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RESUMO GERAL 

 

O presente trabalho apresenta estratégias, ações de adaptação e gerenciamento de 

riscos às mudanças climáticas, aplicado à cidade litorânea e insular de São 

Francisco Sul, localizada no norte de Santa Catarina, especificamente quanto aos 

eventos relacionados à processos erosivos na linha de costa e elevação do nível do 

mar. Foram determinados 4 pontos representativos do município, abrangendo região 

dos balneários (Enseada, Ubatuba e Itaguaçu), Prainha, Porto de São Francisco do 

Sul e o Centro Histórico,  considerando sua  relevância humana, socioeconômica e 

ambiental. A metodologia aplicada consiste na realização de vistorias, a fim de 

diagnosticar as condições da área em estudo e a aplicação da Análise Preliminar de 

Perigos, classificando eventos quanto à sua severidade e frequência. Os resultados 

indicam que a área em estudo apresenta riscos diferenciados, sendo a Prainha e os 

Balneários mais vulnerável à processos erosivos; e o Centro Histórico e Porto mais 

suscetíveis à elevação do nível do mar, sendo necessário gerenciamento de riscos e 

ações de adaptação. Tais riscos interferem no dinamismo ambiental e a 

infraestrutura local, impactando ne economia e na qualidade de vida da população.   

Após avaliação da exposição face aos eventos estudados, foram desenvolvidas 

estratégias e ações de minimização.  Indicam-se soluções de adaptação baseada 

em ecossistemas, com práticas de gestão, conservação e restauração de 

ecossistemas essenciais, como restingas, possibilitando soluções com excelente 

custo-benefício. A pesquisa demonstra a viabilidade da metodologia utilizada, 

podendo ser aplicada posteriormente a outros pontos do território municipal, gerando 

contribuições para um plano municipal de adaptação às mudanças climáticas, que 

eventualmente poderá ser replicado à outras cidades litorâneas, contribuindo com a 

melhoria da qualidade de vida da população costeira.  

 

Palavras-chave: mudanças climáticas, cidades litorâneas, gestão, adaptação. 
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ABSTRACT 

 

The research presents strategies, adaptation actions and risk management to climate 

change, applied to the coastal and insular city of São Francisco Sul, located in the 

north of Santa Catarina, specifically about events related to erosion processes on the 

coast line and elevation of the level of the sea. Four representative points of the city 

were determined, including the balneary region (Enseada, Ubatuba and Itaguaçu), 

Prainha beach, Port and the Historical Center, considering their human, 

socioeconomic and environmental relevance. The applied methodology consists in 

realization of inspections in order to verify the conditions of the area and the 

application of the Preliminary Hazard Analysis, classifying events according to their 

severity and frequency. The results indicate that the area presents a different risk, 

with Prainha beach and Balneary region being more vulnerable to erosion processes; 

and the Historic Center and Port more susceptible to sea level rise. These risks 

interfere the environmental dynamism and local infrastructure, impacting the 

economy and the quality of life of the population. After assessing to the events 

studied, minimization strategies and actions were developed. Adaptation solutions 

based on ecosystems are indicated, with management practices, conservation and 

restoration of essential ecosystems, such as restingas, enabling solutions with 

excellent cost-benefit ratio. The research demonstrates the viability of the 

methodology used, which can be applied later to other points in the municipal 

territory, generating contributions to a municipal plan for adaptation to climate 

change, which may eventually be replicated to other coastal cities, contributing to the 

improvement of the quality of life. of the coastal population. 

 

Keywords: climate change, coastal cities, management, adaptationclimate.  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

As mudanças climáticas estão acontecendo em uma proporção sem 

precedentes e impactando muitas pessoas em todo o planeta. A necessidade de 

esforços de adaptação nunca foi tão urgente. O aumento do nível dos oceanos, 

secas mais longas e frequentes, elevação na atividade de furacões e enchentes 

estão cada vez mais afetando os meios de subsistência (MUNANG et al., 2013).  

Conforme a Constituição Federal, no “Art. 225.§ 4º. A Floresta Amazônica 

brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se- á, na forma da lei, dentro 

de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 

uso dos recursos naturais”. Tal menção reforça a relevância das ações de 

conservação e preservação dos ecossistemas costeiros, apesar de que em inúmeros 

casos tal questão conflita com o desenvolvimento e ocupação das cidades.  

A urbanização desordenada influencia de forma significativa os ecossistemas 

costeiros, relacionando uma série de impactos ambientais, tais como, ocupação de 

áreas de preservação permanente, núcleos urbanos sem saneamento básico, 

geração de resíduos sólidos, além de problemas de infraestrutura (NETO, 2009).   

Tais fatores atrelados aos eventos mais recentes relacionados ao cenário de 

mudanças climáticas mundial alertam para um panorama preocupante no que se 

refere aos ecossistemas costeiros e a infraestrutura das cidades litorâneas, 

potencializando impactos socioambientais significativos. Uma mudança   climática, 

de   qualquer   dimensão   e   resultando   em aquecimento ou resfriamento global, 

por ser algo  tão  amplo e complexo,  afetará  de   maneira   geral  todos   os   

componentes   do   sistema  Terra (MENDONÇA, 2007).   

 A mudança climática não é mais uma questão abstrata, considerando que 

seus impactos estão sendo sentidos em todo o mundo. As mudanças no clima estão 

afetando milhões de pessoas e frustrando seus esforços para escapar da pobreza. 

Se faz necessário integrar o risco climático nas políticas públicas, a fim de assegurar 

que o desenvolvimento ocorra considerando as variáveis de tais mudanças 

(MUNANG et al., 2013).   
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 A mudança do clima ocorre em escala global, porém os efeitos e 

consequências ocorrem em escala local. Uma das consequências vem sendo o 

desafio para a gestão de risco, que depende da sinergia entre as três esferas de 

governo e também da incorporação da sociedade como agente participante do 

processo (PREFEITURA DE SANTOS, 2016).  

Para Marengo (2006), algumas consequências notáveis do aquecimento 

global foram já observadas, como o derretimento de geleiras nos polos e o aumento 

de dez centímetros no nível do mar em um século.  Os problemas relacionados ao 

avanço do mar principalmente, denotam a necessidade da elaboração de um 

planejamento urbano, onde medidas emergenciais precisam ser executadas e ações 

de médio e longo prazo previstas.  

 Diferentes regiões do Brasil já vêm experimentando alterações em seus 

climas característicos. A previsão é que essas mudanças afetem os sistemas 

naturais, humanos, de infraestrutura e produtivo do país, de maneira não uniforme 

(PBMC, 2015).   

 Um aumento da temperatura poderá conduzir a um incremento na 

frequência de eventos extremos nas diferentes regiões do Brasil, bem como uma 

alteração no regime de chuvas, com maior ocorrência de secas, inundações, 

alagamentos, deslizamentos de encostas e consequentes deslocamentos 

populacionais das regiões atingidas. Essas alterações terão consequências na 

sociedade, nos ecossistemas e nos diferentes setores da economia (PBMC, 2015). 

 Nas regiões costeiras brasileiras, além da exposição aos eventos extremos 

e elevação do nível médio do mar, há um problema adicional relacionado à absoluta 

falta de informações sobre como o nível vem subindo nas últimas décadas e sobre 

como as ondas vêm ficando mais fortes. Para o segmento portuário, estudos indicam 

que quase todos os portos do país precisam já hoje de medidas de adaptação, seja 

para aumentar a chamada “borda livre”, o espaço seco entre o cais e a água, seja 

para aumentar o calado por causa de assoreamento, com custos próximos de R$ 7 

bilhões (BRASIL 2040, 2015). 

 Conforme Prefeitura de Santos (2006), os riscos associados às mudanças 

climáticas globais ainda são encarados com certa passividade pela sociedade de 

uma forma geral, inclusive administrações públicas. Reconhece-se a relevância de 

ações de adaptação e sustentabilidade no nível local, pois é nessa escala que se 
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organizam vários arranjos institucionais, com vistas ao enfrentamento dos perigos, 

como aumento e melhoria de mecanismos fiscais voltados a esse combate, e 

criação e melhoria de estruturas que permitam uma gestão coletiva e articulada em 

prol de um objetivo comum: cidades mais resilientes com desenvolvimento 

sustentável.   

Tal tendência se encontra bastante disseminada no continente europeu, 

reforçadas por diversos estudos científicos e ações governamentais sobre relação 

das mudanças climáticas com a gestão costeira. Porém, no mundo já é possível 

encontrar atores locais capazes de exercer pressão e orientar o planejamento e a 

gestão das cidades abordando a questão climática, tendo como exemplo as 

atividades desempenhadas pelo Climate Protection Action Committee de Cambridge 

– EUA, o projeto Climate Smart Communities: local action to combat Climate Change 

do governo de Nova Iorque,  o AdaptCap Project - Capacity.org, que busca reduzir a 

vulnerabilidade das comunidades costeiras na Índia expostas ao aumento do nível 

do mar, à tempestades e às secas (SATHLER et al, 2015).  

 Considerando a factibilidade do cenário apontado e de que os processos de 

mitigação das mudanças climáticas não evoluem de forma satisfatória à nível global, 

atinge-se o ponto de que se faz necessário a adaptação aos efeitos negativos 

(MUNANG et al., 2013).  

 Tais efeitos podem ser mensurados através de técnicas utilizados no campo 

da engenharia, como é o caso do Estudo de Análise de Riscos. Conforme CETESB 

(2011), risco pode ser definido como medida de danos, resultante da combinação 

entre frequência de ocorrência de um ou mais cenários acidentais e a magnitude dos 

efeitos físicos associados a esses cenários. Já o termo Perigo, refere-se às 

condições com potencial para causar danos às pessoas, à propriedade e ao meio 

ambiente. O Gerenciamento de Risco neste caso, se define como o processo de 

controle de risco compreendendo a formulação e a implantação de medidas e 

procedimentos técnicos e administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e 

controlar o risco, incluindo ações de adaptação.  

 O conceito de adaptação climática consiste no ajuste em sistemas naturais 

ou humanos, em resposta aos impactos das mudanças climáticas, atuais ou 

previstas, de modo a minimizar os prejuízos ou potencializar benefícios (UNFCCC, 

2012).  
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 Neste sentido, surge o conceito de adaptação baseada em ecossistemas, 

tendo sido aplicada em diversas estratégias de adaptação em todo o mundo, 

favorecendo a preservação de ecossistemas essenciais, possibilitando a 

manutenção dos serviços ambientais e conservação da biodiversidade. Tal 

abordagem tem potencial de reduzir a exposição à alterações climáticas, 

possibilitando soluções com excelente custo-benefício, porém são imperativas ações 

de gestão, conservação e restauração de ecossistemas (MUNANG et al., 2013).    

  Tal entendimento justifica a realização do presente trabalho, considerando 

a realidade do município de São Francisco do Sul e de boa parte das cidades 

litorâneas, que demandam uma discussão de como serão impactadas ao cenário de 

mudanças climáticas, bem como de que forma estão preparadas, com ações de 

adaptação. Esta necessidade dá suporte para a escolha do  município, que não 

detém de um plano de adaptação, reforçada por ser uma cidade insular.  Ressalta-

se ainda sua importância histórica, de 504 anos e abrigando uma série de 

edificações tombadas pelo patrimônio histórico; dos seus aspectos 

socioeconômicos, com vocação turística e portuária; além de sua relevância 

ambiental, com inúmeras praias, ecossistemas bem preservados e com 

aproximadamente 6.000 hectares de seu território compondo o Parque Estadual do 

Acaraí.    

Assim, o objetivo geral do trabalho é realizar um estudo que proponha 

estratégias, ações de adaptação e gerenciamento de risco às mudanças climáticas, 

aplicáveis para o município de São Francisco do Sul. Tal estudo será relatado em 

um artigo e sua síntese será redigida na forma de um documento técnico a ser 

entregue ao poder público do município. Para atendimento do objetivo geral, foram 

estipulados três objetivos específicos, sendo eles: 

1) Diagnosticar o atual estado da zona costeira na qual o Município de São 

Francisco do Sul está inserido, correlacionando os processos naturais, ecossistemas 

e infraestrutura urbana;   

2) Identificar exposição dos pontos estudados face aos efeitos das mudanças 

climáticas, especificamente à elevação do nível do mar e eventos de erosão costeira 

causados por eventos extremos (ressacas); 

3) Desenvolver um estudo de análise de riscos, indicando ações de adaptação aos 

cenários identificados.   
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Esses três objetivos específicos ajudam a melhor expor as informações para 

pleno atendimento do objetivo geral estabelecido. O artigo tem caráter investigativo, 

contempla um diagnóstico das condições da linha de costa da área em estudo, 

identifica sua vulnerabilidade, utilizando-se da metodologia de Análise Preliminar de 

Perigos, considerando os fenômenos estudados. Além disso, propõe ações de 

adaptação, priorizando a conservação, preservação e quando o caso, a recuperação 

de ecossistemas. O documento técnico procura organizar as informações e sintetizá-

las para informar os tomadores de decisão, potencialmente aplicável para a área de 

estudo. Tal documento será entregue e apresentado ao Poder Público Municipal de 

São Francisco do Sul.   

