundaries is analyzed
in this Chapter taking into account the geomorphological, ecological, socio-demographic and other approaches
more integrally influencing on territorial planning and management. At the end of the Chapter, a review is given
about different criteria to delimitate the coastal zone, with special emphasis on management of beach ecosystems.
Coastal management in Brazil and Cuba are analyzed as Study Cases. In both cases, spatial delimitation of
coastal zones constitutes one of the most important challenges for coastal management. The new methodologies,
norms and plans of those countries regarding management, represent important contribution to territorial delimitation, leading to guarantee adequate coastal and marine Management and Planning.

Keywords: Coastal boundaries, integrated coastal zone management, spatial delimitation of coastal zones, Cuba,
Brazil.

1. INTRODUÇÃO
O conceito atual de zona costeira surge no momento em que se entendeu que os ambientes ter
restres e o marinho adjacente constituíam um sistema cujos elementos interagem entre si. No entanto,
ainda não existe uma definição universalmente aceita (Garcia, 1994), o que representa um problema
para o planejamento desses espaços uma vez que não se define precisamente até que ponto essas inte
rações ocorrem.
A zona costeira, zona litoral ou área costeira foi abordada como diferentes significados por
diferentes autores3. Alguns teóricos, como Ketchum (1972), Garcia (1994) e Steer et al. (1997), consi
deram sua abordagem espacial. Barragán (2003) usa o termo área litoral para se referir à área geográfica
e costeira, quando o processo de planejamento e gerenciamento optou por limites definidos, nos quais
critérios legaisadministrativos foram utilizados.
A gestão das zonas costeiras é um desafio que se impôs a diversos países, especialmente a par
tir da década de 1960, tendo como foco inicial as preocupações concernentes ao uso dos recursos natu
rais marinhos e costeiros e à proteção costeira para fins de obras de infraestrutura portuária ou de
ocupação urbana. Nesse momento, predomina uma perspectiva setorial de gestão costeira com foco
numa concepção economicista e antropocêntrica dos recursos naturais (PérezCayeiro et al. , 2016). Com
o aumento da urbanização e do fenômeno turísticobalnear nas áreas costeiras e o aprofundamento dos
estudos sobre o seu uso e ocupação; e sobre os conflitos e impactos ambientais, ampliaramse os temas
e as problemáticas na pauta da gestão costeira (Dias, 2003; Moraes, 1999). Nas últimas décadas do
século XX, aumentam também as preocupações com mudanças climáticas e com a subida do nível
do mar.
A comunidade científica foi proporcionando orientações e recomendações baseadas no enfoque
holístico orientado à gestão (PérezCayeiro et al., op. cit. ). Para atender às demandas que surgiam na
sociedade, na política e na Ciência, emerge na década de 1990 o conceito de gestão costeira integrada,
também denominada de gestão integrada do litoral (Barragán e Andrés, 2016).
3 Um balanço das diferentes acepções que existem foi considerado. Nesse capítulo, sempre será aplicada a
terminologia “zona costeira”. Esse termo é mais generalizado e implementado pelas instituições britânicas –
Countryside Commission y English Nature; Department of the Environment (DOE); australiana – Resource
Assessment Commission Australian Government (RACAG); estadunidenses – US Environment Protection Agency
(USEPA); US Agency for International Development (USAI); e de parte do sistema das Nações Unidas – Food
and Agriculture Agency (FAO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
United Nations Environment Programme (UNEP). Além desse referencial, foram observados decretos dos
ordenamentos jurídicos brasileiro e cubano sobre a gestão de zonas costeiras, dentre outros documentos.
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Para CicinSain e Knecht (1998), gestão costeira integrada é “um processo dinâmico e contínuo
através do qual são tomadas decisões, visando o uso e desenvolvimento sustentável e a proteção das
áreas costeiras e marinhas e seus recursos” (p. 39). Mais recentemente, merecem destaque duas con
cepções: a gestão com base ecossistêmica e o ordenamento espacial marítimo.
Independentemente das questões tratadas ou do conceito utilizado, a gestão costeira tem sido
definida de modo geral como um processo de administração pública dos espaços costeiros ou litorâneos,
que visa a desenvolver e a implementar uma estratégia coordenada para garantir a conservação e/ou
preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade dos múltiplos usos da zona costeira (Pérez
Cayeiro et al., op. cit. ; French, 1997; Moraes, op. cit.; Polette e Silva, 2003). Tal visão insere a gestão
costeira na noção de gestão ambiental e toda gestão ambiental faz parte de um processo mais amplo de
gestão territorial (Cunha e Coelho, 2003). Assim, como já afirmara Dias: “(...) a Gestão Integrada das
Zonas Costeiras não faz qualquer sentido sem que exista uma Gestão Integrada do Território. A primeira
deve constituir apenas uma parte da segunda” (2003, p. 4).
É baseado nesta premissa, que o presente capítulo pretende oferecer algumas reflexões. Se con
cordarmos que gerir a zona costeira é gerir um território e que este, no caso dos ambientes costeiros,
deve ser entendido como um sistema aberto complexo, e que os espaços terrestres e marinho precisam
ser analisados conjuntamente, então um dos primeiros passos para se pensar em gestão costeira in
tegrada deve ser a definição da unidade territorial, ou seja, do substrato espacial do território (Souza,
2013) que se pretende gerir. No entanto, embora esta delimitação deva ser estabelecida para fins legais
e de gestão, é difícil identificar precisamente os limites terrestres e marinhos que contemplem a mútua
interação entre a terra e o mar (Woodroffe, 2002).
A precisa delimitação do que seria a zona costeira é tema que suscita polêmicas internacionais
(Moraes, op. cit. ). No senso comum, todos tem ideia do que é zona costeira, mas, quando se trata de
delinear seus limites espaciais, o problema tornase mais complexo e pode envolver diversos critérios
(Martins,1997; Barragán e Andrés, 2016). O desenvolvimento histórico da concepção de gestão costeira
foi acompanhado também por mudanças na definição destes critérios, influenciando a delimitação das
áreas de gestão (PérezCayeiro et al., op. cit. ). Como afirmam Barragán e Andrés (op. cit. ), estamos di
ante de um meio geográfico, que se manifesta em termos espaciais, relativamente amplo e flexível no
território. Além da espacialidade, Kana (1991 apud Clark, 1995) acrescenta ainda o aspecto temporal
dos processos costeiros, lembrando que os limites da zona costeira são dinâmicos no tempo, sofrendo
mudanças naturalmente, em função, por exemplo, de processos erosivos e de sedimentação, de sub
sidência ou da evolução de habitats, assim como, artificialmente, em resposta ao desenvolvimento ur
bano, ao desenvolvimento de novos usos ou decorrente de novas regulamentações.
A inquietação que se pretende apresentar aqui é justamente o fato de que, por se tratar de uma
gestão territorial, a dificuldade de delimitação de uma unidade espacial para as zonas costeiras tornase
um dos grandes problemas da gestão costeira. Acrescentase que essa mesma dificuldade está associada
à própria definição do que é zona costeira ou área litorânea, uma vez que se trata de um ambiente que
não se associa a uma feição ou paisagem claramente delimitada, ou a um determinado recurso natural
exclusivamente, a um único tipo de uso, ou ainda a um processo geobiofísico em particular, mas sim de
um ambiente complexo na interseção dos ambientes terrestres e marinhos, com múltiplos usos e inte
resses e enorme diversidade de paisagens.
Portanto, a zona costeira não é sempre uma unidade natural evidente, que circunscreva em to
das as áreas litorâneas um espaço padrão, naturalmente singularizado (Moraes, op. cit. ). Em uma bacia
hidrográfica, em contraste, há claramente uma unidade espacial de análise e de gestão dos recursos hí
dricos, com gestão direcionada prioritariamente para o uso da água. A sua delimitação pode ser esta
belecida de maneira bastante objetiva, a partir de cartas topográficas, baseandose na identificação do
divisor de águas, dos rios e das feições de encostas e vales. No entanto, quando se trata de integrar as
bacias hidrográficas com a zona costeira, por exemplo, apresentamse outros elementos, tanto do ponto
de vista dos interesses e usos, como dos processos geobiofísicos ali presentes.
Atualmente, a interrelação indissolúvel entre bacias hidrográficas e zonas costeiras e a influên
cia que essas unidades ambientais exercem sobre o funcionamento de seus sistemas naturais e sociais
são amplamente reconhecidas (Milanés- Batista et al. , 2017; Martínez et al. , 2012).
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Para cada ecossistema costeiro em particular, como uma praia arenosa ou um estuário, o desafio
da delimitação é grande e a adoção dos limites terrestres e marinhos pode variar bastante de acordo com
os critérios ou abordagens adotados, o que também varia de acordo com a finalidade da delimitação que
se está buscando. Enquanto para alguns, a zona costeira abrange toda uma bacia hidrográfica, para ou
tros, ela se restringe a uma estreita faixa na interseção terramar (PenningRowsell, 1993).
Com o objetivo de trazer elementos e reflexões para esse debate, o presente capítulo está orga
nizado em duas partes: a primeira, apresenta três abordagens que comumente são utilizadas nos critérios
de delimitação da zona costeira e das praias. A abordagem geomorfológica, que enfatiza as feições e os
complexos e dinâmicos processos físicos dos ambientes costeiros, marinhos e daqueles na interface
terramar; a abordagem ecossistêmica ou biológica, que adota classificações baseadas nos limites e
adaptações dos organismos e na sua interação com o meio; e a abordagem sociodemográfica, que define
seus próprios critérios para delimitação da zona costeira, visando caracterizar, por exemplo, o número
de habitantes nas zonas costeiras ou a população costeira em risco, no caso da subida do nível do mar. A
segunda parte do capítulo apresenta uma revisão dos critérios de delimitação da zona costeira e das
praias para fins de gestão, apresentando a legislação brasileira e cubana como estudos de caso.

2. DELIMITAÇÃO ESPACIAL DA ZONA COSTEIRA: DIFERENTES
ABORDAGENS
Conforme aponta Moraes (1999), os critérios para delimitação da zona costeira podem variar de
acordo com a finalidade desta delimitação, assim como em casos particulares, que exigem critérios
próprios. O autor destaca que os critérios utilizados podem se basear no quadro natural ou na vida so
cial. Nesse segundo conjunto, despontam dois elementos fundamentais: as divisões políticoadministra
tivas e o padrão predominante de uso do solo. O presente capítulo apresenta essas três abordagens para
se pensar a delimitação da zona costeira – a abordagem geomorfológica, a ecossistêmica, e a abordagem
sociodemográfica. As divisões políticoadministrativas entram aqui como um dos possíveis critérios
adotados pela gestão e são discutidas da parte 3 do capítulo. Devese ressaltar que uma visão holística
das questões sociais, ambientais e políticas, segundo a qual se enfatiza a visão integrada e ecossistêmica
da gestão costeira, traz para o debate a importância de se apreender a interface entre o quadro natural e
social e entre as diferentes abordagens apresentadas no capítulo. Neste sentido, a gestão pode se tornar
o elo de ligação das diferentes dimensões da zona costeira, uma vez que lida com o espaço e com o ter
ritório, onde efetivamente não existem as divisões criadas artificialmente para fins didáticos ou para se
torização das políticas.

2.1

ABORDAGEM GEOMORFOLÓGICA

O estudo da geomorfologia tem como objetivo descrever as formas de relevo e compreender os
processos que lhes deram origem e que produzem transformações nestas formas, tanto no presente,
como também ao longo do tempo. É definido por Hugget (2007) como a ciência que investiga as formas
terrestres e os processos que as transformam, ou ainda, como define Summerfield (2001), é a ciência
cujo foco de pesquisa é a relação entre as formas terrestres e os processos que agem sobre estas. A geo
morfologia costeira se define, portanto, como a ciência que estuda os relevos costeiros, visando reco
nhecer as diferentes feições existentes, os processos que atuam nestas, as transformações que ocorrem e
a mútua correlação entre formas e processos (Bird, 2008).
Como exemplo de feições típicas das áreas costeiras, destacamse as praias, as dunas, os es
tuários, as baías, as falésias, os cordões litorâneos e as cristas de praias. Em relação ao relevo da porção
marinha, temos como exemplo as feições submersas junto à linha de costa, tais como os terraços mari
nhos, as planícies de maré e aquelas associadas à plataforma continental, como o talude e os cânions
submarinos. Vale ressaltar que algumas feições, como os costões rochosos, os manguezais e as praias
arenosas, apresentam tanto partes submersas como partes emersas, situandose na interface destes am
bientes.
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À medida que se afastam da linha de costa, as feições costeiras podem se mesclar às feições
continentais, no caso da parte emersa, ou com feições marinhas, no caso do espaço oceânico. Mas afi
nal, como definir seus limites, se uma determinada feição pode ser considerada como parte da zona
costeira, tanto em direção à terra como em direção ao mar? Do ponto de vista geomorfológico, a
resposta a essa pergunta encontrase na concepção central desta ciência, ou seja, nas formas de relevo e
nos processos de origem e transformação dessas. Antes de adentrar nos possíveis critérios geomor
fológicos para essa delimitação, entendese ser importante concentrarse um pouco nas diferentes clas
sificações geomorfológicas do relevo costeiro propostas ao longo da História desta ciência, partindo das
primeiras propostas, que datam do começo do século XX.

2.1.1 Classificação das feições fisiográficas costeiras
Os primeiros modelos de classificação das feições fisiográficas costeiras datam de meados do
século XIX, mas é nas primeiras décadas do século XX, que algumas propostas se tornam mais estrutu
radas, difundidas e aceitas. Identificamse nessas classificações pelo menos quatro diferentes critérios:
i) mudança relativa do nível do mar (Batista, 2018b); ii) agente de formação da feição (Robert e Alder,
1999); iii) idade da feição (UNITED STATES CONGRESS, 1972); iv) tipo de processo dominante
(Batista, 2018c; Abogado e Mendez, 2003). No começo do século XX, sob forte influência da Teoria da
evolução de Charles Darwin e da Teoria do ciclo geográfico de William Morris Davis, destacase a pro
posta elaborada por Johnson (1919). Johnson, não apenas descreveu as feições costeiras e a história de
reconstrução da origem destas feições, como também formulou um esquema em que apresentava visual
mente o processo evolutivo destas, em uma sequência temporal (Woodroffe, 2002).
Em 1919, Johnson classifica as feições costeiras em dois tipos principais, com base nas mu
danças relativas do nível do mar e na ideia de equilíbrio: costa de submersão (ex.: rias, fiords), costa de
emersão (ex.: costas retilíneas, fundos marinhos rasos). Ele identifica ainda, as costas neutras (ex.:
deltas, planícies costeiras aluviais, costas vulcânicas) e as costas mistas ou compostas, que podem ser a
combinação das anteriores. Apesar de Johnson ter colocado o processo de mudança relativa do nível do
mar como central de sua classificação, tal fato precedeu o avanço dos estudos e a melhor compreensão
sobre os processos associados ao nível do mar. Ao longo do século XX, diversas classificações expandi
ram as ideias de Johnson, tanto do ponto de vista do equilíbrio e sua sequência temporal (feições jovens
ou maduras), quanto em relação à distinção entre costas que emergiram e costas que sofreram submer
são (Quadro 1).

Quadro 1. Classificações das feições costeiras ao longo do século XX
Autor
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Johnson (1919)

Costas que emergiram (rias, fiordes)

Costas que submergiram

Shepard
(1948 apud
Woodroffe, 2002)

Costas primárias ou jovens
a) Formadas por erosão ou deposição
b) Formadas por atividade vulcânica
c) Formadas por diastrofismo

Formadas por erosão ou deposição
terrestre

Valentin
(1952 apud
Woodroffe, 2002)

Costas que avançaram
a) Costas que sofreram emersão
b) Costas progradantes formadas
organicamente
c) Formadas inorgânicamente por
deposição marinha ou por deposição
fluvial (delta)

Costas que retrogradaram
a) Costas submergentes
b) Formadas por agentes glaciais
(fiords) ou por agentes fluviais
(estuários)
c) Costas retrogradantes (escarpas,
rochedos)

Cotton
(1954 apud
Woodroffe, 2002)

Costas de regiões estáveis
a) Que sofreram recentemente submersão
b) Que sofreram previamente emersão
c) Mistas

Costas de regiões móveis
a) Que sofreram recentemente submersão
b) Que sofreram previamente emersão
c) Falhadas ou dobradas
d) Mistas

Elaboração própria. Modificado de Woodroffe (2002).
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Shepard (1948 apud Woodroffe, 2002) subdivide a costa em costas primárias (ou jovens) e
costas secundárias (ou maduras). Já Valentin (1952 apud Woodroffe, ibid. ), combina o critério baseado
no nível do mar com os processos de formação das feições, revelando uma aderência à tendência dos
estudos de processos que começam a surgir nesta época na pesquisa geomorfológica. Assim como esse
último, Cotton (1954 apud Woodroffe, ibid. ) também se apropria da ênfase nos processos e na visão
geológica estrutural. Apesar de bastante conhecidas, nenhuma dessas classificações propostas tiveram
aplicação universal.
A partir das décadas de 1960 e 1970, os estudos em geomorfologia costeira começaram a se
dedicar mais fortemente ao tema da evolução das feições, fazendo a associação às oscilações da linha de
costa. A interação entre a abordagem descritiva e evolutiva das feições com a abordagem processual
combina a compreensão da variação dos processos com a reconstrução histórica das formas geomor
fológicas (Woodroffe, op. cit.). Nessa via, buscase entender o comportamento da zona costeira, que
passa a ser compreendida como um sistema: sua morfodinâmica envolve um complexo e mútuo ajuste
entre formas e processos (Carter e Woodroffe, 1994).
Em relação às classificações das feições costeiras, notase a tendência em enfatizar o tipo de
processo dominante relacionado às características morfológicas. Esse tipo de classificação permite uti
lizar critérios mensuráveis, como a energia das ondas e as amplitudes de maré (Silva et al., 2004). Não
se difunde mais tanto a ideia de um modelo único de classificação, mas sim classificações e tipologias
específicas para diferentes feições ou ecossistemas. Assim, temos como exemplo a classificação de
deltas proposta por Galloway (1975), que distingue os deltas dominados por ondas, dominados por
maré, dominados por ação fluvial e deltas mistos, que podem ter ação predominante de mais de um
agente. A mesma lógica de classificação é adotada também para os estuários, segundo proposta de
Lassere (1979 apud Silva et al., 2004), que diferencia quatro tipos de estuários, de acordo com a ampli
tude de maré e a energia de ondas. French (1997) adota essa ideia e propõe classificar as costas em:
dominadas por ondas, dominadas por maré ou dominadas por ventos. No caso das praias arenosas es
pecificamente, estas podem se diferenciar, por exemplo, em função da energia das ondas – praias abri
gadas, semiabrigadas ou expostas; da amplitude de maré – ambiente de micro, meso ou macro maré; ou
em função de sua morfodinâmica, em diferentes estágios, tais como a classificação de Wright e Short
(1984). As planícies costeiras também podem ser classificadas, sob essa lógica, como planície fluvio
marinha, planície marinha ou planície de maré.

2.1.2 Critérios geomorfológicos para delimitação da zona costeira
Os aspectos acima apontados, acerca da evolução das classificações e das abordagens ao longo
do tempo na geomorfologia costeira, são importantes para se compreender melhor os critérios adotados
para a definição e a delimitação da zona costeira. É muito comum na literatura sobre geomorfologia
costeira, encontrar como definição de zona costeira algo próximo ao que definiu Bird (2008): zona onde
terra, mar e ar (litosfera, hidrosfera e atmosfera, respectivamente) se encontram e interagem.
Essa definição, aparentemente simples e clara, esconde toda a complexidade dos processos na
interface terramarar, e apresentase bastante vaga do ponto de vista da delimitação espacial. A noção
de que há importante interrelação entre o oceano e a costa não é novidade. Em Dictionary of Geography (Dicionário de Geografia), de W.G. Moore, publicado em 1952, por exemplo, a palavra costa
(coast) já apresenta esta noção: “a parte da terra que bordeja o mar ou qualquer outra faixa extensiva de
água e que esteja sob influência direta das ondas” (Moore, 1952). Antes ainda, Johnson afirmava que “A
linha onde a terra e a água se encontram tem sido chamada de litoral (shoreline), orla (stranline), linha
de costa (coast line), e linha d’água (water line)” (Johnson, 1919). A natureza exata dessa noção do con
tato terramar foi praticamente inexplorada até os estudos iniciados nas décadas de 1970 e 1980, que
começaram a revelar a íntima conexão entre praia, estuário, antepraia, face de praia e plataforma conti
nental (Carter e Woodroffe, 1994).
Geralmente, os termos coastal e shore são ambos traduzidos para o português como costa. O
termo shoreland é muitas vezes entendido como orla, enquanto shoreline e coastaline seriam referentes
à linha de costa. Já em espanhol, Barragán e de Andrés (2016) argumentam que a melhor tradução para
termo coast ou coastal zone, tal como vem sendo usado na literatura de língua inglesa, é litoral ou área
litorânea, e a palavra costa seria restrita à uma faixa estreita, imediatamente no contato terramar.
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Muitas vezes, a conceituação de zona costeira e de outros termos relacionados é acompanhada
de uma proposta para os limites espaciais continentais e marinhos. Especificamente na abordagem geo
morfológica, predominam critérios baseado na atuação espacial dos processos físicos e/ou nas formas
deposicionais e erosivas (Quadro 2).

Quadro 2.
Definição

Critérios geomorfológicos para delimitação espacial da zona costeira

Limite continental
ou terrestre

Limite marinho

Autor/
publicação

Zona costeira
(coastal zone) é
onde terra, mar
e ar (litosfera,
hidrosfera e
atmosfera) se
encontram e
interagem.

Até onde há penetração da
influência marinha como a crista
de uma encosta rochosa, o limite
interior de um estuário, lagoas,
dunas ou pântanos.

Até, pelo menos, a zona
de arrebentação das
ondas.

Bird (2008).
Coastal
Geomorfphology:
an introduction.

A costa (coast)
compreende a
interface entre a
terra e o mar.

Até onde a maré tem influência,
o que pode variar de acordo com
a amplitude de maré e o com
a vazão dos rios.

Não foi descrito.

O limite terrestre engloba
depósitos costeiros e superfícies de
erosão marinhas associados aos
elevados níveis do mar durante os
períodos interglaciais do
Quaternário.

O limite marinho é
definido pelo limite da
plataforma continental que
geralmente ocorre a
profundidades entre 100 e
200m.

Cowel e Thom
(1994).Morphody
namic of coastal
evolution. In:
Carter e
Woodroffe (orgs.)
Coastal
Evolution.

Não apresentou
definição.

Estendese para dentro do
continente incluindo falésias,
terraços marinhos, campos de
dunas ou outras feições costeiras.

O limite marinho
é muito indefinido.

Komar (1976).
Beach Processess
and
Sedimentation.

Zona litoral (Zone
littorale): Zona
compreendida entre
o mais alto e o
mais baixo alcance
do mar pela maré,
isto é, o estirâncio
(l’estiran ).

Alcance máximo da maré,
podendo se estender por dezenas
de quilômetros em locais onde a
amplitude de maré é muito alta,
como na Baía de Fundy no Canadá
e onde ocorrem planícies como na
baía de SaintMichel.

Até o limite
da maré baixa.

Guilcher (1954)
Morphologie
Littorale et Sous
Marine.

Até a base da escarpa
de falésia que geralmente
marca o limite máximo
de ação das ondas.

Johnson (1919).
Shore Processes
and Shoreline
Development.

Não apresentou
definição.

Costa (shore) é a
zona da linha
d’água, ou seja, a
linha de contato do
mar com a terra.
Esta linha d’água
está sempre
migrando4.

Vai até o limite da maré baixa
(low water mark).