 A demanda por ações de planejamento e adaptação diante de um cenário 

de mudanças climáticas globais existente à nível mundial demanda o 

comprometimento do poder público nas diferentes esferas, e isso é principalmente 

relevante nas cidades costeiras,  onde um dos principais efeitos de tais mudanças, 

relacionados ao aumento do nível do mar,  potencializa consequências catastróficas 

no contexto socioambiental. O conhecimento da vulnerabilidade e o gerenciamento 

de riscos permitem o estabelecimento de metas a serem definidos à uma 

comunidade específica, onde estratégias poderão ser implementadas em políticas 

públicas de caráter urbanística e ambiental.    
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2.ARTIGO 

CONTRIBUIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE 

ADAPTAÇÃO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - SÃO FRANCISCO 

DO SUL-SC. 

 

2.1 Resumo 

 

As mudanças climáticas impactam de forma significativa as cidades litorâneas, com 

ocorrência de eventos extremos e a elevação do nível médio do mar, trazendo a 

preocupação de como tais cidades estão preparadas a esta realidade. Surge a 

necessidade de esforços de adaptação a esses efeitos, demandando ações de 

gestão do poder público. Este artigo objetiva identificar os riscos associados à 

elevação do nível do mar e a ocorrências de processos erosivos na linha de costa, 

tendo como área de estudo o município litorâneo e insular de São Francisco do Sul-

SC. A partir do conhecimento de sua vulnerabilidade, indicam-se ações de 

gerenciamento de riscos e de adaptação. A metodologia consiste na realização de 

vistorias, para diagnosticar o estado do ecossistema estudado e a aplicação da 

Análise Preliminar de Perigos, classificando eventos quanto à sua severidade e 

frequência. Os resultados indicam que a área estudada apresenta riscos 

diferenciados, sendo a Prainha e os Balneários mais vulneráveis à processos 

erosivos e o Centro Histórico e Porto mais suscetíveis à elevação do nível do mar. 

Este estudo poderá contribuir para o município tomar decisões e sua metodologia 

pode ser replicada em outras cidades, contribuindo assim para aumento da 

resiliência da costa às mudanças climáticas.   

 

Palavras-chave: mudanças climáticas, cidades litorâneas, gestão, adaptação. 
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2.2 Abstract 

 

The climate change view is strongly impacting coastal cities, considering the 

happening of extreme events and the rise of the sea level, bringing with it a challenge 

how these cities are prepared for this reality. There is a need for efforts to adapt the 

effects, requiring management actions by the government. This article seeks to 

identify the risks associated with rising sea levels and erosive processes along the 

coast, where the coastal and insular city of São Francisco do Sul-SC is the study 

area. Based on knowledge of their vulnerability, risk management actions and 

adaptation actions are indicated. The applied methodology consists of carrying out 

surveys, in order to diagnose the state of the studied ecosystem and the application 

of the Preliminary Hazard Analysis, classifying events according to their severity and 

frequency. The results indicate the area studied presents a different risk, with Prainha 

beach and Balneary region being more vulnerable to erosion processes; and the 

Historic Center and Porto more susceptible to sea level rise, influencing its 

infrastructure. The definition of risks through the methodology used becomes an 

efficient tool, which can be replicated to others areas, and contribute to increase the 

resilience of coastal regions related the climate changes.  

 

Keywords: climate change, coastal cities, management, adaptation.  

 

2.3 Introdução 

 

O Planeta Terra é um sistema dinâmico complexo que vêm sentindo os 

efeitos das mudanças climáticas, dada à ocorrência de eventos como escassez de 

água, desastres naturais, intensificação das ondas de calor, elevação do nível do 

mar, entre inúmeros outros impactos, que afetam diretamente o meio ambiente e as 

comunidades humanas (IPCC, 2014).  

 Muitas decisões relativas a investimentos a longo prazo já precisam levar 

em conta o cenário das mudanças climáticas. Nas próximas décadas, a principal 

questão a ser levantada sobre o cenário em questão não estará relacionado às 
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mudanças em si, e sim nas incertezas das condições climáticas futuras, muitas 

vezes negligenciadas na tomada de decisões (HALLEGATTE, 2009).  

 É de se esperar que tomadores de decisão, em seus diversos níveis, 

tenham conhecimento destes estudos e possam utilizá-los em abordagens de 

planejamento de curto, médio e longo prazos (BRASIL 2040, 2015) 

Algumas cidades brasileiras já lidam com aumento da ocorrência e frequência 

de ressacas, ocasionando transgressão marinha, erosão e alteração da linha de 

costa. Tais cidades litorâneas demandam uma discussão de como serão impactadas 

ao cenário de mudanças climáticas, bem como de que forma estão preparadas, com 

ações de mitigação e adaptação (BRAUN et al., 2017).  

Referente à elevação do nível do mar, durante o século XX, foi registrado um 

aumento médio global do nível de 19 cm, e os modelos climáticos para o final do 

século XXI identificam a possibilidade de aumento médio de 82 cm. Mesmo nos 

cenários mais otimistas quanto às ações de mitigação das mudanças climáticas, o 

fenômeno de eustasia (assim denominada a variação do nível da água dos oceanos) 

continuaria a ocorrer, podendo impactar zonas costeiras e cidades litorâneas por 

meio da transgressão marinha. Estima-se que 70% das zonas costeiras do mundo 

serão impactadas pelo aumento global do nível dos oceanos (IPCC, 2014). 

 As estruturas urbanas também serão afetadas, considerando degradação e 

processos erosivos em grandes áreas residenciais, sistemas viários entre outras 

áreas urbanizadas. Certamente, a maior preocupação com o aumento do nível do 

mar é a segurança e o bem estar da população localizada na linha costeira, além da 

questão socioeconômica, uma vez que os investimentos (imobiliários, portuários, 

infraestrutura) nas regiões litorâneas são expressivos (NETO, 2009).  

 Outro aspecto a ser observado está relacionado ao crescimento 

desordenado das cidades litorâneas, que abrigam 60% da população brasileira, e 

que carecem de políticas públicas, sofrendo com a falta de interação entre os 

ecossistemas costeiros, a infraestrutura urbana e áreas habitadas, favorecendo a 

susceptibilidade à danos sociais, econômicos e ambientais e desastres de maior 

magnitude (NETO, 2009).     

 O relatório do IPCC (2014) indica ainda que as populações mais vulneráveis 

são justamente àquelas com menor capacidade adaptativa às mudanças. O 

aumento da resiliência aos riscos climáticos está diretamente ligado à capacidade de 
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tomar decisões que permitam a redução das vulnerabilidades e da exposição e o 

consequente aumento da capacidade de adaptação.  Tais fatores são agravados a 

partir da ocupação e descaracterização das áreas de preservação permanente 

(APP-1), incluindo ecossistemas de significativa função ecológica, como as 

restingas, margens de corpos hídricos naturais e manguezais. Conforme Lei Federal 

12.651/2012, considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente; 

as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; os 

manguezais, em toda a sua extensão, entre outras.  

  A adaptação climática torna-se uma necessidade, a fim de prever os efeitos 

das alterações e tomar medidas adequadas para prevenir ou minimizar os impactos. 

São necessárias estratégias e medidas a nível local, nacional, transnacional e 

comunitário (PBMC, 2015).  

 Tal adaptação aos efeitos adversos da mudança do clima é favorecida com 

a adoção de soluções baseadas na conservação de ecossistemas essenciais, que 

foram priorizadas no desenvolvimento deste trabalho (MUNANG et al., 2013).    

 Assim, o conceito de serviços ecossistêmicos, utilizados nas avaliações 

propostas, se faz importante nesta pesquisa. Para Lima (2018), os serviços 

ecossistêmicos, originados de funções e processos naturais resultam na prestação 

de benefícios ao ser humano através de um ecossistema saudável e funcional para 

o bem-estar social e desenvolvimento econômico. Tais serviços representam a 

conexão-chave entre as dimensões social e ecológica, sendo divididos em 4 

diferentes categorias, de modo a tipificar os benefícios para o bem-estar humano:  

serviços de suporte, serviços de provisão, serviços de regulação e serviços culturais.  

A necessidade de ações locais de adaptação justificou a escolha do município 

de São Francisco do Sul, que assim como maior parte das cidades litorâneas não 

detém de um plano de adaptação, reforçada por ser uma cidade insular e com 

potencial de tornar seus resultados replicáveis à outras cidades costeiras.  

Analisando o cenário do município, observam-se as características sociais, 

seus aspectos naturais e geográficos. O município de São Francisco do Sul ocupa 

uma área de 540,8 Km², incluindo totalmente a Ilha de São Francisco do Sul e 

porção continental denominada Vila da Glória, conforme figura 01. A sede do 

município é voltada para a Baía da Babitonga, que possui importante função para o 
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modo de vida de toda a região, principalmente em função das atividades portuárias 

desenvolvidas. A população é de 42.569 habitantes, conforme Censo do IBGE de 

2010, e a principal fonte de renda do município é proveniente das atividades 

portuárias (em torno de 70%), com destaque também para o turismo e o comércio 

(PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL, 2019). 

Ressalta-se ainda sua importância histórica, de 504 anos e abrigando uma 

série de edificações tombadas pelo patrimônio histórico; dos seus aspectos 

socioeconômicos, com vocação turística e portuária; além de sua relevância 

ambiental, com inúmeras praias, ecossistemas bem preservados e com 6.000 

hectares de seu território compondo o Parque Estadual do Acaraí  (PREFEITURA 

DE SÃO FRANCISCO DO SUL, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Localização da área de estudo e identificação dos pontos representativos no município. 
Fonte: (POSSAMAI et al., 2010). 

 

 Dessa forma, o objetivo deste trabalho é fornecer elementos técnicos e 

científicos para contribuir em uma potencial elaboração do Plano Municipal para 

Adaptação dos Efeitos das Mudanças Climáticas, aplicável para o município de São 

Francisco do Sul-SC. NOAA (2010) indica que um plano de adaptação às mudanças 

climáticas identifica e avalia os impactos que provavelmente afetarão a área de 
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planejamento, desenvolve metas e ações para melhor minimizar esses impactos e 

estabelece um processo para implementar esses ações.  

 Para atendimento do objetivo geral, foram estipulados três objetivos 

específicos: 

1) Diagnosticar o atual estado da zona costeira na qual o Município de São 

Francisco do Sul está inserido, correlacionando os processos naturais, ecossistemas 

e infraestrutura urbana;   

2) Identificar exposição dos pontos estudados face aos efeitos das mudanças 

climáticas, especificamente à elevação do nível do mar e eventos de erosão costeira 

causados por eventos extremos (ressacas); 

3) Desenvolver um estudo de análise de riscos, indicando ações de adaptação aos 

cenários identificados.   

 O trabalho desenvolvido procura ações de adaptação factíveis frente às 

mudanças climáticas, priorizando adaptação baseada na manutenção e 

conservação de ecossistemas essenciais.   

 

 

2.4 Metodologia 

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, através de livros, periódicos e artigos 

científicos. O levantamento bibliográfico realizado abordou questões relacionadas às 

mudanças climáticas e seus principais impactos nas zonas costeiras, numa 

perspectiva global e nacional. Procurou salientar a significância dos eventos 

relacionados à elevação do nível do mar e processos erosivos, suas consequências 

humanas, sociais e ambientais. Salienta-se ainda a relevância da manutenção de 

ambientes mais resilientes e adaptados à esta nova realidade dada à 

irreversibilidade do cenário, priorizando ações de adaptação baseada em 

ecossistemas.  As etapas metodológicas deste artigo estão sintetizadas na figura 02. 
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Figura 02. Diagrama descrevendo as etapas metodológicas do artigo. 
 

Outro aspecto levantado na bibliografia refere-se às ações governamentais ou 

não que vêm sendo praticadas, e ainda a compilação da legislação aplicável de 

caráter urbanístico, costeiro ou ambiental. Por último, características da área de 

estudo e dados oficiais foram obtidos, incluindo cotas altimétricas junta às cartas do 

IBGE.  

Realizaram-se vistorias técnicas na área de estudo, nos dias 23/07, 24/07, 

25/07, 11/09,12/09,13/09, 11/10, 12/10, 26/12 e 31/12 de 2019 e 01/01, 06/01, 16/01 

e 29/01 de 2020 registrando dados relacionados aos eventos estudados, anotadas 

em um  Registro de Ocorrências.  

O Registro de Ocorrências auxiliou na padronização das informações 

necessárias coletadas em campo, e se configura como um formulário apresentando 

as informações mais relevantes a serem obtidas nos locais vistoriados, tais como 

evidências de processos erosivos, infraestrutura, obras de contenção existentes, 

descrição de ecossistemas, aspectos populacionais e demais observações técnicas. 

Importante esclarecer que a elevação do nível do mar é um macro efeito e de escala 

global, sendo que as observações coletadas nos trabalhos de campo procuram 

evidenciar as consequências locais deste efeito, como inundação e erosão. 

As vistorias ocorreram nas áreas definidas como representativas no presente 

projeto, conforme indicado na figura 01, considerando a Prainha, localizada no norte 

da Ilha de São Francisco; os Balneários, compreendendo as praias da Enseada, 

Ubatuba e Itaguaçu; o Centro Histórico e as áreas externas do Porto de São 
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Francisco do Sul.  Menciona-se que as áreas internas do Porto não puderam ser 

vistoriadas em função das políticas de segurança do terminal.  Pressupõe -se que os 

elementos técnicos identificados nas áreas adjacentes reflitam as condições desta 

área em estudo.  

Os locais foram definidos em função de sua relevância humana, 

socioeconômica e ambiental, considerado também grande atrativo turístico no 

município, recebendo expressiva quantidade e diversidade de usuários e serviços 

ecossistêmicos significativos. A abrangência da área em estudo para cada local 

representativo foi definida através de critérios técnicos e legais, explanado nos 

resultados do trabalho.  

Também foram registrados dados altimétricos através do software Altímetro, 

confirmados junto às cartas oficiais do município, para posterior comparação com os 

níveis previstos pelo IPCC quanto à elevação do nível médio do mar.  

Tais verificações resultaram na análise da severidade e frequência 

relacionados à ocorrência de processos erosivos e elevação do nível do mar, 

utilizando-se da técnica de Análise Preliminar de Perigos.  A Análise Preliminar de 

Perigo (APP-2) é um método estruturado para identificar os perigos existentes 

devido à ocorrência de eventos, classificando-os quanto à sua frequência e 

severidade, com o intuito de eliminar, minimizar ou controlar os riscos associados 

(CETESB, 2011). Assim, os dois eventos foram avaliados, mensurando os riscos, 

através da técnica Análise Preliminar de Perigos.  

Tal metodologia utilizada no campo da engenharia contribui para a formação 

do Estudo de Análise de Riscos. Conforme CETESB (2011), risco pode ser definido 

como medida de danos, resultante da combinação entre frequência de ocorrência de 

um ou mais cenários acidentais e a magnitude dos efeitos físicos associados a 

esses cenários. Já o termo Perigo, refere-se às condições com potencial para causar 

danos às pessoas, à propriedade e ao meio ambiente. O Gerenciamento de Risco 

neste caso, se define como o processo de controle de risco compreendendo a 

formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos 

que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar o risco, incluindo ações de 

adaptação. 

Os aspectos considerados referem-se à observação do fenômeno, avaliando 

de forma qualitativa sua ocorrência em um determinado tempo. Da mesma forma, a 
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severidade do evento é ponderada pela percepção do observador, considerando 

riscos à vida humana, impactos ambientais, na biodiversidade, sociais, econômicos 

e danos ao patrimônio público e privado.  

Para este estudo, definiu-se como horizonte de projeto um período de 30 

anos, pois consiste em um tempo futuro para o qual a percepção técnica avalia a 

susceptibilidade de determinado ponto de estudo possui com relação ao fenômeno 

específico. A técnica Análise Preliminar de Perigos objetiva identificar possíveis 

sequências acidentais e identificar perigos, consequências e, eventualmente, 

sugestões para a redução do risco. 

Para auxiliar na avaliação da frequência e severidade, utiliza-se também a 

matriz de avaliação dos serviços ecossistêmicos existente na literatura para a área 

em estudo, permitindo valorar a conservação e a degradação dos mesmos.  

Lima (2018) apresenta sistemas ambientais que abrangem a área em estudo, 

tendo como base aspectos físico-naturais e socioeconômicos e seus respectivos 

serviços ecossistêmicos associados.  

O estudo de análise de riscos foi realizado para o evento de elevação do nível 

do mar e processos erosivos, formulando uma tabela para cada área em estudo, 

onde listam-se ainda a relação causa e consequências. A metodologia foi calibrada 

pela técnica da opinião especialista, ao ser apresentada para equipe multidisciplinar, 

abrangendo integrantes do Laboratório de Gestão Costeira Integrada (LAGECI) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde se indicou a utilização dos 

conceitos de valoração ambiental e base ecossistêmica, sugerindo critérios de 

avaliação.  

Sequencialmente, indicam-se ações de adaptação, compondo o 

gerenciamento de riscos, utilizando também conceitos de adaptação baseada em 

ecossistemas (AbE). O gerenciamento de riscos objetiva prever e identificar os 

riscos envolvidos, neste caso adaptado ao cenário de mudanças climáticas na área 

de estudo (ASMUS et al.,2018). Os critérios para a classificação das frequências e 

severidades dos eventos estão apresentados conforme abaixo. 
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►Quanto à frequência de ocorrência: para as causas básicas deve ser utilizado o 

critério de níveis de probabilidade.  

 

Tabela 01. Categorias de Frequências 

Categoria Denominação Descrição 

A 
Muito 

Improvável 

Conceitualmente possível, mas extremamente 

improvável de ocorrer, pois dependem de uma 

combinação de diversos fatores;  

B Improvável 
Não esperado ocorrer, pois dependem de dois 

ou mais fatores;  

C Ocasional  
Pouco provável de ocorrer, mas dependem de 

um único fator;   

D Provável Esperado ocorrer sem um período específico; 

E Frequente 
Esperado ocorrer várias vezes durante um 

período específico.  

Fonte: CETESB, 2011 

 

►Quanto à severidade: Para a categorização dos efeitos deve ser utilizado o 

critério apresentado na Tabela 02 

 

Tabela 02. Categorias de Severidade 

Categoria Denominação Descrição 

I Desprezível 
Eventos associados à ausência de danos ou danos não 

mensuráveis; 

II Marginal 
Ocorrências com potencial de causar danos irrelevantes ao 

meio ambiente, ao patrimônio, infraestrutura e população; 

III Crítica 

Situações com potencial para ocasionar impactos ao meio 

ambiente, ao patrimônio, infraestrutura e população,  com 

reduzido tempo de recuperação; 

IV Catastrófica 

Ocorrências com potencial de gerar impactos ao meio 

ambiente, ao patrimônio, infraestrutura e população, com 

tempo de recuperação elevado ou irreversível.  

Fonte: CETESB, 2011 
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A relação das frequências e severidades é obtida através da matriz de 

interação, classificando os riscos como: desprezível, menor, moderado, sério e 

crítico, apresentados na tabela 03.  

 

Tabela 03. Matriz de Classificação de Risco. 

 

 Fonte: CETESB, 2011 

 

2.5 Resultados e Discussão 

 

O município apresenta ambientes diversos, incluindo mar, praias, baía, 

costões rochosos, manguezal, ilhas, dunas, restinga, mata atlântica, campos 

litorâneos, áreas urbanizadas, áreas rurais, porto, carcinicultura, entre outros.  

Apresenta-se a seguir um breve diagnóstico, incluindo registros fotográficos 

dos locais representativos e justificativa da utilização dos mesmos.  

 

2.5.1 Centro Histórico 

 

 O Centro Histórico compreende porção da região central do município, onde 

são registrados dezenas de casarões históricos tombados pelo IPHAN - Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, destacando-se a Igreja Matriz de São 
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Francisco do Sul, com sua construção finalizada em 1.665 (PREFEITURA DE SÃO 

FRANCISCO DO SUL, 2019).  

 Esta região é definida através do plano diretor (Lei Municipal 763//81), como 

Zona Especial – ZE 01, onde uma série de exigências urbanísticas. Em função da 

precisa definição na normativa municipal, considera-se a totalidade do zoneamento 

como a área de estudo, conforme apresentado na figura 03. O Centro Histórico 

atualmente abriga uma série de prédios públicos, estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviço, conforme Figuras 04a e 04b. O Centro Histórico banhado 

pela Baía da Babitonga abriga uma orla de 1.350 metros, com elevado grau de 

ocupação das faixas marginais. As cotas altimétricas variam de 1,00 metro à 20,00 

metros nas pequenas elevações registradas.   

 

 
Figura 03. Fragmento do Mapa de Uso e Ocupação do Solo, evidenciando ZE 1.  

Fonte: (Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, 2013). 
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Figura 04a  Visão Geral – Centro Histórico - Coordenadas UTM: 735682.88 m E 7095340.87 m S 

Figura 04b Aspectos de Uso do Solo - Coordenadas UTM:735737.23 m E 7095358.21 m S 
Fonte: O autor, 2019 

 

 

2.5.2 Porto de São Francisco do Sul 

 

O Porto de São Francisco do Sul localizado na margem direita da baía da 

Babitonga foi inaugurado em 1º de julho de 1.955, desempenhando deste então 

importante função na economia de toda a região, incluindo o interior do estado de 

Santa Catarina. Conta com um cais acostável de extensão contínua de 1.530 

metros, com profundidades de aproximadamente 14,5 metros, conforme figura 05, 

que consiste na foto aérea local. O complexo do Porto Organizado conta também 

com um arrendatário, o Terminal Portuário Santa Catarina – TESC, que por sua vez 

conta com um cais acostável de 225 metros e calado máximo de 11 metros (APSFS, 

2019).   

 

 
Figura 05. Foto aérea do Porto de São Francisco do Sul. Fonte: APSFS (2019). 
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Conforme APSFS (2019), a extensão total engloba seis berços de atracação e 

o terminal movimenta predominantemente granéis sólidos e líquidos de origem 

vegetal para exportação. A infraestrutura contempla ainda áreas administrativas 

edificadas, armazéns de carga e pátio, configurando a área do porto organizado 

conforme figura 06.   

 

 
Figura 06. Poligonal e vértices da área do Porto Organizado de São Francisco do Sul - (Decreto N° 

4.989 de 17 de fevereiro de 2004).Fonte: (APSFS, 2019). 
 

 

2.5.3   Balneários: Enseada, Ubatuba e Itaguaçu 

 

 As praias da Enseada, Ubatuba e Itaguaçu são praias arenosas contínuas, 

conforme figuras 08 e 09, que retrata aspectos da linha de costa,  com extensão de 

7.500 metros localizadas no norte da Ilha de São Francisco do Sul. A região se 

configura como um balneário densamento povoado, e exercendo importante função 

turística essencialmente nos meses de verão, conforme figura 7a. Nas extremidades, 

assim como em um ponto central da enseada (divisa entre as praias de Ubatuba e 

Itaguaçu), ocorrem costões rochosos. 

 Nas vistorias realizadas, percebe-se a ocupação humana e 

descaracterização dos ecossistemas originais, inclusive com a degradação de 

restingas e áreas de preservação permanente. Este ambiente abrange ainda a foz 

do Rio Acaraí, importante bacia hidrográfica do município (figura 7b). 
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Figura 7a - Uso recreativo na Praia da Enseada, com comércio de alimentos e bebidas 

Coordenadas UTM: 749514.12 m E 7096962.27 m S 
Figura 7b - Foz do Rio Acaraí - Coordenadas UTM: 747743.42 m E 7097481.28 m S 

Fonte: O autor, 2019. 
 

Para delimitação da área em estudo, cita-se o Artigo 10, § 3 da  Lei Federal n⁰ 

7.661, de 16 de maio de 1.988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC): Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente 

pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, 

cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, 

em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.  

 Conforme tal definição, a delimitação física desta área de estudo abrange a 

extensão da praia em seu sentido longitudinal. Para determinação de sua extensão 

no sentido transversal, inclui-se além da faixa de praia, as áreas definidas como de 

preservação permanente (APP-1) em função da legislação federal, Artigo 4º da Lei 

12.651/2012, considerando ocorrência de restingas, conforme figura 08 a e 08 b.   

  

 
Figura 08a - Praia de Itaguaçu, apresentando dunas frontais e vegetação de restinga 
predominantemente herbácea. Coordenadas UTM: 747037.08 m E 7101413.40 m S 

Figura 08b -. Vegetação de restinga e área de preservação permanente -  Praia de Ubatuba. 
Coordenadas UTM: 747015.88 m E 7099931.48 m S. Fonte: O autor, 2019. 
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2.5.4 Prainha 

 

 A Prainha, também conhecida como Praia da Saudade é uma praia 

oceânica, com extensão de 550 metros, localizada no norte da Ilha de São Francisco 

do Sul. Trata-se de uma praia com alta energia, bordeada por margens rochosas e 

com grau de preservação distinto, considerando que em sua metade norte, a 

restinga possui significativo grau de preservação, a metade sul está comprometida 

pela ocupação humana de forma desordenada.  