Elaboração própria.
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Ainda pela observação do Quadro 2, notase que os critérios usados para o limite terrestre são
relacionados à atuação das ondas, das marés ou da intrusão salina, ou ao tipo de feição costeira exis
tente. Para adoção do limite marinho, podese notar critérios relacionados ao transporte sedimentar,
como também associados às feições, sendo comum a adoção de uma determinada profundidade, que
represente uma mudança na topografia. Predomina uma visão da geomorfologia processual, ora sendo
usados os agentes modeladores do relevo como o elemento principal, ora a feição resultante. A inter
relação entre os processos costeiros e marinhos também aparece nesses critérios, quando são destacados
o alcance da energia das ondas ou os depósitos associados às oscilações do nível do mar.
Para fins de delimitação, a dificuldade está em definir precisamente até onde esses processos
geram interferência e interagem entre si. Além do termo costa ou zona costeira, é possível identificar
outros termos usados com limites próprios e que muitas vezes variam de autor para autor. Na língua in
glesa, identificamse, p.ex., os termos coastal, littoral, coastal zone, shore, coastline, shoreline, shoreland; em português: costa, zona costeira, orla, litoral, linha de costa; em espanhol: costa, litoral, orrila .
Uma descrição específica sobre a multiplicidade de termos implementados para definir os li
mites costeiros pode ser consultada no capítulo denominado Coastal boundaries da Encyclopedia of
Coastal Science (Batista, 2018a). Esse resultado apresenta os termos e definições utilizados no diálogo
científico e normativo para as fronteiras costeiras. Dentro dos itens destacados se identifica: “Marés
baixas” (Teschemacher v Thompson, 1861), “Zona costeira” (Andrade et al., 2008; Schlotfeldt, 2005),
“Zona de influência costeira” (Henríquez et al., 2011), “Plataforma insular” (REPÚBLICA DE CUBA,
2000), “Margem do continente” (French, 2005), “Limites administrativos” (REPÚBLICA DE CUBA,
ibid. ), “Fronteira de terras submersas”, “Fronteiras offshore”, “Tidelands”, “Plataforma Continental ex
terior”, “Zona Econômica Exclusiva” (Graber, 2005), “Mar Territorial” (UNITED NATIONS, 1958),
“Zona Contígua” (Souza, 1999; BRASIL, 1990), “Shore” (Oertel, 2005), “ Linhas costeiras” ou “Shorelines” (Oertel, ibid. ; Castro e Alvarado, 2009), “Litoral”, “Nível do mar” ou “Sea level”(Oertel, ibid.),
“Neap Tides ” (Teschemacher v Thompson, op. cit.), entre outros.

2.2.

ABORDAGEM ECOLÓGICA
Sistema ecológico ou ecossistema pode ser definido como:
(...) qualquer unidade (biossistema) que abranja todos os organismos que funcionam em
conjunto (a comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o ambiente físico de tal
forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas e uma ciclagem de material entre
as partes vivas e não vivas.” (Odum, 1985, p. 9)

O ecossistema inclui, portanto, os organismos vivos e o ambiente abiótico que interagem entre
si e contribuem para a manutenção da vida. Dessa forma, a delimitação da zona costeira sob a visão
ecossistêmica prescinde da compreensão não apenas dos processos do meio abiótico abordados no item
anterior, mas também das propriedades, dinâmica e estrutura dos organismos. Interessa agora com
preender a distribuição e a concentração de nutrientes, a disponibilidade de luz solar (energia e fotossín
tese), os limites de tolerância ou fatores limitantes e a interação dos fatores do meio biótico e abiótico.
Afinal, a presença e o sucesso de um organismo ou de uma comunidade dependem dessas condições.
Em escala global, temos como exemplo que os padrões de concentração dos principais nutrientes nos
oceanos (silicatos, fosfatos, nitratos, dentre outros) estão relacionados aos padrões de circulação
oceânica e atmosférica, que permitem a mistura das águas profundas (ricas em nutrientes) com as águas
superficiais. Sabese com isso, que nas áreas dos oceanos que margeiam os continentes, ocorre maior
atividade biológica, em função do aporte de nutrientes pelos rios e da ressurgência, a qual suspende os
nutrientes do fundo marinho. Já nas praias arenosas, a ação de ondas e marés é responsável tanto pela
troca de nutrientes (uma vantagem para os organismos), quanto pela intrusão salina (que afeta a maioria
4 Jonhson (1919) propõe o uso da palavra shore como sendo uma faixa que abrange uma parte terrestre e outra
marinha, enquanto a palavra coast seria apenas referida à parte terrestre. Ele faz uma discussão sobre esses e
outros termos, citando outros autores.
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dos organismos intolerantes ao sal) e pela constate perda de habitats, pela erosão e deposição por trans
porte de sedimentos. Diante disso, do ponto de vista da ecologia, as zonas costeiras podem ser entendi
das como um sistema que exerce importante papel na reciclagem de nutrientes, de minerais e na troca de
energia.
A visão da gestão costeira com base em uma abordagem ecossistêmica já vem sendo discutida
há várias décadas. Clark (1977), em seu livro intitulado Coastal Ecossystem Management, descreve que
as qualidades essenciais para o ecossistema costeiro são: feições (objetos físicos fixos); processos rela
cionados aos fluxos de energia; moduladores ou fatores limitantes da capacidade de suporte (como tem
peratura, disponibilidade de nutrientes e outros); e características ou qualidades que configuram cada
sistema costeiro (como o número ou variedade de espécies e a condição geral da água). A partir dessa
abordagem, é comum subdividir as zonas costeiras e seus ecossistemas, de acordo com a incidência so
lar ou em função do alcance da água do mar e da intrusão marinha5.
O ambiente marinho é dividido especificamente tanto em função da incidência da luz solar,
relacionada com a profundidade, como em função da proximidade com a linha de costa. Existem ainda
dois domínios, relacionados à forma de mobilidade da biota: o domínio bentônico (onde vivem seres
que dependem do fundo marinho) e o domínio pelágico (onde vivem seres que não dependem do fundo
marinho e vivem na coluna d’água). Assim, dividese a coluna d’água em: a) zona afótica (sem luz),
subdividida em zona abissopelágica e batipelágica; b) zona distrófica e mesopelágica (com luz difusa,
de aprox. 80m até cerca de 200m de profundidade); e c) zona fótica e epipelágica (com alta luminosi
dade, até cerca de 80m).
Em relação à distância da linha de costa, são classificadas três zonas: a) zona nerítica (“próxima
ao litoral”), correspondendo à zona de águas rasas sobre a Plataforma Continental; b) região oceânica,
correspondendo a região de oceano aberto; e c) a zona intertidal ou entremarés, também chamada de
zona litoral, que corresponde à área da praia entre as linhas de maré alta e maré baixa. Essas classifi
cações não definem claramente a delimitação de zona costeira. No entanto, fazem referência a três
zonas: uma zona no contato terramar – submetida ao regime de marés e que poderia ser entendida
como litorânea; uma zona marinha – sempre abaixo do nível do mar e até no máximo o limite da
Plataforma Continental; e uma zona oceânica – localizada após a Plataforma Continental. Assim, o
critério para delimitação da zona costeira ou do litoral estaria diretamente relacionado aos fatores limi
tantes dos organismos, ou seja, a incidência solar, a disponibilidade de nutrientes (dada pela proximi
dade da linha de costa) e a influência salina da água do mar (dada pela variação de maré).
Quando tais critérios são aplicados para determinados ecossistemas, notase que os limites po
dem ser muito variados e de difícil delimitação, como ocorre na abordagem geomorfológica. O Quadro
3 apresenta a descrição dos limites e classificações frequentemente adotados para os ecossistemas
costeiros estuarinos e as praias arenosas. No caso dos estuários, duas definições clássicas amplamente
divulgadas tem como principal diferença justamente a definição do limite terrestre. Enquanto que para
Pritchard (1967 apud Elliott e McLusky, 2002), o limite é definido pela salinidade, para Fairbridge
(1980 apud Elliott e McLusky, ibid.) o limite está associado à penetração da maré. No entanto, a classi
ficação dos estuários por zonas é definida principalmente de acordo com a penetração ou mistura do sal,
que está diretamente ligada à relação entre as energias de maré, de ondas e fluvial. Assim, os estuários
são comumente divididos em três zonas: a) Zona estuarina fluvial: região mais interna do estuário,
fortemente relacionada com o aporte fluvial e com salinidades menores que 1ppt; b) Zona estuarina mé
dia, que apresenta salinidades variando de 1 a 35 ppt e onde ocorre a intensa mistura entre as águas sal
gadas e doces; e c) Zona estuarina costeira ou desembocadura, onde predomina a ação marinha (marés,
ondas e correntes).
As praias arenosas são classificadas a partir dessa abordagem biológica, geralmente em três
principais zonas, conforme proposta pioneira de Dahl (1952, apud Raffaelli et al., 1991), cujos limites
também estão diretamente relacionados à influência salina da água do mar: a) Supralitoral, localizada na
parte superior da praia, acima do alcance máximo da maré, sendo caracterizada por forte insolação, re
5 Para mais detalhes, consultar dois capítulos da Encyclopedia of Coastal Science, recentemente publicados
(Batista, 2018a, 2018b; 2018c). Conteúdos de Biologia e de Ecologia Marinha são encontrados também em livros
texto e manuais, tais como: Marine Biology: an ecological approach (Nybakken e Bertness, 2004) e o Manual de
ecossistemas marinhos e costeiros para educadores (Rede Biomar, 2016).
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cebendo apenas salpicos da água do mar; b) Mesolitoral ou zona entremarés, localizada na faixa deli
mitada pelo alcance e recuo máximos da maré, sendo marcada por ciclos alternados de inundação e dis
secação; e c) Infralitoral, localizada na parte submersa do mar, ou seja, abaixo do recuo máximo da
maré de baixamar.
Um esquema alternativo, proposto por Salvat (1964; 1967) apud Raffaelli (1991), reconhece
uma quarta zona nas praias, com base no movimento e na retenção da água do mar. A diferença em re
lação à proposta anterior é a inclusão da chamada zona de retenção da água, localizada na parte superior
da zona mesolitoral. A zona de retenção seria aquela que é atingida apenas durante a maré alta, mas du
rante a baixamar permanece ainda com umidade. A zona mesolitoral seria uma pequena faixa loca
lizada na rampa de espraiamento das ondas. Importante notar que essas zonas apresentam delimitações
muito próximas àquelas definidas pela classificação das feições praiais, sob a perspectiva geomorfoló
gica – a qual denomina as zonas de póspraia, a área emersa da praia, que pode corresponder ao supra
litoral ou à zona de retenção; por face de praia, a área marcada pela rampa de espraiamento das ondas,
no local aproximado da zona mesolitoral; e, ainda, uma área denominada de antepraia, na parte sub
mersa, correspondendo aproximadamente à zona infralitoral.

Quadro 3. Limites e classificação por zonas, frequentemente adotados para estuários e praias arenosas
Ecossistema
Estuários

Praias arenosas

Característica

Tipo de limite
Limite terrestre

• Ponto máximo provável de intrusão salina considerando
um valor medido (em geral abaixo de 0.5ppt ou 0.1ppt)
durante um período de tempo.
• Local de alcance máximo da maré.
• Local onde, devido a queda na salinidade, ocorre nítida
mudança na biota revelando transição para o ambiente de
água doce.

Limite marinho

• Local onde a salinidade alcança valores acima de 35ppt.

Classificação por zonas

• Zona estuarina fluvial
• Zona estuarina média
• Zona estuarina costeira ou desembocadura

Limite terrestre

• Local onde ocorre a transição do material desagregado
(geralmente areia quartzosa) para área vegetada ou outra
feição, como falésia, dunas, etc.
• Linha de alcance máximo da elevação do nível do mar
por ação de ondas e marés.

Limite marinho

• Local de fechamento do perfil onde não ocorre
movimentação significativa de sedimentos do fundo
marinho pela ação das ondas.
• Linha do nível de redução do mar definido pela média das
marés mais baixas.