 A região se configura como um balneário densamento povoado e exercendo 

importante função turística essencialmente nos meses de verão, conforme figura 

09a. A Prainha foi contemplada na temporada 2019/2020 no Programa Bandeira 

Azul, de acordo com figura 09b.  

 

 

Figura 09a – Uso recreativo da Prainha -  Coordenadas UTM: 749675.07 m E 7096160.31 m S 
Figura 09b - Prainha contemplada com a certificação Bandeira Azul no ano de 2019 

Coordenadas UTM: 749683.61 m E  7096432.30 m S 
Fonte: O autor, 2019. 

 

 Nas vistorias realizadas em 2019, percebe-se a perda da faixa de areia, 

especialmente em sua porção sul, o que vêm prejudicando sua utilização para 

recreação e turística. Tal situação demandou a realização de estudos e execução de 

obras emergenciais por parte do poder público municipal, conforme evidenciado 

pelas figuras 10a e 10b.  

 A delimitação física desta área de estudo abrange a totalidade da praia em 

seu sentido longitudinal e engloba em sua extensão transversal, as áreas tidas como 

de preservação permanente.   
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Figura 10a. Obra de enrocamento visando proteção contra erosão costeira na Prainha. 

Coordenadas UTM: 749669.97 m E 7096253.48 m S 
Figura 10b. Obras emergenciais ocorridas no ano de 2019.  

Coordenadas UTM: 749668.41 m E 7096294.63 m S 
Fonte: O autor, 2019. 

 

2.5.5 Impactos das Mudanças Climáticas 

  

 Conforme o 5º Relatório do IPCC (2014) existem diferentes cenários 

possíveis quanto à elevação do nível do mar. Tais cenários variam desde o 

cumprimento rigoroso de medidas de mitigação (considerando a influência antrópica 

nas mudanças climáticas), até o cenário possível caso os modelos vigentes de 

desenvolvimento e crescimento econômico e populacional se mantenham. As 

previsões são apresentadas abaixo. 

 

Tabela 04. Cenários Possíveis das Mudanças Climáticas. 

Impactos: Cenário 01 Cenário 02 

Aumento da temperatura 

média global  

De 0,3 °C a 1,7 °C 

 

De 2,6°C a 4,8ºC 

 

Derretimento das geleiras  15 a 55% 

 

35 a 85% 

 

Aumento médio global do 

nível do mar  

De 0,26m e 0,55m 

 

De 0,45m e 0,82m 

 

Fonte: IPCC, 2014 

  O Cenário 01 tem por premissa que sejam cumpridas as metas para 

rigorosa mitigação, com o objetivo de manter o aquecimento global em temperaturas 

não superiores a 2°C acima das temperaturas pré-industriais. Já o Cenário 02 tem 

por base que nenhum esforço adicional seria realizado para reduzir as emissões de 

GEE (gases efeito estufa), além daquelas em vigor atualmente, e considerando o 
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crescimento das emissões globais, impulsionado pelo crescimento da população 

mundial e atividades econômicas. Para a primeira metade do século XXI, as 

previsões apontam que a média global estará entorno de 17 a 38 cm (IPCC, 2014).  

 No enfoque dado à elevação do nível do mar e na mensuração das 

consequencias deste evento na área em estudo, as variações que ocorrem em 

função das marés são incorporadas, ou seja, prevê-se a combinação dos fatores e 

seus efeitos na linha de costa.  

Para tanto, de acordo com Caruso Jr (2012), o litoral norte catarinense 

encontra-se sob domínio de um regime de micromarés (amplitude menor que 2 

metros), semidiurno, com altura média de 0,8 m e máxima de 1,2 m, durante o 

período de sizígia. As marés astronômicas provocam o estabelecimento das 

correntes de marés e de ondas locais, que atuam dominantemente na 

desembocadura da Baía da Babitonga, transportando sedimentos para o interior do 

estuário durante a preamar e desta para o Oceano Atlântico, durante o refluxo das 

águas por ocasião da baixa-mar. 

 Considerando as feições naturais e fatores de uso e ocupação do solo do 

município, é possível prever potenciais impactos relacionados à levação do nível do 

mar. Apesar da altitude média oficial do município ser de 9 metros, pequenas 

elevações do nível do mar comprometeriam as principais estruturas do município. 

Analisando de forma geral as 04 áreas em estudo, percebe-se a ocupação da 

linha de costa de forma bastante intensa com construções muito próximas do limite 

com a praia e descaracterização dos ecossistemas originais (principalmente dunas 

frontais e restingas). A ocorrência de eventos meteorológicos com alta energia 

comuns no período de outono e inverno desencadeiam ressacas do mar e 

enchentes marinhas, deixando pessoas, infraestrutura e ecossistemas em risco.   

 

 

2.5.6  Estudo de Análise de Risco 

 

Aqui discute-se a ocorrência dos eventos (elevação do nível do mar e 

processos erosivos na linha de costa) de cada ponto da área em estudo, com 

definição dos atributos que avaliam a vulnerabilidade e classificam o risco.  
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Na apresentação da metodologia à equipe multidisciplinar, os conceitos de 

valoração ecossistêmica foram indicados como viáveis para auxiliar na mensuração 

dos atributos de severidade e frequência. Em Lima (2018), há a descrição dos 

sistemas ambientais naturais e antrópicos e os respectivos serviços ecossistêmicos 

associados indicados. Na tabela 05, apresentam-se os respectivos sistemas 

ambientais para a área em estudo.  

 

Tabela 05. Identificação dos Sistemas Ambientais naturais e antrópicos nas áreas 

estudadas. 

Sistema Ambiental Centro Histórico Porto Balneários Prainha 

Sistemas Naturais 

Mata Atlântica X X X X 

Manguezal X X X  

Dunas   X X 

Praia X X X X 

Costão Rochoso X X X X 

Ilhotas     

Campos Litorâneos     

Córregos e Rios X X X  

Estuário X X X  

Marinho Costeiro X X X X 

Sistemas Antrópicos 

Área Urbanizada X X X X 

Área Portuária  X   

Área de transição rural     

Silvicultura     

Fonte: o Autor (2020), adaptado de Lima (2018). 

 

Conforme Lima (2018), essa categorização ocorreu com o objetivo de deixar 

explícito os usos e os serviços providos. Os sistemas foram divididos em duas 

categorias: Sistemas Ambientais Naturais (SAN) e Sistemas Ambientais Antrópicos 

(SAA), entendidos como aqueles ambientes construídos pelo ser humano.  

Na avaliação dos riscos frente aos eventos estudados, utilizando-se da 
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metodologia APP-2 indicam-se as causas que influenciam os graus de severidade e 

frequência de determinado impacto, sendo bastante útil uma visão sistêmica, 

valorando por exemplo a disponibilidade ou perda de determinado serviço 

ecossistêmico. Da mesma forma, identificam-se suas consequências e efeitos que 

também comprometem os atributos de avaliação.  

Para a análise dos efeitos relacionados à elevação do nível do mar, reforça-se 

os dados obtidos junto à literatura. A análise pressupõe a correlação dos fatores de 

elevação do nível do mar em função das mudanças climáticas com o nível das 

preamares mais altas. Além disso, utiliza-se da sua condição mais crítica e conforme 

cotas altimétricas estimadas da área em estudo.  

Os atributos de severidade e frequência e consequente classificação de riscos 

das áreas estudadas estão inseridos nas tabelas a seguir.  

A Tabela 06 apresenta a Análise Preliminar de Perigos para a área do Centro 

Histórico.  
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Tabela 06. Análise Preliminar de Perigos – Centro Histórico 
Eventos Causas Consequências Severidade Frequência Risco 

Elevação do Nível do Mar -Falta de planejamento 

urbano;  

-Reduzidas cotas 

altimétricas;  

-Ocupação de faixas não 

edificáveis; 

-Descaracterização dos 

ecossistemas originais; 

-Aterro não controlado; 

 

-Inundações; 

-Perda de infraestrutura (habitação, 

mobilidade) e serviços urbanos; 

-Recuo das linhas de orla;  

-Perda de biodiversidade;  

- Prejuízos econômicos;  

- Intrusão salinas nos aquíferos 

costeiros; 

-Interferência na macrodrenagem;  

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Crítico 

Processos Erosivos -Falta de fonte de 

sedimentos; 

-Ocupação de faixas não 

edificáveis; 

-Descaracterização dos 

ecossistemas originais;  

-Aterro não controlado; 

-Construção de estruturas 

náuticas inadequadas;  

-Falta de manutenção das 

estruturas (contenção); 

-Perda de infraestrutura (habitação, 

mobilidade) e serviços urbanos;  

-Redução de habitats naturais 

(estuário);  

-Comprometimentos de serviços 

patrimoniais e culturais;  

-Perda do valor paisagístico;  

- Prejuízos econômicos;  

-Aumento na frequência de inundações 

decorrentes das ressacas;  

 

 

 

III 

 

 

 

B 

 

 

 

Menor 
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No Centro Histórico, com ocupação que remonta o século XVI e elevado grau 

de antropização, considera-se as baixas cotas altimétricas desta região, que 

potencializam os impactos advindos da elevação do nível do mar, que combinados 

aos efeitos da maré, resultariam na inundação parcial de áreas ocupadas, bem como 

dos fragmentos de mangue ainda existentes, apesar de que está inserida em 

sistema abrigado e com menor energia de ondas. Na avaliação do atributo 

severidade para este evento, pondera-se sobre os serviços ecossistêmicos de uma 

área urbanizada, no que se refere à perda de infraestrutura e serviços urbanos 

classificados como suporte e provisão respectivamente, além de prejuízos 

patrimoniais e culturais. Esta região, por se tratar de um estuário, cercada por 

manguezais, estaria sofrendo também impactos no habitat e ciclagem de nutrientes, 

classificados como serviços ecossistêmicos de suporte e regulação.   

 Os ecossistemas como manguezais por exemplo podem sofrer mudanças 

significativas considerando flutuações do nível relativo do mar, uma vez que o 

desenvolvimento dos mesmos é controlado pela interação terra-mar, e sua expansão 

é determinada pela topografia, sedimentos e geoquímica (ALONGI, 2002).  

 Trata-se de ecossistemas muito variados quanto sua composição e 

estrutura, sempre marcando a transição entre terra e mar. Sua ocorrência em 

ambientes limítrofes às áreas urbanizadas, além de comprometer seus níveis de 

conservação, em função do despejo inadequado de resíduos sólidos e esgoto 

sanitário, promove seu confinamento, e uma potencial elevação do nível do mar, 

implica em impactos significativos (RICHIERI, 2006).  

 Julga-se como Catastrófico, conforme definição constante na metodologia 

APP-2, uma vez que os danos são irreversíveis para esta área em estudo.  Na 

avaliação do atributo Frequência, estima-se o atributo Provável, uma vez que se 

considera a previsibilidade do impacto, ainda que as medidas mitigadoras e de 

adaptação possam ser aplicadas, o que define o risco Crítico para este ponto e 

impacto. 

 Para o impacto Processos Erosivos, argumenta-se que a severidade Crítica 

considera consequências similares à própria elevação do nível do mar, porém com 

possibilidades de recuperação. Analisando as feições da linha de costa, julga-se que 

a redução da oferta dos serviços ecossistêmicos poderia ser comprometida, mas de 

forma temporária até completa recuperação. Nesta região, é possível evidenciar 
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ocupações muito próximas da baía da Babitonga, assim como uma área aterrada 

décadas passadas, porém as vistorias identificaram a manutenção da infraestrutura, 

através de dispositivos de contenção (muro de gabião). Tais evidências justificam o 

atributo Improvável, que estabelece o risco Menor. 

 

A Tabela 07 apresenta a Análise Preliminar de Perigos considerando vistorias 

técnicas realizadas nas áreas adjacentes do Porto de São Francisco do Sul.  
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Tabela 07. Análise Preliminar de Perigos – Porto de SFS. 
Eventos Causas Consequências Severidade Frequência Risco 

Elevação do Nível 

do Mar  

-Inexistência de planejamento;  

-Reduzidas cotas altimétricas;  

-Falta de fonte de sedimentos; 

-Ocupação de faixas não 

edificáveis; 

-Dragagem sem controle; 

-Ineficiente plano de contingência;  

-Perda do espaço portuário, 

circulação e armazenagem de 

cargas;  

-Inundações; 

-Recuo das linhas de orla;  

-Perda de biodiversidade;  

- Prejuízos econômicos;  

-Interferência na macrodrenagem; 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Crítico 

Processos Erosivos -Falta de fonte de sedimentos; 

-Ocupação de faixas não 

edificáveis; 

-Dragagem sem controle; 

-Falta de manutenção das 

estruturas (contenção); 

-Ineficiente plano de contingência; 

-Perda do espaço portuário, 

circulação e armazenagem de carga;  

-Redução de habitats naturais 

(estuário);  

-Comprometimento dos serviços 

logísticos e prejuízos econômicos;  

-Perda de infraestrutura (berços de 

atracação);  

-Aumento na frequência de 

inundações decorrentes das 

ressacas;  

 

 

 

III 

 

 

 

D 

 

 

 

Sério 
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 No porto de São Francisco do Sul, a elevação do nível do mar reduziria 

alguns serviços ecossistêmicos relevantes, principalmente aqueles que oferecem 

áreas para circulação e armazenagem de carga, influenciando negativamente os 

serviços logísticos e a principal atividade econômica de São Francisco do Sul. Por 

esta gama de serviços potencialmente afetados, o atributo severidade estabelecido 

foi Catastrófico, pois prejudicariam significativamente as atividades portuárias, ou em 

uma condição mais otimista, demandaria elevado tempo de recuperação.  

 Conforme IBGE (2019), as cotas altimétricas nas áreas contíguas aos 

berços de atracação são de aproximadamente 3,00 metros, e se correlacionado às 

previsões mais pessimistas para 2.050, favorece eventos de inundação quando 

combinado às marés. Da mesma forma, a frequência foi avaliada como Provável, 

pois inexistem ações que possam impedir as consequências oriundas do impacto.  

 Para o impacto relacionado aos processos erosivos, estima-se o atributo de 

severidade como Crítico, pois os impactos também seriam similares à própria 

elevação do nível do mar, mas com possibilidade de recuperação. Quanto à 

frequência, observações in loco das áreas limítrofes evidenciam o comprometimento 

da estabilidade geotécnica e a necessidade de obras de enrocamento, o que 

agravaria com a ocorrência de ressacas, classificando-a com o atributo Provável, e o 

risco como Sério. É importante salientar que não foi possível a realização de 

vistorias nas áreas internas do porto, por ser um local com acesso restrito em função 

das políticas de segurança do terminal. 

 

A Tabela 08 apresenta a Análise Preliminar de Perigos para a área dos 

balneários (Enseada, Ubatuba e Itaguaçu).  
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Tabela 08. Análise Preliminar de Perigos – Balneários (Enseada, Ubatuba e Itaguaçu) 
Eventos Causas Consequências Severidade Frequência Risco 

Elevação do Nível 

do Mar 

-Falta de planejamento urbano;  

-Reduzidas cotas altimétricas;  

-Ocupação de faixas não 

edificáveis; 

-Descaracterização dos 

ecossistemas originais; 

-Obras executadas sem 

planejamento; 

- Obras paliativas; 

-Perda de infraestrutura (habitação, mobilidade) 

e serviços urbanos; 

-Recuo das linhas de orla;  

-Perda de biodiversidade;  

- Prejuízos econômicos;  

- Intrusão salinas nos aquíferos costeiros; 

-Interferência na macrodrenagem; 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Menor 

Processos 

Erosivos 

-Falta de fonte de sedimentos; 

-Ocupação de faixas não 

edificáveis; 

-Descaracterização dos 

ecossistemas originais;  

-Falta de manutenção das 

estruturas (contenção); 

-Perda de infraestrutura (mobilidade) e serviços 

urbanos;  

-Redução de habitats naturais;   

- Redução na largura da faixa de areia; 

-Comprometimentos de serviços patrimoniais e 

culturais;  

-Perda do valor paisagístico;  

- Prejuízos econômicos (turismo, lazer e 

educação ambiental);  

-Aumento na frequência de inundações 

decorrentes das ressacas; 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

Crítico 
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 Para os balneários, os serviços ecossistêmicos de praias que foram 

observados são: 

►Classe Suporte: Habitat; 

►Classe Provisão: estoque de sedimentos; 

►Classe Regulação: Fluxo de sedimentos, controle de erosão; 

►Classe Cultural: Paisagem.  

 O sistema ambiental praia corresponde aos depósitos sedimentares 

situados na interface entre a zona costeira terrestre e aquática (LIMA, 2018).  

 A análise deve ser integrada ainda considerando os serviços relacionados 

aos sistemas ambientais nesta área em estudo (Tabela 05). Na linha de costa da 

praia de Ubatuba e Itaguaçu, as vistorias indicaram a predominância de ambientes 

resilientes, com recuperação da restinga em processo avançado, ocorrida em função 

de uma determinação judicial - Ação Cível Pública  2008.72.01.00.39-0. 

Pontualmente, registra-se a ocupação de faixas não edificáveis, o desenvolvimento 

de gramíneas e outras espécies exóticas, e ainda a colocação de muros e demais 

estruturas que comprometem o desenvolvimento da restinga.    

 A elevação do nível do mar acarretaria na perda de faixa de areia, 

impactando os aspectos paisagísticos e o balanço de sedimentos.  Para o horizonte 

de projeto de 30 anos, que considera 0,38 metros de elevação, não se prevê o 

comprometimento de áreas urbanas, considerando a altimetria local. Considerando 

tal análise, atribui-se o conceito Crítica, justamente pela redução na faixa de areia e 

frequência Ocasional, pois pela posição altimétrica, a combinação deste impacto 

mesmo combinada com preamares seria pouco provável.  

 Para o cenário de processos erosivos, pondera-se ainda no 

comprometimento da infraestrutura urbana e patrimonial, no caso as via públicas 

paralelas à praia e algumas edificações construídas em faixas de preservação 

permanente.  As vistorias identificaram obras de engenharia com técnicas de 

contenção diversas, que representam tentativas sequenciais de controlar os 

processos erosivos recorrentes. Para o atributo severidade, julga-se como Crítico, 

pois apesar das consequências explanadas, ações de adaptação são 

potencialmente eficazes. Quanto à frequência, nota-se a recorrência do evento nos 

períodos de outono e inverno, o que o classifica como Frequente.  A Tabela 09 

apresenta a Análise Preliminar de Perigos para a Prainha.  
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Tabela 09. Análise Preliminar de Perigos – Prainha 
Eventos Causas Consequências Severidade Frequência Risco 

Elevação do Nível do 

Mar 

-Falta de planejamento urbano;  

-Ocupação de faixas não 

edificáveis; 

-Descaracterização dos 

ecossistemas originais; 

-Obras executadas sem 

planejamento; 

- Obras paliativas; 

-Perda de infraestrutura (habitação, 

mobilidade) e serviços urbanos; 

-Recuo das linhas de orla;  

-Perda de biodiversidade;  

- Prejuízos econômicos;  

- Intrusão salinas nos aquíferos 

costeiros; 

-Interferência na macrodrenagem; 

 

 

II 

 

 

B 

 

 

Desprezível 

Processos Erosivos -Falta de fonte de sedimentos; 

-Ocupação de faixas não 

edificáveis (calçadão – porção 

sul); 

-Descaracterização dos 

ecossistemas originais;  

-Pisoteio das restingas; 

-Falta de manutenção das 

estruturas (contenção); 

-Perda de infraestrutura 

(mobilidade) e serviços urbanos;  

-Redução de habitats naturais;  

- Redução na largura da faixa de 

areia; 

-Comprometimentos de serviços 

patrimoniais e culturais;  

-Perda do valor paisagístico;  

- Prejuízos econômicos (turismo, 

lazer e educação ambiental);  

 

 

III 

 

 

E 

 

 

Crítico 
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 A Prainha apresenta serviços ecossistêmicos relevantes, provendo habitat 

para várias espécies vegetais e animais, que também servem de estoque de 

sedimentos e de pesca.  A função social desta praia oceânica, com valores 

paisagísticos e de lazer também deve ser considerada. Entretanto, no que se refere 

ao balanço de sedimentos, a Prainha deve ser avaliada de forma distinta, 

considerando que em sua metade norte, a restinga possui significativo grau de 

preservação, diferentemente da metade sul, comprometendo a resiliência da orla.  

 Dada à posição altimétrica elevada, considerando ser uma praia com alta 

declividade, julga-se como Marginal a severidade frente à elevação do nível do mar, 

bem como sua frequência definida como Improvável. Quanto aos processos 

erosivos, entende-se como Crítica sua severidade (uma vez que se possibilita ações 

de recuperação), porém como se trata de um evento Frequente, seu risco é 

classificado como Crítico.  

 

2.5.7 Ações de Adaptação 

 

É possível refletir sobre as respostas gerenciais que os órgãos responsáveis 

podem desenvolver para controlar os riscos, bem como para uma melhor adaptação 

da zona costeira.  A adoção de práticas de preservação de ecossistemas essenciais 

e a manutenção de serviços ambientais se torna eficiente para proporcionar 

ambientes com menor vulnerabilidade. 

Diante das mudanças climáticas, uma visão integrada do território e dos 

serviços ambientais dos ecossistemas poderão contribuir para a redução da 

vulnerabilidade através do suporte e da regulação (BRAUN et al., 2017). 

Tais benefícios correspondem para a obtenção de alimentos e água 

(provisão); regulação, como o controle de inundações, secas e degradação do solo; 

serviços de suporte, como a formação do solo e a ciclagem de  nutrientes;  e 

 serviços  culturais,  como  atividades de  lazer,  espirituais,  religiosos  e  outros 

 benefícios  não materiais (EMBRAPA, 2015).  

Dentre as ações de adaptação baseada em ecossistemas, analisando as 

características dos pontos estudados e as avaliações definidas no estudo de análise 

de riscos para a ocorrência de processos erosivos, destaca-se a importância da 

recuperação natural da restinga para fragmentos da linha de costa dos balneários 
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(principalmente praia da Enseada e Itaguaçu) e porção sul da Prainha. Na Prainha, 

indica-se como alternativa o recuo do calçadão, tornando propícias as condições de 

crescimento dos ecossistemas essenciais, sendo necessário ainda a remoção de 

obstáculos, como estruturas de concreto, tubulações hidráulicas e elétricas.  

Para toda a extensão da praia, sugere-se o isolamento das áreas 

preservadas, com acesso à faixa de areia sendo realizado através de passarelas.  

Nos períodos de grande circulação de pessoas e veículos, sugere-se aos órgãos 

responsáveis a manutenção de  procedimentos de fiscalização a fim de evitar o 

pisoteio e destruição da vegetação.    

Para os balneários, além da continuidade da recuperação da restinga, indica-

se a discussão sobre a possibilidade de um reordenamento urbano, uma vez que 

dezenas de edificações foram evidenciadas em áreas de preservação permanente, 

além de um antigo posto de combustível. Além do patrimônio privado, é possível 

identificar que a extensão da via pública na praia de Itaguaçu possivelmente avança 

sobre APP-1 (restingas), e neste ponto a ocorrência de processos erosivos é 

evidenciada com maior criticidade.  A aplicação de técnicas relacionadas ao 

desenvolvimento de dunas embrionárias e ainda a execução de planos de 

recuperação de áreas degradadas com o plantio de mudas nativas permitem a 

recuperação do ambiente em períodos reduzidos (2 a 3 anos), o que tornará a orla 

mais resiliente.  

Na região do Centro Histórico, ações de manutenção da infraestrutura e dos 

dispositivos de contenção são devidos, incluindo o extenso muro de gabião. A 

execução de estudos de recalque nas edificações mais próximas da baía da 

Babitonga é eficiente para evidenciar a ocorrência ou não de adensamento e 

comprometimento das fundações, o que garante a segurança estrutural. As análises 

da vulnerabilidade do Porto de São Francisco do Sul foram prejudicadas em função 

de que as vistorias não puderam ser realizadas nas áreas internas, porém 

pontualmente, em uma área limítrofe ao pátio de cargas com a baía da Babitonga, 

pode-se identificar execução de enrocamento com indícios de instabilidade 

geotécnica, inclusive com fissuras no muro que limita a área.  

Conforme estudo de análise de riscos, o Centro Histórico e Porto apresentam 

risco crítico para a elevação do nível do mar. Trata-se de ambientes com 

infraestrutura e ações antrópicas consolidadas, sendo o impacto reconhecidamente 
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irreversível em um período de 30 anos, e ainda mais significativo até final do século 

XXI. Para este cenário, o reconhecimento desta condição integrando-a nas normas 

urbanísticas municipais tem o potencial de melhor adaptar a linha de costa, 

considerando ser um impacto gradativo. A adaptação fornecerá um melhor 

entendimento da comunidade local e partes envolvidas quanto à necessidade de 

buscar soluções que priorizem a segurança e sustentabilidade. Em questões 

práticas, tal ação de adaptação promoveria restrições graduais na ocupação das 

áreas atingidas pelos impactos da elevação do nível do mar por parte da Prefeitura 

Municipal e Administração do Porto, por exemplo.  Os processos de planejamento 

urbano bem como plano diretor do terminal portuário poderiam priorizar e incentivar 

os progressivos ajustes, tornando a linha de costa e o empreendimento portuário 

mais resiliente.  