Classificação por zonas
(abordagem biológica)

• Supra litoral
• Zona de retenção
• Meso litoral ou entremarés
• Infra litoral

Elaboração própria.
Uma discussão interessante é a inclusão ou não das dunas frontais dentro do limite de praia.
Embora tais dunas exerçam papel fundamental para o balanço sedimentar do sistema praial, assim como
para barrar naturalmente a ação de tempestades, nas classificações acima mencionadas, as dunas frontais
são consideradas um ecossistema à parte. A sua vegetação, quando existente, é, inclusive, muitas vezes
usada como marcador do limite entre dunas e praias. Portanto, essas divisões e seus limites podem ainda
motivar debates e redefinições.
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2.3

ABORDAGEM SOCIODEMOGRÁFICA

Na literatura sobre zonas costeiras, costumase ressaltar a elevada densidade demográfica e a
concentração da produção econômica como importantes características desse ambiente. Afirmase que
aproximadamente 50% da população mundial vive na zona costeira, que as principais cidades se encon
tram no litoral ou ainda, que a zona costeira concentra o maior PIB de determinado país ou região. No
entanto, é preciso saber do que tais estudos estão tratando: referemse aos municípios que se encontram
em contato com o oceano ou de uma faixa delimitada por critérios geomorfológicos ou ecossistêmicos,
ou ainda por outro critério arbitrário? Moraes (1999) adotou o recorte dos municípios à beiramar e cal
culou, a partir dos dados censitários, que no ano de 1991, 22% da população brasileira vivia nos mu
nicípios litorâneos. Cohen e Small (1998 apud Small et al., 2000) afirmaram que 11 das 15 maiores
cidades do mundo estão localizadas em áreas costeiras ou estuarinas.
Enquanto isso, Goldberg (1994 apud French, 1997) utilizou o critério de distância e afirmou que
50% da população mundial vive em áreas até 1 km da linha de costa. Também preocupados com essa
questão, Small e Nicholls (2003) comentaram que a afirmação de que 50% da população mundial vive
em áreas até 60 km da linha de costa é amplamente divulgada sem citação de fontes originais e propõe
uma metodologia para uma detalhada e eficiente análise da população costeira. Com o avanço de tec
nologias digitais na década de 1990, começa a ser utilizada a metodologia de vetorização digital da linha
de costa e as estimativas começaram a ficar mais precisas.
Em 1994, estimavase que 37% da população mundial (aprox. 2 bilhões de pessoas) vivia até 100
km da linha de costa ou 44%, se fosse considerada a faixa até 150 km (Cohen et al., 1997). Enquanto
isso, Creel (2003) citou o valor de 3 bilhões de pessoas, aproximadamente 50% da população mundial,
vivendo até 200 km da linha de costa e comentou que geralmente, o critério de distância para contagem
da população costeira varia de 60 a 200 km da linha de costa. Martínez e outros (2007) afirmaram ainda
que a grande maioria dos países do mundo apresenta entre 80 e 100% da população vivendo na faixa
costeira de até 100 km da linha de costa. Em análise da população costeira na América Latina e Caribe,
Barragán e Andrés (2016) consideraram cidades litorâneas como aquelas que se encontram até 100 km
da linha de costa, mas também apontaram a importância de se considerar em análises mais locais, ape
nas as cidades em contato direto com o oceano.
Além dos critérios de distância da linha de costa e da cidade em contato direto com o oceano,
alguns trabalhos propõem utilizar a altitude como critério para contagem da população na zona costeira.
Este é o caso da análise realizada por Small e Nicholls (2003), que utilizaram tanto a distância como a
altitude (Quadro 4). Tal critério é motivado pelas preocupações relacionadas à subida do nível do mar,
às tempestades costeiras, às inundações litorâneas e à erosão costeira, que colocam em risco as popu
lações que habitam as zonas costeiras de baixa altitude (Low Elevation Coastal Zone, LECZ)
(McGranahan et al., 2007). Para tanto, os autores consideraram zonas costeiras de baixa altitude como
sendo a área contígua à zona costeira de até 10 metros de altitude. Em alguns lugares, como na planície
amazônica, no Brasil, e no rio Yenisey, na Rússia, a LECZ se estendeu por mais de 100 km, mas na
maioria dos casos não chegou a 100 km.
O quadro 4 apresenta a comparação de alguns critérios diferentes para estimativa da população
costeira. No caso brasileiro utilizase como critério a população dos municípios considerados costeiros
e sua abrangência, portanto, pode variar de acordo com a legislação nacional que determina quais são
estes municípios. Para o caso de Cuba se observa uma flutuação no número de população costeira total
estimada em diferentes períodos. O primeiro dado considera os assentamentos costeiros e a população
mais vulnerável do país à mudanças climáticas (REPÚBLICA DE CUBA, 2000). O segundo dado inclui
toda a população dos municípios do país segundo dados obtidos pelo censo da população e domicílios
(AEC, 2018). Está incluída nesse caso a totalidade da população cubana, já que o método desenvolvido
por MilanésBatista et al. (2017) considera como limites territoriais costeiros, desde as águas da bacia
hidrográfica, até a zona marítima correspondente. Valores do terceiro dado são válidos comente para a
zona sul oriental do país, a qual tem disso uma das regiões costeiras mais detalhadamente analisada em
Cuba (MilanésBatista, 2014). O quarto e último valor considera a população costeira do país assentada
até o ano 2100. Este dato foi estimado considerando a rigorosa aplicação do marco legal vigente e, dos
instrumentos de planejamento territorial costeira segundo cenários de ameaças combinadas, (Milanés
Batista et al., 2019).
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Quadro 4. Critérios de delimitação da zona costeira para estimativa da população costeira
Escala de análise

População costeira
estimada

Critério adotado para
estimativa da população
costeira

Global

Ano  1990
23% da população mundial

Altitude de até 10m acima do
nível do mar e distância de
até 100 km da linha de costa.

Small e Nicholls
(2003)

Ano  1994
50% da população mundial

Distância da linha de costa 
1 km.

Goldberg (1994)
apud French
(1997)

Ano  1994
37% / aprox. 2 bilhões de
habitantes

Distância da linha de costa 
100 km.

Cohen et al.
(1997)

Ano  1994
44% / aprox. 2,45 bilhões de
habitantes

Distância da linha de costa 
150km.

Cohen et al.
(1997)

Ano  2003
50% da população mundial / 3
bilhões de habitantes

Distância da linha de costa 
200 km.

Creel (2003)

Ano  2000
400 milhões de pessoas

Altitude  até 20m acima do
nível do mar e até 20 km da
linha de costa.

Small et al.
(2000)

Ano  2003
634 milhões de pessoas ou
10% da população mundial

Altitude  10m acima do
nível do mar.

McGranahan
et al. (2007)

Ano 2014  180 milhões ou
56% da população total da
América Latina e Caribe

Distância da linha de costa 
100km.

Barragán e
Andrés (2016)

Ano  2014  80 milhões de
pessoas

Cidades litorâneas
defrontantes com o mar.

Ano  2004
32 milhões de pessoas

Municípios litorâneos
(300 municípios).

Projeto Orla/
MMA
Muehe (2004)

Ano  2010
26,54% da população nacional

Municípios litorâneos
(395 municípios).

IBGE (2010)

Ano 2000 até 2020
aprox. 18 milhões de habitantes

Mais de 263 assentamentos costeiros
classificados como vulneráveis
(de muito alto a baixo)

REPÚBLICA
DE CUBA (2000)

Ano 2017 até 2025
11.239.043 habitantes

Municípios de Cuba
(168 municípios)

MilanésBatista
et al. (2017)

Ano 2017 até 2025
menos de 1 milhão de habitantes

Cidades litorâneas do sudeste de
Cuba defrontantes com o mar

Ano 2019 até 2100
aprox. menos de 1,5 milhões de
habitantes

Assentamentos urbanos ou rurais,
concentrados ou dispersos,
defrontantes com o mar

América Latina
e Caribe

Brasil

Cuba

Fonte

MilanésBatista
et al. (2019)

Elaboração própria.
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A questão da delimitação da zona costeira a partir da abordagem sociodemográfica também se
apresenta importante para estudos de risco de erosão e inundação costeira e para a determinação de
faixas de proteção ou zonas restritas. Sorensen et al. (1992) discutiu essa temática e descreveu as pro
postas adotadas em diferentes países. Muehe (2004) sintetizou esses dados, demonstrando que a faixa de
proteção ou zona restrita pode variar de aproximadamente 50 m, como por exemplo, na Venezuela e
Colômbia; entre 100 e 200 m na Espanha; e até mais de 500 m, como no caso da Grécia. Para contagem
da população costeira em risco ou vulnerável a eventos de erosão ou inundação litorânea, tem sido
muitas vezes adotadas faixas com essa mesma ordem de grandeza, ou seja, entre 50 e 500 m. A adoção
da altitude também como critério, ressaltase mais uma vez, é uma alternativa. Esse foi o caso do estudo
realizado por Mendonça e Silva (2008) e organizado pelo Instituto Pereira Passos para a cidade do Rio
de Janeiro, que estimou a população em risco em caso de subida do nível do mar, tendo como referên
cia o número de habitantes vivendo em áreas com até 0,8 m ou até 1,5 m de altitude.

3. DELIMITAÇÃO DA ZONA COSTEIRA PARA FINS DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ESCALA NACIONAL
Conforme já ressaltado na introdução, a delimitação da zona costeira para fins de gestão deve
ser pensada de forma que englobe as principais questões que pretendem ser solucionadas ou geridas. Por
esse motivo, dependendo do objetivo do programa de gestão, diferentes limites poderão ser propostos.
Além disso, as abordagens expostas nos itens anteriores influenciam nos limites para gestão costeira,
uma vez que estes devem se ajustar às funções naturais, tanto das forças físicas como dos ecossistemas,
assim como também deve considerar as fronteiras administrativas (Clark, 1995). A definição de limites
mais estreitos costuma ser usada para resolução de conflitos que ocorrem imediatamente na orla
costeira, enquanto que, por outro lado, onde existam impactos potenciais gerados por atividades loca
lizadas em terra, é possível que haja a necessidade de se estender a área de gestão até o limite de uma
bacia hidrográfica, por exemplo (Clark, ibid.).
Para o autor, pode ser conveniente subdividir da zona costeira em diferentes faixas, de acordo
com a variedade de tipos de gestão: a) faixa das águas costeiras e marinhas (marine and coastal water
tier), ajustada para refletir os setores pesqueiros e portuários, os habitats importantes de reprodução e
abrigo, e as questões regionais e internacionais; b) a área de transição ou zona limítrofe (transicional
area ou edge zone), que deve englobar as águas rasas e a zona intermaré; c) orla costeira (shoreland
tier), onde se destacam questões concernentes à ocupação da costa e às áreas sujeitas a inundações; d)
faixa terrestre (upland tier), que deve envolver os problemas relacionados às bacias hidrográficas.
De maneira similar, Barragán e Andrés (2016) propuseram uma subdivisão das áreas litorâneas6
em 7 diferentes faixas: a) orla costeira (shoreland), que seria a parte de terra mais próxima ao mar com
pequenas extensões; b) áreas intermarés (intertidal areas), que concerne aos espaços inundáveis por
efeito das marés ou onde encontramse formas escarpadas sujeitas à ação de ondas, além dos ecossis
temas de influência marinha, tais como as praias, marismas etc; c) águas costeiras (coastal water), que
são identificadas como aquelas onde aparecem praias submergidas, corpos d’água semiconfinados, la
gunas costeiras, estuários etc; d) terras litorâneas ou faixa terrestre (coastal upland), que constituem a
parte terrestre litorânea podendo coincidir com a planície costeira; e) águas litorâneas (coastal zone waters), que correspondem à zona onde encontramse os acidentes geográficos, tais como baías e golfos,
como também os ecossistemas que podem estar mais afastados da costa, até a profundidade de 50 m, em
função da penetração da luz; f) terras de influência litoral ou costeira (inland), que correspondem ao ter
ritório onde ocorrem atividades que incidem no litoral e na costa, podendo ter uma amplitude superficial
de centenas de quilômetros; g) águas marinhas de influência litorânea e costeira (ocean waters), que
correspondem à parte marinha mais ampla e afastada do continente e podem estar relacionadas com as
12 milhas do mar territorial; ou, em alguns casos, às 24 milhas da zona contígua. Notase que nessa pro
posta, as duas últimas faixas são consideradas como áreas de influência do litoral e não parte do litoral
propriamente dito.
6 Os autores defendem que, na língua espanhola, o termo mais adequado é área litorânea e não zona
costeira.
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As duas propostas de subdivisão da zona costeira em faixas ou zonas revelam uma tentativa de
setorizar os ambientes costeiros, de acordo com o grau de mútua influência dos processos terrestres e
marinhos, assim como em função dos usos, ecossistemas e feições existentes. No entanto, nenhum dos
dois modelos apresentados tem a pretensão de estabelecer uma delimitação rígida e universal.
Uma contribuição nesse sentido é a metodologia proposta por MilanésBatista e outros (2017),
para demarcação e delimitação das fronteiras da zona costeira, com fins à gestão e planejamento de uso.
Essa proposta considera a natureza multifacetada das costas e inclui os agentes e processos exógenos
que influenciam a precisão e o estabelecimento de limites. O método mencionado subdividese em duas
fases: a primeira, onde são definidas as Unidades Costeiras Ambientais Primárias para Gerenciamento
Integrado (UCAPMI) e as chamadas Unidades Costeiras Ambientais Básicas para Gerenciamento e
Planejamento Territorial (UCAM). Na segunda fase, as UCAMs são delimitadas nos ambientes marinho
e terrestre, com o objetivo de ordenar e planejar o território marinho costeiro. Os critérios integrados
usados para a demarcação das UCAPMIs e UCAMs são baseados nas abordagens geossistêmica e holís
tica. Como resultado, são obtidas zonas homogêneas naturais e funcionais, compatíveis com o planeja
mento em menores escalas de mapeamento, como no caso das escalas nacionais.
A noção de que a delimitação da zona costeira para fins de gestão pode variar bastante em
função das diferenças ecossistêmicas, naturais, ambientais, sociais e políticas, e ainda, de acordo com os
objetivos dos programas de gestão, é, como vimos, uma noção compartilhada por diversos autores e está
presente nas delimitações adotadas legalmente em planos e programas de gestão em diversos países.
Mais recentemente, Barragán e Andrés (2016) reconheceram ainda que o modelo de gestão também in
fluencia o estabelecimento dos limites.
Para os autores, enquanto o modelo de Gestão Costeira Integrada costuma delimitar a partir de
demarcações políticoadministrativas, a Gestão Costeira com base Ecossistêmica enfatiza a distribuição
dos ecossistemas e seus serviços. Sorensen et al. (1992) apresentam uma tabela com diferentes delimi
tações adotadas por programas de gerenciamento costeiro em 11 países diferentes. Nessa comparação, o
limite terrestre adotado variava, na época dessa análise, desde 300 m (no Sri Lanka) até 10 km (na
China); ou de acordo com critérios mais abstratos, tais como a máxima elevação do cordão montanhoso
mais próximo à linha de costa (Califórnia, no programa planejado entre 1972 e 1976); ou ainda, de
acordo com divisões políticoadministrativas. Para o limite marinho, por sua vez, temos como exemplo
a adoção de 3 milhas náuticas desde a linha de maré alta (Califórnia e Austrália), 12 milhas náuticas
desde da linha de base (Brasil e Espanha), 500 m desde a linha de maré alta (Israel) ou ainda, 2 km
desde a linha de maré baixa. Esses limites podem ter sido alterados por novos programas de gestão
costeira nesses últimos 20 anos.
Internacionalmente, devese lembrar da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, da
qual mais de 80 países são signatários, incluindo o Brasil (BRASIL, 1990), e que define os limites ma
rinhos para fins de gestão e controle dos recursos naturais, incluindo a delimitação do Mar Territorial
(12 milhas náuticas, a partir da linha de base), da Zona Contígua (mais 12 milhas náuticas, a partir do
Mar Territorial) e da Zona Econômica Exclusiva (200 milhas náuticas ou mais, dependendo de uma
série de critérios). Essa ideia de adoção de uma distância contada linearmente a partir de um marco es
pacial não é facilmente aplicada no domínio terrestre, sendo tal critério adotado geralmente apenas para
fins de contagem da população, como visto no item anterior desse capítulo.