 Para as áreas do porto e Centro Histórico, a elaboração de projetos de 

estruturas como diques e muros de contenção pode ser uma alternativa a ser 

executada na consolidação dos cenários mais críticos previstos. Indica-se o 

acompanhamento gradual dos impactos que efetivamente ocorram na linha de 

costa, e que demandem em ações emergenciais. Para tanto, os órgãos 

responsáveis devem se antecipar e dispor dos planos de contingência e projetos de 

engenharia a serem executados conforme análises pontuais.  

Indicam-se ainda ações gerenciais, em especial à criação de grupos locais de 

trabalho, a fim de integrar as políticas municipais às políticas de gestão costeira à 

nível estadual e federal, incluindo Programa Nacional de Linha de Costa - o Procosta 

e Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima  - o Projeto Orla.  

Dentro as ações do Procosta, o projeto independente denominado Projeção 

de Linhas de Costa Futuras e Identificação de Perigos se configura como uma 

importante ferramenta ao município, tendo como resultados dois produtos 

sequenciais: a) mapas com as projeções para a linha de costa nos intervalos 

temporais de 05, 10, 25, 50 e 100 anos; b) mapa com a identificação e quantificação 

dos perigos que ameaçam a zona costeira, considerando os aspectos ambientais, 

sociais e econômicos. Para o desenvolvimento deste plano, exige-se a participação 

de equipe especialista e a aquisição de ferramentas de geoprocessamento, que 

permitirá o município se antecipar frente aos cenários previstos e integrá-los nas 
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suas políticas urbanísticas ambientais, favorecendo ou restringindo usos e 

ocupações do solo.  

Além do projeto independente citado, o Procosta permite ainda a 

compatibilização dos níveis de referência para descrição e representação do relevo 

terrestre (altimetria) e submarino (batimetria) através do projeto Alt-Bat, dando maior 

precisão nos resultados também aplicados para estudos relacionados às mudanças 

climáticas da área em estudo. Através do Projeto Riscos Costeiros e Estratégias de 

Adaptação, se torna viável o levantamento de informações e a criação de banco de 

dados, permitindo a redução do número de pessoas em áreas de risco, o 

planejamento de alocação de estruturas econômicas e a identificação de áreas 

naturais para a proteção dos ecossistemas. Por último, o Projeto Monitoramento e 

Gestão para a Conservação da Linha de Costa permitirá que a área estudada 

mantenha monitoramento de forma permanente, com conhecimento sobre as 

condições futuras dos ecossistemas costeiros, seja de retração, progradação ou 

estabilidade.  

Quanto ao Projeto Orla, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, no âmbito da sua Secretaria do Patrimônio da União, indica-se 

a compatibilização das ações de ordenamento desenvolvidas pelo município com as 

diretrizes praticadas pelas outras esferas de governo, visando o uso adequado de 

áreas públicas e a proteção de recursos naturais. A adoção de tais instrumentos 

permitem a gestão de conflitos que ocorrem em São Francisco do Sul, 

principalmente relacionado às pressões imobiliárias sobre áreas potenciais para uso 

residencial e áreas viáveis para instalação de novos empreendimentos portuários. O 

município ainda não detém o Plano de Gestão Integrada (PGI), que deverá abranger 

os diferentes usos e atividades econômicas desenvolvidos na orla, considerando 

também as áreas mais vulneráveis frente aos eventos de elevação do nível do mar e 

processos erosivos contextualizados nesta pesquisa.   

 

2.6 Conclusões 

 

A realização deste estudo compreendeu um breve diagnóstico 

socioambiental, correlacionando os processos naturais, ecossistemas e 

infraestrutura urbana, descrevendo as áreas e identificando o atual estado da zona 
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costeira. Para tanto, foi necessário ainda a inclusão de diversos registros 

fotográficos nos pontos mais representativos das 04 áreas em estudo, sendo 

possível visualizar as vulnerabilidades atuais.  Foi também possível indicar ações de 

adaptação, integrando o gerenciamento adequado ao cenário estudado, priorizando 

também soluções de adaptação com uma visão ecossistêmica combinada à 

proposta de obras de engenharia quando devido 

A metodologia utilizada não é a única disponível. Ela é, contudo, largamente 

utilizada na realização de estudos de impacto ambiental, quando se pretende avaliar 

a viabilidade ambiental de uma obra ou empreendimento, onde o profissional 

legalmente habilitado expõe seu parecer referente à determinado evento, sendo 

eficiente para mensuração dos riscos. Apesar da ampla utilização acima citada, ela é 

uma técnica que incorpora a subjetividade dos julgamentos referentes aos atributos 

de severidade e frequência, o que pode ser criticado e aperfeiçoado. Outra crítica 

está relacionada à matriz de interação, onde consequências de eventos possam ser 

consideradas catastróficas, mas ainda assim pouco prováveis, o que pode minimizar 

riscos significativos em função da percepção do observador.  Para reduzir a 

subjetividade sobre determinado evento por parte do autor, foi realizada a 

apresentação do estudo para equipe multidisciplinar especializada, que foi 

importante no sentido de organizar a definição dos atributos e a utilização dos 

conceitos de valoração ambiental e base ecossistêmica, utilizando-se de critérios 

também para a identificação e a caracterização dos sistemas, caracterizando assim 

uma abordagem baseada em opinião especialista (ASMUS et al., 2018).  

A Prainha apresenta risco crítico quanto à eventos de processos erosivos, 

tendo sua linha de costa já bastante comprometida. Para este ambiente, indicam-se 

ações de recuo da linha de costa com a retirada controlada do calçadão, tornando 

propício o processo de recuperação do ecossistema restinga. Com relação aos 

balneários, foi possível identificar vulnerabilidades pontuais especialmente na praia 

de Itaguaçu e Enseada, onde percebe-se a ocupação de forma indevida e a 

descaracterização dos ecossistemas originais.   

Analisando as condições do Centro Histórico e Porto de São Francisco do 

Sul, os resultados indicam o comprometimento da infraestrutura em função da 

elevação do nível dos oceanos, uma vez relacionando as reduzidas cotas 

altimétricas e os cenários mundiais previstos pelo IPCC. Pressupõe-se que as 
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observações técnicas obtidas das áreas adjacentes ao Porto reflitam as condições 

desta área em estudo, uma vez que as áreas internas não puderam ser vistoriadas.  

Por se tratar de áreas com elevado grau de antropização, apresenta-se como viável 

a recuperação da infraestrutura e a gradativa migração dos equipamentos instalados 

em tais áreas, considerando ser um impacto previsto para as próximas décadas.  

Considerando a falta de preparação das cidades litorâneas com relação aos 

efeitos das mudanças climáticas, indica-se que a realização de estudos como o aqui 

apresentado podem ser utilizados para se iniciar discussões no sentido da 

formulação de planos municipais de adaptação, visando proporcionar ambientes 

costeiros mais resilientes, gerando assim benefícios socioambientais.   

Este estudo permitiu uma visão macro das vulnerabilidades do município, 

contribuindo para que gestores possam tomar decisões no sentido de incorporar os 

efeitos das mudanças climáticas no planejamento da cidade. Sugere-se que o 

município inicie o quanto antes um debate coletivo sobre a adaptação aos efeitos 

das mudanças climáticas e as ações prioritárias que poderá adotar. 

O presente trabalho poderá ser seguido por trabalhos sequenciais que 

poderão abordar outros pontos do território do município, incluindo as áreas internas 

do terminal portuário, por exemplo. Esse estudo pode também ser replicado em 

outras cidades litorâneas que pretendam gerenciar os riscos associados ao cenário 

das mudanças climáticas.  

O município de Santos-SP, que da mesma que São Francisco do Sul obtém 

das atividades portuárias e de turismo suas principais fontes de emprego e renda, 

desenvolveu no ano de 2016 o seu Plano Municipal de Mudança do Clima 

(PMMCS), em consonância com o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do 

Clima (PNA). Tal ação, de caráter pioneiro tem o potencial de ressaltar a importância 

de se estabelecer políticas públicas relacionadas ao tema com a participação de 

órgãos públicos e entidades da sociedade civil, objetivando cidades mais preparadas 

às mudanças que vêm ocorrendo em escala global.   

Tal tendência pode ser percebida também no mundo, principalmente a partir 

da publicação do 5º Relatório do IPCC, no ano de 2014, que dedica capítulo 

exclusivo às repercussões locais das mudanças climáticas, reforçando a ideia de 

que as alterações ambientais ampliarão os riscos urbanos em várias partes do 

globo. O conhecimento das vulnerabilidades locais vem impulsionando a formulação 
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e a implementação de ações de adaptação, como é o caso das iniciativas nos 

Estados Unidos, na Índia e na Europa.   

O cenário das mudanças climáticas deve ser considerado na gestão e na 

planificação cidades costeiras. Em São Francisco do Sul, a inércia frente a essa 

realidade provavelmente implicará em perdas de infraestrutura, custos elevados pós-

impacto, desvalorização imobiliária, comprometimento no setor econômico, entre 

outros problemas socioambientais.  Com a pesquisa aqui realizada e a definição dos 

riscos associados aos eventos de erosão costeira e elevação do nível do mar em 

São Francisco do Sul, sugerem-se as ações de adaptação que visam contribuir para 

a elaboração de um Plano Municipal, que priorize ambientes mais resilientes, 

garantindo a qualidade de vida e saúde do ambiente urbano e natural. 
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3.PRODUTO 
 

CONTRIBUIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL PARA 

ADAPTAÇÃO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO FRANCISCO DO SUL-SC. 

 

3.1 Resumo 

 

São Francisco do Sul é o município mais antigo do estado de Santa Catarina, e o 3º 

mais antigo do Brasil, ocupando uma área de 540,8 Km², incluindo a Ilha de São 

Francisco e sua porção continental. Tendo em vista a relevância histórica, 

econômica e ambiental do município, o presente documento técnico procura 

contribuir na elaboração de um planejamento e ações de adaptação aos efeitos das  

mudanças climáticas, considerando aspectos relacionados à erosão na linha de 

costa e a elevação do nível do mar.  Os trabalhos iniciaram em fevereiro de 2019 e 

foram concluídos em março de 2020, e integram a dissertação apresentada pelo 

autor no Programa de Mestrado Profissional em Clima e Ambiente do Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC) - Campus Florianópolis. Para embasamento 

técnico e científico, utilizou-se de uma metodologia reconhecida denominada Análise 

Preliminar de Perigos (CETESB), classificando eventos quanto à sua severidade e 

frequência. Foram identificados 04 pontos representativos do município, abrangendo 

região dos balneários (Enseada, Ubatuba e Itaguaçu), Prainha, Completo Portuário e 

o Centro Histórico, resultando em uma matriz de avaliação de riscos.  Indica-se que 

tal documento técnico é potencialmente aplicável ao poder público municipal, no 

sentido de referenciar políticas urbanísticas e ambientais, bem como na adaptação 

aos efeitos estudados.  

 

Palavras-chave: São Francisco do Sul, mudanças climáticas, gestão, adaptação 
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3.2 Abstract 

 

São Francisco do Sul is the oldest city in the state of Santa Catarina, and the 3rd 

oldest in Brazil, occupying an area of 540.8 km², including the island of São 

Francisco and the continental part. Considering the historical, economic and 

environmental relevance of the municipality, this technical document seeks to 

contribute to the preparation of planning and actions to adapt to the effects of climate 

change, considering aspects related to erosion on the coastline and the rise in sea 

level . The work started in February 2019 and was finished in March 2020, and is part 

of the dissertation presented by the author in the Professional Master's Program in 

Climate and Environment at the Federal Institute of Santa Catarina (IFSC) - 

Florianópolis Campus. For technical and scientific basis, a recognized methodology 

called Preliminary Hazard Analysis - PHA (CETESB) was used, classifying events 

according to their severity and frequency. It were identified 04 representative points 

of the city, reaching the balneary region (Enseada, Ubatuba and Itaguaçu), Prainha, 

Port region and the Historic Center, resulting in a risk evaluation matrix. It is indicated 

that such technical document is potentially applicable to the municipal public power, 

in the sense of referring to urban and environmental rules, also in the adaptation to 

the studied effects. 

Keywords: São Francisco do Sul, climate change, management, adaptation 

 

 

3.3 Introdução 

 

 Apesar da riqueza dos ecossistemas costeiros e da relevância das cidades 

portuárias, esses ambientes estão entre os mais vulneráveis aos impactos das 

enormes transformações que ocorrem na atualidade, em especial, às mudanças do 

clima (PREFEITURA DE SANTOS, 2016).   