3.1

ZONA COSTEIRA BRASILEIRA

A costa brasileira atinge aproximadamente 9.000 km de extensão, incluindo as baías e golfos
(Short e Klein, 2016), estando compreendida entre as latitudes 40 N e 340 S. Isso faz com que a exten
são da fronteira marítima brasileira, localizada no Atlântico Sul, represente 32% das fronteiras na
cionais. Grande variedade de feições geomorfológicas, climas e ecossistemas são identificados nas
diferentes regiões costeiras do Brasil, incluindo: planícies fluviais e planícies lamosas de maré (com ex
tensos manguezais); falésias arenosas; campos de dunas; estuários e deltas fluviomarinho; cordões ou
barreiras arenosas (com lagunas associadas); enseadas com presença de costões rochosos; ilhas, atóis e
baías (Muehe, 2006; Dominguez, 2006).
7 A PNRM brasileira somente foi aprovada pelo Decreto No 5.377/2005 (BRASIL, 2005).
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Essa diversidade de paisagens costeiras e marinhas resulta em grande riqueza de recursos e
enorme importância ecológica e social. Seguindo tendência global, a zona costeira brasileira é também
local de atração de população e de diversas atividades econômicas, desde a pesca artesanal e industrial,
o lazer e o turismo, até as indústrias de óleo e gás, dentre outras.
A preocupação do governo brasileiro com a gestão costeira no Brasil remonta à década de 1970,
quando foi criada, em 1974, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Alguns anos
depois, a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), é instituída pelo Decreto Presidencial de
12 de maio de 1980 (BRASIL, 1980)7. Em 1982, a CIRM designa uma Subcomissão de Gerenciamento
Costeiro, que organiza no ano seguinte, o Seminário Internacional sobre Gerenciamento Costeiro; e em
1984, o II Seminário Internacional sobre Gerenciamento Costeiro, ambos realizados na cidade do Rio de
Janeiro. Judith Cortezão, na ocasião, assessora da Secretaria Especial de Meio Ambiente, em sua
palestra transcrita nos anais do I Seminário, já apontava para a necessidade de delimitar a faixa costeira
para fins de gestão, não apenas usando a ação do mar como critério, mas também avaliando a influência
do conjunto de atividades que incidem, mesmo que em larga distância, sobre a costa (Cortezão, 1984,
p. 125). As primeiras ideias para confecção de um programa nacional de gerenciamento costeiro são
frutos desses dois encontros (Moraes, 1999). Em 1987, a CIRM publicou o “Programa de Gerencia
mento Costeiro”, especificando a metodologia de zoneamento da zona costeira brasileira e o modelo
institucional para sua aplicação (Moraes, ibid.). A Lei No 7.661/1988 instituiu o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro – PNGC (BRASIL, 1988). Surge, nesse momento, a primeira proposta para o
zoneamento da zona costeira brasileira, elaborada por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); e pela CIRM,
que definiram a zona costeira como uma faixa de 20 km em terra, a partir da linha de preamar, e 12 mi
lhas náuticas em mar (mais tarde, foi adotado o limite de 6 mn). No entanto, quatro anos depois, por
ocasião da transferência do PNGC do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) para o Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi realizada uma revisão do
PNGC. Como resultado dessa revisão, o PNGC II é aprovado pela Resolução CIRM No 005/1997
(CIRM, 1997), quase 10 anos após a publicação do primeiro plano. Sua regulamentação vai ocorrer
apenas por meio do Decreto No 5.300/2004 (BRASIL, 2004). A metodologia de zoneamento, a delimi
tação e a definição da zona costeira foram pontos que sofreram grandes alterações na reformulação do
PNGC. As definições e delimitações legais da zona costeira brasileira no PNGC e em sua revisão
(PNGC II) estão resumidas no Quadro 5.

Quadro 5. Definições e delimitações legais da zona costeira no PNGC e PNGC II
1988 - 1990

Períodos de tempo
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1997 - 2004

PNGC  instituído pela Lei
7.661/1988 e aprovado pela
Resolução CIRM No 01/1990.

PNGC II aprovado pela Resolução CIRM No 05/1997
e regulamentado pelo Decreto No 5.300/04.

Zona costeira: "A área de abrangência dos efeitos
naturais resultantes das interações terramarar, leva em
conta a paisagem físicoambiental, em função dos
acidentes topográficos situados ao longo do litoral, com
ilhas, estuários e baías, comporta em sua integridade os
processos e interações características das unidades
ecossistêmicas." (Resolução CIRM No 01/1990).

Zona costeira: "A zona costeira brasileira,
considerada patrimônio nacional pela
Constituição de 1988, corresponde ao espaço
geográfico de interação do ar, do mar e da terra,
incluindo seus recursos renováveis ou não,
abrangendo uma faixa marítima e uma faixa
terrestre” (Decreto No 5.300/2004).

Limite terrestre: 20 km sobre uma perpendicular,
contados a partir de Linha de Costa, representada nas
cartas de maior escala de Diretoria de Hidrografia e
Navegação (DHN), do Ministério da Marinha.

Limite terrestre: baseado na divisão político
administrativa municipal seguindo determinados
critérios (367 municípios).

Limite marinho: 6 milhas náuticas (11.1 km) sobre uma
perpendicular, contadas a partir de Linha de Costa,
representada nas costas de maior escala de Diretoria de
Hidrografia e Navegação (DHN), do Ministério da
Marinha. As baías, estuários e ilhas costeiras deverão ser
incluídas no espaço de faixa marítima da zona costeira.

Limite marinho: 12 milhas náuticas contados a
partir da linha de base  Mar Territorial.

No

Elaboração própria.
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É interessante notar que na definição de zona costeira que aparece na Resolução CIRM No
01/1990 (CIRM, 1990), existe uma preocupação com os aspectos físicoambientais e ecossistêmicos da
paisagem. Essa mesma ênfase vai aparecer no texto dessa resolução, quando define que cada estado de
verá delimitar a zona costeira respeitando a não fragmentação da unidade natural dos ecossistemas
costeiros. Define ainda que o limite terrestre deverá contemplar o ponto até onde se faz sentir a influên
cia do mar e as áreas marcadas por intensa atividade socioeconômica e sua área de influência imediata.
Já o limite marinho será o espaço submerso até onde ocorram movimentos (ondas, correntes e marés),
que possam ocasionar processos naturais capazes de afetar a natureza constitutiva da costa (sedimen
tação, erosão). Apesar disso, para a escala nacional, o limite terrestre de zona costeira é definido nessa
primeira versão do PNGC por uma distância fixa de 20 km e o limite marinho de 6 milhas náuticas.
Após a revisão do PNGC em 1997, passase a adotar o Mar Territorial para o limite marinho (CIRM,
1997) e, para o limite terrestre, a divisão política administrativa municipal se torna unidade fundamen
tal de gestão, devendo seguir os critérios definidos no art. 4o do Decreto No 5.300/2004 (BRASIL,
2004), conforme lista a seguir:
a) os municípios defrontes com o mar (segundo a classe estabelecida pelo IBGE);
b) os municípios nãodefrontes com o mar, que se localizem nas regiões metropolitanas litorâneas;
c) os municípios contíguos às grandes cidades e às capitais estaduais litorâneas, que apresentem pro
cesso de conurbação;
d) os municípios próximos ao litoral, até 50 km da linha de costa, que aloquem, em seu território, ativi
dades ou infraestruturas de grande impacto ambiental sobre a zona costeira ou ecossistemas costeiros;
e) os municípios estuarinolagunares, mesmo que não diretamente defrontes com o mar, dada a relevân
cia desses ambientes para a dinâmica marítimolitorânea;
f) os municípios que, mesmo não defrontes com o mar, tenham todos os limites estabelecidos com os
municípios referidos nas alíneas anteriores.
Estão contemplados nesses critérios, aspectos relacionados à ocupação urbana, ao potencial de
impacto ambiental relacionado às atividades ou infraestruturas, ou à relevância ambiental dos ecossis
temas estuarinolagunares. Porém, os limites de zona costeira oficialmente adotados para cada estado
não seguem todos estes critérios definidos pelo Decreto No 5.300/2004 (BRASIL, 2004), uma vez que
são extremamente abrangentes e alguns, difíceis de se definir. Uma síntese das principais leis e delimi
tações para gestão costeira no Brasil mencionadas acima está representada na Figura 1.

Figura 1. Principais limites atualmente vigentes para gestão costeira no Brasil.
Elaborado pelo Laboratório de Geografia Marinha da UFRJ.
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No ano de 2001, visando descentralizar as ações de gestão costeira no Brasil e articular as práti
cas patrimoniais e ambientais com o planejamento de uso e ocupação em escala municipal, foi criado o
Projeto Orla pelo MMA, também regulamentado pelo Decreto No 5.300/04 (BRASIL, 2004). Além da
zona costeira, aparece agora o conceito de orla marítima, com suas próprias delimitações espaciais. Esse
espaço é gerido por diferentes esferas de competência e apresenta algumas normas específicas (Figura
2). Os critérios para a delimitação de orla foram baseados na proposta apresentada por Muehe (2004)
numa publicação do próprio Projeto Orla. No entanto, a proposta de Muehe (ibid.) visava a definição de
limites da orla para criação de uma faixa de proteção com zonas restritas para ocupação e usos, espe
cialmente voltada para erosão costeira e inundação litorânea. Tal proposta foi transformada na própria
definição de orla marítima como unidade de gestão, gerando muitas dificuldades para sua delimitação,
uma vez que depende da determinação de feições costeiras específicas em escala de detalhe, assim
como da delimitação das áreas urbanizadas. Assim, o limite marítimo de orla foi definido como a isó
bata de dez metros, profundidade na qual a ação das ondas passa a sofrer influência da variabilidade to
pográfica do fundo marinho, promovendo o transporte de sedimentos. Ou seja, a sua delimitação é
fundamentada no conceito geomorfológico de profundidade de fechamento do perfil praial. Já o limite
terrestre foi definido como sendo de 50 m em áreas urbanizadas ou de 200 m em áreas não urbanizadas,
demarcados na direção do continente a partir da linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, tais
como os caracterizados por feições de praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos,
restingas, manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais ou braços de mar, quando existentes, onde
estão situados os terrenos de Marinha e seus acrescidos. Na faixa terrestre, será observada complemen
tarmente a ocorrência de aspectos geomorfológicos, o que implica no detalhamento dos critérios de de
limitação, com destaque para as lagunas e lagoas costeiras, as falésias rochosas, os estuários, as
desembocaduras fluviais instáveis e os cordões arenosos ou pontais, sujeitos à erosão.

Figura 2. Normas e limites incidentes na Orla Marítima no Brasil.
Elaborado pelo Laboratório de Geografia Marinha da UFRJ.

3.1.1 Municípios costeiros brasileiros
Apesar dos limites de zona costeira e da orla estarem regulamentados em lei, os estados e os
municípios acabam adotando apenas alguns dos critérios regulamentados para definição de sua unidade
de gestão. No ano de 1997, com a revisão do PNGC, apesar de terem sido mantidos os mesmos critérios
da Resolução CIRM No 05/1997 (CIRM, 1997), esses não foram totalmente contemplados. No anexo ao
PNGC de 1997, a zona costeira incluía 367 municípios, sendo 269 defrontantes com o mar (Figura 3).
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Em 2018, o MMA atualizou a lista de municípios abrangidos pela faixa terrestre da zona
costeira brasileira. A relação publicada na Portaria MMA No 461/2018 (MMA, 2018b) contempla 274
municípios, em 17 estados, sendo a maioria de frente para o mar; e é fruto do diálogo entre o MMA e o
IBGE. Essa é uma lista preliminar que poderá ser ajustada de acordo com o interesse de cada estado ou
município.

Figura 3. Mapa dos municípios brasileiros considerados como costeiros em 1997 e em 2018. Notase

que alguns municípios deixaram de fazer parte da lista, pois em 2018, apenas os municípios
defrontantes com o mar passaram a ser considerados costeiros. Tal lista deverá ser atualizada
anualmente ou sempre que houver interesse por parte dos municípios, que poderão solicitar para
serem incluídos ou retirados. Elaborado pelo Laboratório de Geografia Marinha da UFRJ.
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A lista de municípios, contemplados oficialmente pelo PNGC e MMA desde 1997 até essa nova
publicação em 2018, parece incluir apenas os municípios defrontantes com o mar ou que se localizam
nas regiões metropolitanas litorâneas. Ou seja, seguem apenas os dois primeiros critérios estabelecidos
pelo Decreto No 5.300/2004. A delimitação definida na Portaria MMA No 461/2018 (MMA, 2018b) fi
cou ainda mais restrita, contemplando apenas os municípios defrontantes com o mar. O problema está,
como mencionado acima, na abrangência dos critérios que poderiam levar a delimitar como integrantes
da zona costeira, municípios muito distantes da linha de costa. A redefinição dessa lista revela mais uma
vez a importância desse tema para a gestão costeira. Em notícia publicada na página do MMA em 2018,
afirmavase que em 2019, o trabalho conjunto deveria incluir outros municípios com influência marinha
e estuarina, de acordo com o então coordenadorgeral de Gerenciamento Costeiro do MMA, Régis Pinto
de Lima (MMA, 2018a). O atual coordenadorgeral, Ricardo Ribeiro Haponiuck8, afirma que este ainda
é um compromisso do MMA e que está sendo estudada inclusive a possibilidade de mudança dos
critérios do Decreto No 5300/04, para melhor definir os municípios costeiros. O mapa da Figura 3 re
presenta os municípios costeiros segundo o PNGC II de 1997 e os municípios costeiros contemplados
na nova lista publicada na Portaria MMA No 461/2018.

3.2

ZONA COSTEIRA CUBANA

Cuba tem mais de 5.746 km de costa e mais de 4.500 ilhas, ilhotas e escolhos. Também possui
uma plataforma insular com uma extensão de aproximadamente 67.832 km2, de largura variável, fundos
rasos e uma grande diversidade de ecossistemas marinhos e costeiros de grande fragilidade (Martínez et
al., 2012). Juntamente, a ocupação populacional, a exploração econômica dos recursos da zona costeira
e a passagem de vários fenômenos naturais hidrometeorológicos extremos em determinados períodos do
ano, exigem que o país aumente sua percepção de risco e incentive ações de planejamento para proteger
seus recursos costeiros.
Algumas das capitais mais importantes de Cuba estão localizadas na zona costeira. Os
destaques incluem a cidade de Havana, Santiago de Cuba, Cienfuegos e Matanzas; sendo as duas
primeiras, as maiores cidades do País. Em Cuba, vários planos de desenvolvimento são elaborados para
implementar o uso sustentável da zona costeira. No planejamento desses territórios, atenção especial é
dada à definição dos limites costeiros, o que permite realizar ações preventivas nessas cidades, diante do
impacto das mudanças climáticas
A definição de zona costeira está incluída no DecretoLey 212/2000, sobre Gestão da Zona
Costeira (REPÚBLICA DE CUBA, 2000). Em seu artigo 2, a zona costeira é estabelecida como a faixa
marítimoterrestre de largura variável, onde ocorre a interação entre a terra, o mar e a atmosfera, através
de processos naturais; apresenta formas exclusivas de ecossistemas frágeis e manifesta relações
econômicas, sociais e culturais específicas. (MilanésBatista et al., 2019; REPÚBLICA DE CUBA,
ibid.).
No artigo 4o do DecretoLey 212/2000 (REPÚBLICA DE CUBA, ibid.), os limites da zona
costeira são definidos de acordo com a estrutura e a configuração dos diferentes tipos de costas pre
sentes no território, como por exemplo: terraço baixo (Figura 4 AD), costa do penhasco (Figura 5),
costa baixa de manguezais (Figura 6), foz do rio (Figura 7) e costas antropizadas (Figura 8). Em todos
os casos, determinase que o limite externo da área costeira em direção ao mar será a borda da
plataforma da ilha, referente a profundidades entre 100 e 200 metros.

8 Por comunicação verbal.
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Figura 4-A.

O limite terrestre é
definido na extremi
dade extrema em di
reção ao solo da
escarpa de tempes
tade. Elaboração
própria.

Figura 4-B.

O limite será a
linha localizada a
20 metros do solo,
medida desde o
início da faixa de
vegetação natural
consolidada mais
próxima do mar
no terraço.
Elaboração
própria.

Figura 4-C. Se a área adjacente ao terraço baixo for uma lagoa costeira com manguezais,
o limite de terra será aquele definido como terra pela penetração máxima da floresta de
mangue. Se a vegetação do pântano aparecer, o limite será definido pela borda externa em
direção à terra da referida floresta. Elaboração própria.

Figura 4-D. Na presença de falésia no segundo nível do terraço, localizado a menos de 20 metros

do solo, medido desde o início da faixa de vegetação natural mais próxima do mar no terraço, o
limite do solo será dado pelo topo da referida falésia. Elaboração própria.

41

Os limites espaciais da zona costeira para fins de gestão a partir de uma perspectiva integrada

Figura 5. A área com falésias cujo topo não é excedido por tempestades ou penetrações no
mar. O limite da zona costeira se estenderá 20 metros até o chão, a partir do topo. Elaboração
própria.

Figura 6.

O limite da zona costeira para a terra é determinado pela penetração máxima da
floresta de mangue. Se a vegetação do pântano aparecer, o limite será estabelecido pela borda
externa em direção à terra da referida floresta. Elaboração própria.

Figura 7.

Boca de rios. O limite da zona
costeira se estenderá por 300 m em
linha reta em direção à terra, a
partir da foz e 60 m em direção ao
interior, por ambas as margens, em
direção à terra, até o limite do
efeito
das
marés.
Fonte:
Modificado de REPÚBLICA DE
CUBA (2000).
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Figura 8. Setores da zona costeira para os quais, devido a causas naturais ou artificiais, não é possível
identificar os tipos descritos nos parágrafos anteriores, o limite de terra se estende a 20 m de onde
atingiram as ondas das maiores tempestades conhecidas ou, quando ultrapassar, a linha de maré alta
equinocial máxima. Elaboração própria.

O artigo 5o do DecretoLey 212/2000 define outro conceito importante relacionado às zonas de
proteção, o qual corresponde ao espaço terrestre e marítimo adjacente à zona costeira, que amortece os
efeitos negativos das ações antrópicas, cujos limites são estabelecidos em função da tipologia estabele
cida no artigo 4o da mesma norma (REPUBLICA DE CUBA, op. cit. ). As distâncias geralmente variam
entre 20 e 40 metros.

3.2.1. Os limites costeiros em praias cubanas
Em Cuba, as praias com areias terrestres predominam nas províncias do leste, sendo excelentes
exemplos as praias de Siboney e Baconao, localizados respectivamente em Santiago de Cuba e
Sabanalamar, na província de Guantánamo. O caso mais impressionante de areia preta na praia é em
Bibijagua, ecossistema localizado no município especial da Ilha da Juventud (Martínez et al., 2012).
Embora existam praias com esse tipo de areia escura, a maioria das praias cubanas é de areia
branca, muito atraente para o desenvolvimento da atividade turística. Essas praias predominantes são
formadas por areias de origem biogênica, pois seus componentes provêm dos grãos de carbonato de cál
cio e magnésio, resultantes da fragmentação de restos esqueléticos de organismos marinhos, tais como
as algas calcárias, os moluscos, os foraminíferos e os corais, dentre outros.
As principais medidas legais estabelecidas para regular o uso e a proteção das praias de Cuba
também estão estabelecidas no DecretoLey 212/2000 (REPUBLICA DE CUBA, 2000). Essa regra
constitui uma ferramenta fundamental para o correto desenvolvimento dos investimentos turísticos na
zona costeira.
Em Cuba, o limite da praia é estabelecido na extremidade terrestre da duna mais próxima do
mar (Figura 9A); na ausência de dunas, o limite será a linha localizada a 40 m do solo, medida desde o
início da faixa de vegetação natural consolidada e mais próxima do mar (Figura 9B). Se um penhasco
aparecer na área da praia e ele estiver localizado a menos de 40 m em direção à terra, medido desde o
início da faixa de vegetação natural mais próxima do mar, o limite de terra será determinado pelo topo
da referida falésia (Figura 9C). Se a área adjacente à berma se tornar uma lagoa costeira com mangue,
o limite definido para a terra será determinado pela penetração máxima da floresta de mangue; se a ve
getação do pântano aparecer, o limite será definido pela borda externa em direção à terra da referida flo
resta (Figura 9D).
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Figura 9-A.

Seu limite
é estabelecido
na extremidade
terrestre externa
da duna mais
próxima do mar.
Elaboração
própria.

Figura 9-B.

Na ausência de dunas,
o limite da zona
costeira será
a linha localizada
a 40 metros do solo,
medida desde o início
da faixa de vegetação
natural consolidada
mais próxima do mar.
Elaboração própria.

Figura 9-C.

Na ausência de dunas
e se o penhasco
aparecer localizado
a menos de 40 metros
do solo, medido
desde o início da faixa
de vegetação natural
mais próxima do mar,
o limite de terra será
determinado pelo
topo do penhasco.
Elaboração própria.

Figura 9-D.