O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, instituído pela Portaria 

n⁰ 150 em 10 de Maio de 2016,  considera entre outros setores, estratégias 

específicas para adaptação da zona costeira, abordando a integração dos 

instrumentos de planejamento territorial nas diferentes esferas. Entre as ações 

propostas, existe a promoção de política de fomento aos municípios e estados 
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atrelados ao cumprimento das exigências relacionadas à erosão e inundação, se 

configurando como um instrumento que viabiliza as iniciativas locais (PNA, 2016).    

No Brasil existem 395 municípios na Zona Costeira, distribuídos em 17 

estados (PNA, 2016).  O município de Santos-SP apresentou no ano de 2016 o 

Plano Municipal de Mudança do Clima de Santos – PMMCS, correlacionando as 

atividades econômicas, aspectos ambientais e infraestrutura local, abrangendo 

planos setoriais de mitigação e adaptação. 

 São Francisco do Sul, localizada no nordeste do estado de Santa Catarina 

abrange uma extensão de 498,6 km² e possui uma população de 42.569 habitantes, 

conforme Censo do IBGE de 2010. As atividades econômicas predominantes no 

município abrangem o setor portuário e logístico, bem como o turismo, 

especialmente nos meses de verão, onde a população flutuante chega ser três 

vezes maior do que a população fixa.  

O município é dividido a dois distintos sistemas ambientais, o setor leste da 

ilha de São Francisco, banhado pelas águas do oceano Atlântico e todo o seu setor 

oeste, banhado pelo sistema estuarino baía da Babitonga, incluindo a sede e a 

porção continental.  

A Baía da Babitonga é o maior estuário catarinense e serve de berçário 

natural e fonte de alimentos para inúmeras espécies marinhas. A predominância do 

bioma manguezal garante a produção de matéria orgânica necessária para a riqueza 

da biodiversidade. Na parte continental do território (Distrito do Saí), estão as 

principais nascentes que fornecem água ao município. Na ilha, 6.667 hectares de 

área estão protegidos por unidade de conservação (Parque Estadual Acaraí) onde 

se encontra o maior corpo hídrico (Rio Acaraí), que nasce no sul da ilha em direção 

ao norte. A área do parque também abrange a maior parte da porção leste, com 

predominância de dunas e restingas (PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL, 

2019). 

Com relação às mudanças climáticas, o Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas, (2015) indica que se constata aumento nas temperaturas globais médias 

do ar e dos oceanos, derretimento generalizado de neve e gelo e aumento global do 

nível do mar, evidenciando que o aquecimento do sistema climático global é 

inequívoco e a temperatura global subiria quase 2º C até o final do século, acima 

dos registros da era pré-industrial.  
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A previsão é que essas mudanças afetem os sistemas naturais, humanos, de 

infraestrutura e produtivo do país, de maneira não uniforme. Essas alterações terão 

consequências na sociedade, nos ecossistemas e nos diferentes setores da 

economia (PBMC, 2015).  

A zona costeira pode ser considerada uma interface entre continente, 

atmosfera e oceano, portanto ela se torna vulnerável a mudanças nestes três 

grandes sistemas (PREFEITURA DE SANTOS, 2016).   

Os ecossistemas costeiros se apresentam como dos mais ameaçados pelos 

potenciais impactos da mudança do clima dado o enfrentamento da elevação do 

nível médio do mar e a ocorrência de eventos extremos (PROCOSTA, 2018).  

 Considerando as características socioambientais, bem como toda a forma 

de ocupação do Município de São Francisco do Sul, prevê-se que existe a demanda 

para a elaboração de um planejamento, a fim de relacionar a variável climática e as 

mudanças que vem ocorrendo à nível de planeta com as particularidades dos 

ecossistemas locais. Com isto, pode-se estabelecer ações, diretrizes, metas e 

demais aspectos relacionados ao cenário e potencialmente incorporar às políticas 

urbanísticas do município.  Trata-se de uma oportunidade que o município terá de 

adaptação aos aspectos de mudanças climática global, procurando viabilizar 

soluções locais que visem a manutenção da qualidade de vida, segurança e 

sustentabilidade.  

 Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é  apresentar um produto 

técnico vinculado à produção do conhecimento científico, considerando análise e 

gestão dos riscos aplicado ao cenário das mudanças climáticas global e a realidade 

da cidade litorânea de São Francisco do Sul. As informações contextualizadas no 

trabalho poderão ser aproveitadas em uma potencial elaboração do Plano  Municipal 

para Adaptaçao dos Efeitos das Mudanças Climáticas.   

 O produto apresentado, que potencialmente poderá ser aplicado, está 

embasado em uma pesquisa científica, descrito no capítulo Artigo, e que integra a 

Dissertação apresentada pelo autor no Programa de Mestrado Profissional em Clima 

e Ambiente do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) - Campus Florianópolis.  A 

análise dos riscos em função ao cenário das mudanças climáticas, bem como a 

indicação de ações de adaptação permite à Administração avanços significativos em 

um assunto até então não amplamente discutidos nas esferas municipais. O 
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planejamento e a aplicação de ações possibilitam a formação de ambientes mais 

resilientes e favorecem a manutenção da segurança e qualidade de vida da 

população.  

 

 

3.4 Descrição do Produto 

 

O trabalho tem a finalidade de apresentar um documento técnico com 

contribuições para elaboração de um plano de adaptação às mudanças climáticas 

aplicável pra o Município de São Francisco do Sul-SC, identificando e avaliando os 

riscos, prevendo áreas de maior vulnerabilidade e indicando ações de adaptação. As 

indicações deverão fortalecer os ecossistemas essenciais e ações de recuperação 

também da infraestrutura urbana. Tal documento abrange o Estudo de Análise de 

Riscos e o Gerenciamento proposto, com soluções de adaptação aos efeitos 

adversos contextualizados na pesquisa.  

O documento técnico foi denominado Contribuições Para Elaboração de um 

Plano Municipal para Adaptação dos Efeitos das Mudanças Climáticas no Município 

de São Francisco do Sul-SC, trazendo os principais resultados da pesquisa realizada 

e as ações indicadas para 04 diferentes pontos da ilha. Elucida-se que as áreas 

internas do Porto não puderam ser vistoriadas, porém observações técnicas das 

áreas adjacentes permitem correlacionar os efeitos estudados para este ponto. 

Apresenta-se na sequência descrição sucinta da metodologia empregada e 

resultados obtidos, os quais o autor permite sua utilização integral.  

Previamente, realizou-se a obtenção de dados secundários junto à bibliografia 

técnica, no que se refere às mudanças climáticas, seus efeitos e relação com 

municípios da zona costeira. Sequencialmente, realizou-se de vistorias em pontos 

distintos da área de estudo, de conhecimento intrínseco do mestrando, onde se 

evidencia a ocorrência de eventos. A realização de vistoria se tornou relevante tanto 

para contextualizar a fragilidade do ecossistema, como por observar ambientes 

recuperados e resistentes a possíveis impactos. Com o conhecimento preliminar das 

feições da linha de costa, da diversidade dos ecossistemas e serviços correlatos, da 

infraestrutura consolidada, entre outras características da zona costeira local; e 

aplicando conhecimento técnico-científico desenvolvido no Programa de Mestrado, 
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realizou-se o Estudo de Análise de Riscos, que poderá contribuir na confecção do 

plano de adaptação do município frente às mudanças climáticas globais.  

A pesquisa indicou diferentes soluções em função das vulnerabilidades 

indicadas, considerando para o ambiente da Prainha, o recuo da linha de costa para 

recuperação dos ecossistemas originais. Nos balneários de Enseada, Ubatuba e 

Itaguaçu é devida a organização da ocupação de forma pontual, a continuidade das 

ações de recuperação dos ecossistemas e ações isoladas de restauração da 

infraestrutura.  Para os ambientes urbanos e com elevado grau de antropização 

(Centro Histórico e Porto de São Francisco do Sul), apresenta-se como viável a 

recuperação da infraestrutura e a gradativa migração dos equipamentos instalados 

em tais áreas, considerando principalmente o impacto relacionado à elevação do 

nível do mar.  

As ações de adaptação baseada em ecossistemas objetivam a restauração, 

conservação e gestão de ecossistemas e de serviços ambientais para a redução da 

vulnerabilidade socioambiental aos impactos oriundos das mudanças climáticas, 

complementando e até mesmo substituindo obras civis. É um conceito de 

abrangência multisetorial e multiescalar, pois pressupõe a gestão integrada do 

território, envolvendo diferentes setores da sociedade, para encontrar e implementar 

respostas frente às diferentes pressões existentes sobre os serviços ecossistêmicos 

e os possíveis impactos das mudanças climáticas sobre os espaços urbanos e 

naturais (BRAUN et al., 2017). 

 Para compreender e implementar estratégias de adaptação baseada em 

ecossistemas, é necessário compreender a relevância dos serviços ambientais, o 

que pode ser realizado através da pesquisa.  

O trabalho é apresentado de forma independente para melhor apresentação 

ao poder público municipal, incluindo a síntese dos resultados obtidos,estando o 

mesmo inserido no Apêndice deste capítulo. 
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3.5 Conclusões 

 

 Diferentemente de outras variáveis locais e regionais, as mudanças climáticas 

podem ser discutidas tanto em uma escala local quanto global, carecendo de um 

esforço conjunto para a adaptação, ressaltando sua relevância na tomada de 

decisões, na viabilidade de projetos e no planejamento urbano. 

 O presente documento, nomeado como Contribuições Para Elaboração de 

um Plano Municipal para Adaptação dos Efeitos das Mudanças Climáticas no 

Município de São Francisco do Sul-SC oferece um produto técnico, resultante de 

uma pesquisa científica, proporcionando uma análise e gestão dos riscos aplicado 

ao cenário das mudanças climáticas.  

 O Produto Final apresentado no Apêndice procura utilizar aspectos visuais 

que possam ressaltar interesse por parte de seu público alvo, apresentando registros 

fotográficos da área de estudo. Seu teor consiste na divulgação dos resultados e na 

preposição de medidas de adaptação, utilizando-se de enfoque didático,  com 

instruções gerenciais e práticas potencialmente aplicáveis para o município. 

 É importante ressaltar que as ações indicadas tem uma visão macro das 

ações a serem tomadas na área em estudo, não substituindo a necessidade de 

projetos executivos, planos de recuperação de área e/ou outros estudos específicos 

para determinada demanda.    

A proposta de trabalho fora apresentada à Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente – (SMMA) do município de São Francisco do Sul, através de reunião do 

mestrando com o referido secretário, Sr. Gabriel Daniel Conorath, havendo interesse 

por parte do mesmo na futura divulgação e aproveitamento do Produto Final em 

futuras políticas urbanísticas e ambientais do município.  A disponibilização de seu 

conteúdo tem como propósito sua aplicação na composição de um documento oficial 

do município, para que de forma factível, contrinua na formação de ambientes mais 

resilientes. 
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4 CONCLUSÃO GERAL 

 

O estudo denominado Contribuições Para Elaboração de um Plano Municipal 

para Adaptação dos Efeitos das Mudanças Climáticas no Município de São 

Francisco do Sul-SC teve como objetivo formular  um documento técnico sugerindo 

estratégias, ações de adaptação e gerenciamento de riscos às mudanças climáticas 

na área em estudo,  considerando seus efeitos relacionados à processos erosivos e 

a elevação no nível do mar. Acredita-se que o mesmo tenha sido atendido, através 

da elaboração do estudo de análise de riscos bem como a indicação de medidas de 

adaptação, potencialmente úteis em futuras políticas urbanísticas e ambientais do 

município.   

A estrutura do estudo considerou primeiramente o Artigo, onde se realizou 

um processo investigativo sobre as condições atuais da linha de costa e sua 

susceptibilidade aos efeitos das mudanças climáticas, através do estudo de análise 

de riscos. O capítulo Produto consiste na organização do conteúdo científico, 

analisando a demanda real da gestão pública municipal de São Francisco do Sul e 

ressaltando sua aplicabilidade para as áreas em estudo, estando coerente com o 

Programa de Mestrado Profissional.   

A confecção do artigo permitiu ainda uma ampla pesquisa da vulnerabilidade 

das cidades litorâneas, e como as mesmas estão se preparando quanto aos efeitos 

das mudanças climáticas. A pesquisa evidenciou o comprometimento significativo da 

infraestrutura urbana, desconfiguração de paisagens e ecossistemas; e verificou a 

preocupação dos municípios, dada à criticidade do cenário atrelada à falta de 

recursos para desenvolvimento de obras e ações de remediação.  