Na ausência de dunas,
se a área adjacente à
berma se tornar uma
lagoa costeira com
manguezais, o limite
será o definido na
costa de baixo
manguezal.
Elaboração própria.
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Normalmente, a morfologia de um perfil de praia é caracterizada por cristas de areia paralelas à
costa, que se movem e se transformam constantemente, dependendo das mudanças que ocorrem no
regime de vento, ondas e correntes de maré, o que torna a praia uma das formas de relevo mais dinâmi
cas na superfície da Terra (Martínez et al., 2012).
Para melhor compreensão das características de um perfil de praia e o estabelecimento de seus
limites, o que é determinado é que o limite para a terra do perfil da praia esteja localizado no pé da face
em direção à terra da duna, a qual foi formada como resultado do transporte da areia pelo vento, embora
também possam constituir estruturas consolidadas de depósitos formados em condições ambientais
diferentes das atuais. O limite para o mar é definido na posição em que o transporte do material da praia
é praticamente nulo, o que ocorre regularmente em profundidades entre 5 e 10 metros.
A barra de areia e a berma são formas temporárias que às vezes aparecem com várias réplicas
ou que desaparecem, sob a ação de fortes ondas de tempestade, modelando um perfil quase linear e uma
suave inclinação para a duna. Como exemplos de praias em Cuba com um perfil completo, podem ser
citadas as praias de Varadero (em Matanzas) e Santa María del Mar (em Havana).
A geomorfologia da praia influencia no estabelecimento de seus limites. Em alguns lugares, a
existência de terraços rochosos muito próximos à costa impede o desenvolvimento de dunas. Dessa
maneira, o perfil de praia fica incompleto, o que resulta muito frequentemente nas costas escarpadas,
como as que ocorrem na Península de Guanahacabibes, localizada na província costeira de Pinar del
Río.
Outro fenômeno geomorfológico que ocorre nas praias está relacionado à ausência de dunas em
áreas costeiras com declives suaves e baixos níveis de ondas e energia eólica, nas quais a posição da
duna é regularmente ocupada por vegetação de mangue. Nesses casos, a faixa arenosa é estreita e a
barra estão ausentes ou quase imperceptíveis. Segundo Martínez et al. (op. cit.), esse tipo de paisagem é
frequentemente encontrado nas costas baixas que circundam a ilha de Cuba.
Para ordenar as praias de Cuba, é proposta a delimitação de forma integrada e consensual da
Linha Costeira e de sua Zona de Proteção, estabelecidas pelo DecretoLey 212/2000 (REPUBLICA DE
CUBA, 2000). Para isso, foi criada uma equipe multidisciplinar de especialistas de diferentes insti
tuições, que, por suas trajetórias em estudos territoriais, alto nível profissional e experiências práticas,
contribuem para o enriquecimento de critérios e contribuições técnicocientíficas sobre o assunto e es
tabelecem esses limites. Na implementação desses limites costeiros em Cuba, diferentes instalações
hoteleiras e prédios públicos e privados foram realocados por violar esses limites. A implementação do
Decretoley 212/2000 responde a um processo rigoroso, que visa a evitar danos ao meio ambiente, evi
tar a exposição da população e turistas, como também a perda de recursos econômicos com recuperação
muito lenta (REPUBLICA DE CUBA, op. cit.; MilanésBatista et al., 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe uma multiplicidade de critérios para delimitar as zonas costeiras e vários tipos de abor
dagens foram propostas para estabelecer os limites das zonas costeiras nos programas de planejamento
e gestão territoriais. A natureza extremamente dinâmica dos processos costeiros, assim como a va
riedade de ecossistemas e os múltiplos usos da costa são elementos que tornam extremamente complexa
a tarefa de definir e delimitar precisamente as fronteiras terrestres e marinhas da zona costeira, tanto
para pesquisas científicas como para gestão destes espaços. Dependendo do critério adotado, a zona
costeira pode se estender por apenas alguns metros ou atingir vários quilômetros para dentro do conti
nente ou em direção ao mar.
Na delimitação de áreas costeiras, não há melhor ou pior tipo de abordagem. Tampouco existe
um método universal ou uma definição mais precisa que outra. Cada um tem seus prós e contras. Seu
uso sempre dependerá do contexto do território e das políticas e normas que governam esses processos
no nível do país.
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No Brasil, como em Cuba, a partir do ano 2000, foram alcançados progressos significativos na
implementação de decretoslei e políticas internacionalmente pactuadas para o estabelecimento de fron
teiras costeiras. O impacto causado pelo DecretoLey 212/2000 cubano foi bem recebido por plane
jadores e comunidade e pode ser considerado como uma regra de referência em alguns países da
América Latina. Em ambos os países, os critérios legais para delimitação da zona costeira e das praias
incorporam aspectos geomorfológicos, ecossistêmicos e sociais de maneira integrada.
Especificamente em relação às praias e orla marítima, os critérios adotados nas legislações dos
dois países apresentam muitas semelhanças e consideram com bastante ênfase os aspectos geomor
fológicos e ecológicos dos sistemas ambientais. Na prática, porém, o uso desses critérios para definição
da unidade de gestão continua sendo um desafio, uma vez que, especialmente em países com linha de
costa muito extensos, a identificação de determinadas feições ou atividades depende de estudos em es
calas relativamente detalhadas. O método desenvolvido em Cuba para demarcação de unidades ambien
tais denominadas como UCAPMI e UCAM, sob abordagens geossistêmica e holística, pode representar
um novo avanço para esse grande desafio, permitindo obter zonas homogêneas naturais e funcionais,
compatíveis com o planejamento em grande escala.
Voltando à ideia inicial apresentada na introdução desse capítulo, acreditase que o desafio de
delimitação dos limites espaciais da zona costeira é na verdade um desafio fundamental a ser enfrentado
pela gestão costeira, uma vez que esta deve ser entendida como parte da gestão ambiental do território,
sendo, portanto, imprescindível a definição da unidade territorial de gestão. Para tanto, defendese aqui
a necessidade da adoção de uma visão multidimensional e multidisciplinar, para a compreensão absoluta
dos limites costeiros, garantindo um caráter holístico dos processos físicos, ecossistêmicos e sociais das
zonas costeiras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABOGADO, C.; MENDEZ, M. Propuesta Metodologica para la Delimitacion de las Zonas Costeras. Revista
Terra, N27 e 28, vols. XVIII e XIX. Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela, 2003.
AEC (Anuário Estadístico de Cuba), 2018. Serie Estadística. Capitulo 1. Território. Disponível em:
<http://www.onei.gob.cu/node/14748>.
ANDRADE, B.; ARENAS, F.; GUIJÓN, R. Revisión Crítica del Marco Institucional y Legal Chileno del Orde
namiento Territorial: El Caso de la Zona Costera. Revista de Geografía Norte Grande, v. 41, 2008, p. 2348.
BARRAGÁN, M.J.M. Medio Ambiente y Desarrollo en Áreas Litorales: Introducción a la Planificación y
Gestión Integradas. Cádiz, España: Universidad de Cádiz, 2003. 301 p.
BARRAGÁN, M.J.M.; ANDRÉS, M. de. Aspectos básicos para uma gestión integrada de las áreas litorales de
España: conceptos, terminologia, contexto y critérios de delimitación. Revista de Gestão Costeira Integrada
(Journal of Coasta Zone Management), v. 16, n. 2, 2016, p. 171183.
BATISTA, C.M. Coastal Boundaries. In: Finkl, C.; Makowski, C. (eds.). Encyclopedia of Coastal Science. En
cyclopedia of Earth Sciences Series. Dordrecht, Holland: Springer, 2018a. Disponível em:
<https://doi.org/10.1007/9783319486574_742>. Acesso em dez. 2019.
______. Coastal Flood Hazard Mapping. In: Finkl C., Makowski C. (eds.). Encyclopedia of Coastal Science.
Encyclopedia of Earth Sciences Series. Dordrecht, Holland: Springer, 2018b. Disponível em:
<https://doi.org/10.1007/9783319486574_3561>. Acesso em dez. 2019.
______. Coastal Risk. In: Finkl, C.; Makowski, C. (eds.). Encyclopedia of Coastal Science. Encyclopedia of
Earth Sciences Series. Dordrecht, Holland: Springer, 2018c. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/9783319
486574_4081>. Acesso em dez. 2019.
BIRD, E.C. Coastal Geomorphology: an introduction. Second Edition. New Jersey, USA: John Wiley & Sons
Ltd., 2008. 436p.
BRASIL. Decreto No 5.300, de 07 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei No 7.661, de 16 de maio de 1988,
que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro  PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da
zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário
Oficial da União (DOU), 08/12/2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004
2006/2004/Decreto/D5300.htm>. Acesso em dez. 2019.

46

Flavia Moraes Lins-de-Barros & Celene Milanés Batista

______. Decreto No 5.377, de 23 de fevereiro de 2005. Aprova a Política Nacional para os Recursos do Mar.
Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 24/02/2005. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Decreto/D5377.htm>. Acesso em dez. 2019.
______. Decreto No 99.165, de 12 de março de 1990. Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar. Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 14/03/1990. Disponível em: <https://www2.ca
mara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto9916512marco1990328535publicacaooriginal1pe.html>. Acesso
em dez. 2019.
_____. Decreto Presidencial de 12 de maio de 1980. Institui a Política Nacional para os Recursos do Mar.
Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 13/05/1980.
______. Portaria No 461, de 13 de dezembro de 2018. Aprova a relação dos municípios abrangidos pela faixa
terrestre da Zona Costeira brasileira. Diário Oficial da União (DOU), 17/12/2018. disponível em:
<http://www.mpf.mp.br/atuacaotematica/ccr4/dadosdaatuacao/gruposdetrabalho/encerrados/gtzona
costeira/docszonacosteira/acpszonacosteira/manual_atuacao_zona_costeira.pdf>. Acesso em dez. 2019.
CARTER, R.W.G.; WOODROFFE, C.D. Coastal Evolution: an introduction. In: R.W.G. Carter and C.D.
Woodroffe (orgs.). Coastal Evolution. Great Britain, United Kingdom: Cambridge University Press, 1994, p. 1
31.
CASTRO, C.; ALVARADO, C. La Gestión del Litoral Chileno: Un Diagnóstico. Santiago, Chile: Universidad
Católica de Chile, Instituto de Geografía; CYTEDIBERMAR, 2009, p. 211234.
CICINSAIN, B.; KNECHT, R.W. Integrated Coastal and Ocean Management Concepts and Practices. Wash
ington, DC: Island Press, 1998. 543p.
CIRM (COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR). Resolução CIRM No 01, de 21
de novembro de 1990. Aprova o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). Brasília, DF: Diário Ofi
cial da União (DOU), 27/11/1990.
______. Resolução CIRM No 05, de 3 de dezembro de 1997. Aprova o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro II (PNGC II). Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 04/12/1997.
CLARK, J. Coastal Ecosystem Management. A technical manual for conservation of coastal zone resources.
New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1977. 928p.
______. Coastal Zone Management Handbook. Florida, USA: CRC press, 1995. 720 p.
COHEN, J.E.; SMALL, C.; MELLINGER, A.; GALLUP, J.; SACHS, J.; MOONERY, H.A. Estimates of
Coastal Populations. Science, v. 278, n. 5341, 1997, p. 12091213. Disponível em: <https://www.research
gate.net/publication/246091604_Estimates_of_Coastal_Populations>. Acesso em ago. 2019.
CORTEZAO, J. Necessidades do Gerenciamento Costeiro. In: Anais do I Seminário Internacional de Gerencia
mento Costeiro. Rio de Janeiro, RJ: SEMA, 1984, p.120133.
COWEL, P.J.; THOM, B.G. Morphodynamic of coastal evolution. In: Carter & Woodroffe (orgs.) Coastal Evo
lution. Great Britain: Cambridge University Press, 1994. p. 3386.
CREEL, L. Ripple effects: population and coastal regions. Population, Health, and Environment Program –
PRB. 2003. Disponível em: <https://www.prb.org/rippleeffectspopulationandcoastalregions/>. Acesso em set.
2019.
CUNHA, L.H; COELHO, M.C.N. Política e gestão ambiental. In: Cunha e Guerra (orgs.). A questão Ambiental.
Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Bertrand Brasil, 2003. p. 4380.
DIAS, J.A. Gestão Integrada das Zonas Costeiras: mito ou realidade? In: Anais do II Congresso sobre Planeja
mento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa, IX Congresso da Associação
Brasileira de Estudos do Quaternário, II Congresso do Quaternário dos Países de Língua Ibéricas. Recife, PE,
Brasil, 2003. 15p.
DOMINGUEZ, J.M.L. The Coastal Zone of Brazil an overview. Journal of Coastal Research, SI 39 (Proc
cendigs of the 8th International Coastal Symposium), 2006, p. 1620.
ELLIOTT, M.; McLUSKY, D.S. The need for definitions in understanding estuaries. Estuarine, Coastal and
Shelf Science, v. 55, 2002, p. 815827. Disponível em: <ftp://oceane.obsvlfr.fr/pub/gattuso2/eu
rotroph/data/publications/Elliott_and_McLusky.pdf>. Acesso em set. 2019.

47

Os limites espaciais da zona costeira para fins de gestão a partir de uma perspectiva integrada
FRENCH, P.W. Coastal and Estuarine Management. London, England: Routledge, 1997. 251p.
______. Coastal Zone Management. In: Finkl, C.; Makowski, C. (eds.). Encyclopedia of Coastal Science. Ency
clopedia of Earth Sciences. Dordrecht, Holland: Springer, 2005. p. 313319.
GALLOWAY, W.E. Process Framework for Describing the Morphologic and Stratigraphic Evolution of Deltaic
Depositional Systems. In: Broussard, M.L. (ed.). Deltas: Models for Explanation. Texas, USA: Houston Geo
logical Society, 1975. p. 8798 Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/287828682_Pro
cess_framework_for_describing_the_morphologic_and_stratigraphic_evolution_of_deltaic_depositional_system
>. Acesso set. 2019.
GARCIA, M.G. La Zona Costera y el papel de las ciencias en las pequeñas islas: oportunidades y desafíos. In:
Proceedings Second International Conference on Oceanography, Lisbon, 1994, p.5. [Doc.
IOC/OCEAN/WD/74(cc)]
GRABER, H.F.P. Coastal Boundaries. In: Finkl, C.; Makowski, C. (eds.). Encyclopedia of Coastal Science. En
cyclopedia of Earth Sciences. Dordrecht, Holland: Springer, 2005. p. 246250.
GUILCHER, A. Morphologie Littorale et Sous–Marine. Paris, France: Press Universitaires de France, 1954,
215p.
HENRÍQUEZ, O. et al. Guía de zonificación costera para el ordenamiento territorial. Primera Edición. Chile:
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), 2011. 111p.
HUGGET, R.J. Fundamentals of Geomorphology. Second Edition. Routledge Fundamentals of Physical Geog
raphy. London and New York: Routledge, 2007. 458p.
IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA). Censo Demográfico 2000: caracterís
ticas gerais da população. Resultados da amostra. IBGE, 2003. Disponível em
<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/bibliotecacatalogo?view=detalhes&id=783>. Acesso em set. 2019.
JOHNSON, D.W. Shore Processes and Shoreline Development. New Jersey, USA: John Wiley & Sons Ltd.,
1919. 584p.
KETCHUM, B. That water’s edge: critical problems of the coastal zone. Cambridge, MA: Massachusetts Insti
tute of Tecnology Press, 1972. 10p.
KOMAR, P.D. Beach Processess and Sedimentation. New Jersey, USA: PrenticeHall Inc., 1976. 428p.
MARTÍNEZ, M.L.; INTRALAWAN, A.; VASQUEZ, O.; PÉREZMAQUEO, P.S.; LANDGRAVE, R. The
coasts of our world: Ecological, economic and social importance. Ecological Economics, v. 6, Issues 23, 2007,
p. 254272.
MARTÍNEZ, S.J.M. et al. Zona costera de Cuba. Segunda Parte. Cuba: Universidad para todos, 2012. 16p.
Disponível em: <http://www.redciencia.cu/geobiblio/paper/2012UPTZona%20costera%20Parte%20II.pdf>.
Acesso em dez. 2019.
MARTINS, F.M. Políticas de Planeamiento, Ordenamiento e Gestao Costeira. Contributo para uma discussão
metodológica. 1997. 270 f. Tese (Doctoral) – Universidade de Aveiro, Departamento de Ambiente e Ordena
mento. Aveiro, Portugal, 1997.
McGRANAHAN, G.; BALK, D.; ANDERSON, B. The rising tide: assessing the risks of climate change and
human settlements in low elevation coastal zones. Environment and Urbanization, v. 19, n. 1, 2007, p. 1737.
Disponível em: <http://eau.sagepub.com/cgi/content/abstract/19/1/17>. Acesso em dez. 2019.
MENDONÇA, M.; SILVA, L. Área da cidade passíveis de alagamento pela elevação do nível do mar. In: Gus
mão, P., Carmo, P.; Vianna, B. (orgs.). Rio Próximos 100 anos. Rio de Janeiro: IPP/SMU, 2008. p. 80129.
MILANÉSBATISTA, C. 2014. Método integrado para demarcar y delimitar las zonas costeras (DOMIZC):
estúdio del caso de Santiago de Cuba. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. (PhD Thesis). 120 p.
DOI: 10.13140/RG.2.1.1800.4086. Disponível em
<https://www.researchgate.net/profile/Celene_Milanes_Batista> . Acesso em dez. 2019.
MILANÉSBATISTA, C.; PEREIRA, C.I.; BOTERO, C.M. Improving a decree law about coastal zone man
agement in a small island developing state: The case of Cuba. Marine Policy, v. 101, 2019, p. 93107.
MILANÉSBATISTA, C.; SUÁREZ, A.; BOTERO, S.C.M. Novel method to delimitate and demarcate coastal
zone boundaries. Journal Ocean and Coastal Management, v. 144, 2017, p. 105119.

48

Flavia Moraes Lins-de-Barros & Celene Milanés Batista
MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). MMA divulga municípios da zona costeira. 19 dez. 2018a.
Disponível em: <https://mma.gov.br/informma/item/15352definidosmunic%C3%ADpiosdazona
costeira.html>. Acesso em fev. 2020.
______. Portaria MMA No 461, de 13 de dezembro de 2018. Aprova a relação dos municípios abrangidos pela
faixa terrestre da Zona Costeira brasileira. Brasília, DF: Diário Oficial da União (DOU), 17/12/2018b.
Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55445013/do1
20181217portarian461de13dedezembrode201855444930>. Acesso em dez. 2019.
MOORE, W.G. A dictionary of Geography. Revised and Enlarged Edition. UK: Penguin Books, 1952. 234p.
MORAES, A.C.R. Contribuições para a gestão costeira do litoral brasileiro. São Paulo: Ed. Huicitec, Ed. USP.
229p.
MUEHE, D. Definição de limites e tipologias da orla sob aspectos morfodinâmico e evolutivo. In: MMA (org.)
Projeto Orla: subsídios para um projeto de gestão. Brasília: Ministério do Meio Ambiente e Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004. p.1332.
______. O litoral Brasileiro e sua compartimentação. In: Cunha, S.B., Guerra, A.J.T. (orgs.). Geomorfologia do
Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 273349.
NYBAKKEN, J.W.; BERTNESS, M.D. Marine Biology: An Ecological Approach. 6. ed. EUA: Ed. Benjamin
Cummings, 2004. 592p.
ODUM, E.P. Ecologia. Christopher J. Tribe (trad.). Rio de Janeiro: Interamericana, 1985. 434p.
OERTEL, G.F. Coasts, Coastlines, Shores, and Shorelines. In: Encyclopedia of Coastal Science. Encyclopedia
of Earth Sciences. Dordrecht, Holland: Springer, 2005. p. 323327.
PENNINGROWSELL. Introduction. In: OECD (org.). Coastal Zone Management selected case studies. Paris,
France: OECD, 1993. p. 1523.
PÉREZCAYEIRO, M.L.; RUIZ; J.A.C.; GARRIDO, M.A.; SÁNCHEZ, J.A.L. Revista de Gestão Costeira In
tegrada (Journal of Integrated Coastal Zone Management), v. 16, n. 2, 2016, p. 207222.
POLETTE, M. e SILVA, L.P. Gesamp Icam e PNGC – Análise comparativa entre as metodologias de gerencia
mento costeiro integrado. Revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, n. 4 (Tema e Tendências:
Gestão das Águas), 2003, p. 2730.
RAFFAELLI, D.; KARAKASSIS, I.; GALLOWAY, W.E. Zonation schemes on sandy shores: a multivariate ap
proach. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., v. 148, 1991, p. 241253.
REDE BIOMAR. Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. São Paulo, SP: Ed. Comu
nicar, 2016. 64p.
REPÚBLICA DE CUBA. DecretoLey 212. Gestión de la Zona Costera. Centro de Investigaciones Tecnología
de Medio Ambiente. Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, Cuba, 2000, p. 18.
ROBERT, K.; ALDER, J. Coastal Planning and Management. Oxfordshire, United Kingdom: Taylor & Francis
Group, 1999. 387p.
SCHLOTFELDT, C. Parte IV, Gestión Sustentable del Borde Costero: Un Desafío de Gobernabilidad. In: Kon
rad Adenauer. Gestión Ambiental a Nivel Local. Corporación Ambiental del Sur. Santiago, Chile: Ediciones
Surambiente, 2005.
SHORT, A.D.; KLEIN, A.H.F. (eds.) Brazilian beach systems. In: Finkl, C.W. (ed.). Coastal Research Library.
Book 17. Dordrecht: Springer, 2016. 611p.
SILVA, C.G.; PATCHINEELAM, S.M.; BAPTISTA NETO, J.A.; PONZI, V.R.A. Ambientes de sedimentação
costeira e processos morfodinâmicos atuantes na linha de costa. In: Baptista Neto, J.A.; Ponzi, V.R.A.; Siches,
S.E. (orgs.). Introdução à Geologia Marinha. Rio de Janeiro, RJ: Interciência Ed., 2004, p. 176218.
SMALL, C.; GORNITZ, V.; COHEN, J.E. Coastal Hazards and the Global Distribution of Human Population.
Environmental Geosciences, v. 7, n. 1, 2000, p. 312.
SMALL, C.; NICHOLLS, R.J. A Global Analysis of Human Settlement in Coastal Zones. Journal of Coastal
Research, v. 19, n. 3, 2003, p. 584599.
SORENSEN, J.C.; McCREARY, St.; BRANDANI, A. Costas: arreglos institucionales para manejar ambientes e
recursos costeros. Rhode Island, USA: Universidade de Rhode Island, Centro de Recursos Costeros, 1992. 185p.

49

Os limites espaciais da zona costeira para fins de gestão a partir de uma perspectiva integrada

SOUZA, J. M. de. Mar territorial, zona econômica exclusiva ou plataforma continental? Revista Brasileira de
Geofísica, v. 17, n. 1, 1999, p. 79–82.
SOUZA, M.L. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócioespacial. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2013.
319p.
STEER, R.; ARIASISAZA, F.; RAMOS, A.; SIERRACORREA, P.; ALONSO, D.; OCAMPO, P. Documento
base para la elaboración de la Política Nacional de Ordenamiento integrado de las zonas costeras colombianas.
Documento de consultoría para el MInisterio del Medio Ambiente. Serie de Publicaciones especiales No 6.,
Bogotá, Colombia, 1997. 390p.
SUMMERFIELD, M.A. Global geomorphology: an introduction to the study of landforms. New Jersey, USA:
Prentice Hall Inc., 2001. 537 p.
TESCHEMACHER v THOMPSON, 18 Cal. 11, 1861, 73260p.
UN (UNITED NATIONS). Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone. Geneva, 29 april 1958.
Disponível em: <https://www.gc.noaa.gov/documents/8_1_1958_territorial_sea.pdf>. Acesso em dez. 2019.
UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME). Human Development Report 2016. Human
Development for Everyone. Canadá: UNDP, 2016. 286p. Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/de
fault/files/2016_human_development_report.pdf>. Acesso em dez. 2019.
UNITED STATES CONGRESS. Coastal Zone Management Act of 1972. Washington D.C., USA: United States
Congress, 1972. (Public Law 92–583). Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE
86/pdf/STATUTE86Pg1280.pdf >. Accesso em jan. 2015.
WOODROFFE, C. Coasts: Forms, process and evolution. Great Britain, United Kingdom: Cambridge Univer
sity Press, 2002. p.640.
WRIGHT, L.D.; SHORT, A. Morphodyamic Variablity of Surf Zones and Beaches: a synthesis. Marine Geology,
v. 56, 1984, p. 93118.

Para fazer a citação bibliográfica:
LinsdeBarros, F. M.; Milanés, C. B. Os limites espaciais da zona costeira para fins de gestão a partir
de uma perspectiva integrada. In: Souto, R.D. (org.). Gestão Ambiental e sustentabilidade em áreas
costeiras e marinhas: conceitos e práticas. Vol. 1. Rio de Janeiro: Instituto Virtual para o
Desenvolvimento Sustentável  IVIDES.org, 2020. pp. 2250.

50