Apesar de tal preocupação, percebe-se uma certa inércia por parte das 

administrações municipais, dada à inexistência de políticas públicas e ações de 

prevenção. A atuação dos municípios se configura muitas vezes na busca 

emergencial por recursos junto aos órgãos federais e na execução de obras 

paliativas. Diferentemente desta situação, está o município de Santos-SP, que desde 

2016, possui seu Plano Municipal de Mudança do Clima, que se configura como um 

documento gerencial de como deverá se comportar considerando o cenário atual e 

futuro, inclusive com estabelecimento de metas, prazos, indicadores e ainda abrange 

possíveis fonte de recursos que possam viabilizar as ações devidas.  
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 As mudanças climáticas, apesar de ser um fenômeno global, pode ser 

discutido também na escala local, principalmente no que se refere no planejamento 

urbano e ambiental e na priorização de obras de engenharia devidas à minimização 

de riscos.    

A metodologia utilizada procurou correlacionar os atributos de severidade e 

frequência frente aos eventos estudados, resultando na classificação dos riscos. 

Para tanto, procurou-se mensurar a atuação dos serviços ecossistêmicos ofertados 

para os sistemas ambientais presentes na área em estudo, sua disponibilidade e 

perda. Os resultados indicam níveis de riscos diferenciados para os 04 pontos 

definidos na pesquisa, considerando riscos mais significativos relacionado à 

elevação do nível do mar no Centro Histórico e Porto; enquanto que os Balneários e 

a Prainha apresentam maior criticidade quanto à ocorrência de processos erosivos. 

Com a definição dos riscos, pode-se indicar medidas de adaptação, medidas estas 

que se fundamentam em obras de engenharia e ações de proteção de ecossistemas 

reconhecidos como essenciais.  

 Ecossistemas naturais protegidos são fundamentais para tornar a 

biodiversidade e a sociedade mais resilientes aos impactos das mudanças 

climáticas, pois apresentam maior capacidade de resistência e recuperação quando 

afetados por situações climáticas extremas, além de fornecer uma ampla gama de 

benefícios, definidos como serviços ecossistêmicos (NAUMANN et al., 2013). 

 Sequencialmente à realização da pesquisa, o Produto se configura como 

um documento técnico, que consiste na gestão dos riscos aplicado ao cenário das 

mudanças climáticas, com teor didático e ilustrativo,  instruções gerenciais e práticas 

potencialmente aplicáveis para o município de São Francisco do Sul. O conteúdo 

será integralmente disponibilizado ao município, tendo como finalidade seu 

aproveitamento na composição de um documento oficial, e que de forma prática, 

contribua na formação de uma cidade mais preparada ao cenário das mudanças 

climáticas.  

 Como indicação à trabalhos futuros, indica-se a possibilidade de um estudo 

específico a fim de correlacionar às políticas urbanísticas e ambientais aplicáveis 

para a área em estudo, com a variável climática. Neste caso, as leis federais que 

delimitam as áreas de preservação permanente, além do próprio plano diretor 

municipal seriam compatibilizadas com um estudo de análise de riscos face aos 
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efeitos das mudanças climáticas, compondo um documento técnico importante ao 

município.   

 Destaca-se que a utilização da metodologia empregada se tornou eficiente 

para mensuração dos riscos para a área em estudo, e que a continuidade dos 

trabalhos permite o atendimento da totalidade do território municipal. Cabe 

mencionar, que tal ferramenta é adequada para uma visão macro do cenário, 

imprescindível para gestores e tomadores de decisões, porém não substituem 

estudos e projetos específicos para determinada ação.  Sugere-se ainda que 

trabalhos sequenciais utilizem de ferramentas de geopressamento, com 

mapeamento adequado para os dois efeitos estudados, além de demais 

consequências relacionadas ao cenário das mudanças climáticas.  

 Por fim, salienta-se que a relevância do presente trabalho é reforçada 

justamente pela adaptação de uma metodologia amplamente utilizada no meio 

profissional, em uma ferramenta prática de mensuração dos efeitos das mudanças 

climáticas, sendo importante instrumento de gestão e útil no planejamento das 

cidades.  A utilização desta técnica de forma estendida à outras cidades litorâneas 

potencializará que seus gestores apliquem medidas de adaptação de forma mais 

eficiente, ficando melhor preparadas aos efeitos das mudanças climáticas, 

contribuindo para sustentabilidade.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

As mudanças climáticas estão acontecendo em uma proporção sem 

precedentes e impactando muitas pessoas em todo o planeta. A necessidade de 

esforços de adaptação nunca foi tão urgente. O aumento do nível dos oceanos, 

secas mais longas e frequentes, elevação na atividade de furacões e enchentes 

estão cada vez mais afetando os meios de subsistência (MUNANG et al., 2013).  

 Nas regiões costeiras brasileiras, além da exposição aos eventos extremos 

e elevação do nível médio do mar, há um problema adicional relacionado à falta de 

informações sobre como o nível vem subindo nas últimas décadas e sobre como a 

direção e energia das ondas vêm sendo alteradas. Para o segmento portuário, 

estudos indicam que quase todos os portos do país precisam já hoje de medidas de 

adaptação, seja para aumentar a chamada “borda livre”, o espaço seco entre o cais 

e a água, seja para aumentar o calado por causa de assoreamento, com custos 

próximos de R$ 7 bilhões (BRASIL 2040, 2015). 

 Apesar da importância dos ecossistemas costeiros e a representatividade 

das cidades litorâneas, esses ambientes estão entre os mais vulneráveis aos 

impactos das grandes transformações que ocorrem na atualidade, em especial, às 

mudanças do clima. Tais mudanças são de escala global, porém os efeitos ocorrem 

em escala local, com consequências na sociedade, nos ecossistemas e nos 

diferentes setores da economia, sendo adequada a sinergia entre as três esferas de 

governo e também da incorporação da sociedade como agente participante do 

processo (PREFEITURA DE SANTOS, 2016).  

 O município de São Francisco do Sul (SFS), assim como maioria das 

cidades litorâneas demandam uma discussão de como serão impactadas ao cenário 

de mudanças climáticas, e de que forma estão preparadas, com ações de 

adaptação. Entre outros eventos, a elevação do nível do mar e a intensificação de 

eventos extremos ocasionando processos erosivos são relevantes considerando a 

exposição da linha de costa e seus impactos socioambientais, danos à 

infraestrutura,  patrimônio público e privado. 

 Esta necessidade motivou a escolha do  município, que não detém um 

plano de adaptação, reforçada por ser uma cidade insular e com condições factíveis 

para a realização dos trabalhos de campo. A pesquisa aqui sintetizada foi elaborada 
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como parte de uma dissertação de mestrado profissional junto ao Programa de Pós-

Graduação em Clima e Ambiente do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O 

desenvolvimento do presente documento técnico aborda os principais resultados 

obtidos e poderá contribuir para o comprometimento do município de São Francisco 

do Sul perante as mudanças climáticas, que visem a qualidade de vida, segurança e 

sustentabilidade. Ressalta-se ainda a importância histórica do município, de 504 

anos, com uma série de edificações tombadas pelo patrimônio histórico; dos seus 

aspectos socioeconômicos, com vocação turística e portuária; além de sua 

relevância ambiental, com inúmeras praias, ecossistemas bem preservados e com 

aproximadamente 6.000 hectares de seu território compondo o Parque Estadual do 

Acaraí.    

Neste documento são apresentados dois processos relevantes: a elevação do 

nível do mar e a ocorrência de processos erosivos na linha de costa. Para a análise, 

foram escolhidos 04 pontos representativos do município: Balneários (Enseada, 

Ubatuba e Itaguaçu), Prainha, Porto de São Francisco do Sul e o Centro Histórico.  

 

2. RESUMO DAS PESQUISA 

 

A pesquisa bibliográfica destacou o cenário das mudanças climáticas e seus 

impactos significativos nas cidades litorâneas, considerando a ocorrência de eventos 

extremos e a elevação do nível médio dos mares, trazendo consigo uma 

preocupação de como tais cidades estão preparadas a esta realidade.  

A identificação dos riscos permite a indicação de ações de adaptação aos 

efeitos, propondo ações de gestão por parte do poder público. A metodologia 

aplicada envolveu a realização de vistorias, a fim de diagnosticar o estado do 

ecossistema estudado e a aplicação da Análise Preliminar de Perigos, que é uma 

das metodologias disponíveis que classifica eventos relacionados à processos 

erosivos e elevação do nível do mar quanto à sua severidade e frequência.  

Trata-se de uma metodologia bastante utilizada no meio profissional e no 

campo da engenharia. Conforme CETESB (2011), risco pode ser definido como 

medida de danos, resultante da combinação entre frequência de ocorrência de um 

ou mais cenários acidentais e a magnitude dos efeitos físicos associados a esses 

cenários. Já o termo Perigo, refere-se às condições com potencial para causar 
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danos às pessoas, à propriedade e ao meio ambiente. O Gerenciamento de Risco 

compreende a formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e 

administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar o risco, incluindo 

ações de adaptação.  

Os aspectos considerados referem-se à observação do fenômeno, avaliando 

de forma qualitativa sua ocorrência em um determinado tempo. Da mesma forma, a 

severidade do evento é ponderada pela percepção do observador, considerando 

riscos à vida humana, impactos ambientais, na biodiversidade, sociais, econômicos 

e danos ao patrimônio público e privado. Para este estudo, definiu-se como 

horizonte de projeto um período de 30 anos, pois consiste em um tempo futuro para 

o qual a percepção técnica avalia a susceptibilidade de determinado ponto de estudo 

possui com relação ao fenômeno específico.  

Os resultados indicam que a área em estudo apresenta risco diferenciado, 

sendo a Prainha e os Balneários mais vulneráveis à processos erosivos; e o Centro 

Histórico e Porto mais suscetíveis à elevação do nível do mar, comprometendo sua 

infraestrutura. O conhecimento da vulnerabilidade permite o devido gerenciamento 

de riscos, onde soluções baseadas na manutenção de ecossistemas essenciais e/ou 

obras de contenção, combinadas às ações gerenciais e incorporação nas políticas 

urbanísticas e ambientais locais favorecem a criação de ambientes mais resilientes 

frente ao cenários das mudanças climáticas globais.  

 

3. IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

 As previsões indicam que dentre os principais riscos-chave das mudanças 

do clima em nível global, está a perda de ecossistemas e biodiversidade marinhos, 

costeiros, terrestres e continentais, e dos bens, funções e serviços que eles 

proporcionam (IPCC, 2014).  

A elevação do nível do mar projetada ocorre de maneira diferenciada no 

entorno do globo e cerca de 70% das zonas costeiras do globo serão impactadas 

incluindo o litoral brasileiro. Os impactos ocorrerão de formas diferenciada ao longo 

das costas, desde simples inundação ao recuo das linhas de orla; o recuo de biota; 

invasão dos aquíferos de água doce por água salgada; interferência na 

macrodrenagem de águas interiores, ocasionando alagamentos e fenômenos de 
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enchentes; e ainda, poderá interferir nas redes de abastecimento de água e 

saneamento básico; impacto sobre populações costeiras e ecossistemas, entre 

outras diversas consequências (BRAUN et al., 2017). 

Para a primeira metade do século XXI, as previsões apontam que o nível do 

mar considerado a média global terá uma elevação de 17 a 38 cm (IPCC, 2014). A 

mensuração das consequencias de tal evento deve considerar as variações que 

ocorrem em função das marés no litoral norte catarinense, com altura média de 0,8 

m e máxima de 1,2 m, durante o período de sizígia.  

 Considerando as feições naturais e fatores de uso e ocupação do solo do 

município de São Francisco do Sul, é possível indentificar e prever impactos 

relacionados à elevação do nível do mar. Apesar da altitude média oficial do 

município ser de 9 metros, pequenas elevações do nível do mar comprometeriam as 

principais estruturas do município. 

Com relação à ocorrência de processos erosivos, estima-se que 40% da 

costa brasileira enfrente graves problemas de erosão e a principal causa desse 

fenômeno é a intervenção antrópica nos processos costeiros, principalmente através 

de interferências no balanço sedimentar, seguido da urbanização da orla, que ocupa 

a faixa de resposta dinâmica da praia às tempestades, ou seja, tenta fixar uma área 

que não é fixável (MMA, 2014).  As consequências de tais eventos são ainda mais 

catastróficas considerando a intensificação de eventos extremos, decorrentes de 

ações climáticas, potencializando danos à uma determinada região.  

Nas últimas décadas, os desastres naturais têm sido uma realidade constante 

das populações costeiras e ribeirinhas no Brasil. Estudos comprovam que, a partir 

da década de 2000, os desastres naturais dobraram em relação a década de 1990 

(PROCOSTA, 2018). 

Analisando de forma geral as 4 áreas em estudo, percebe-se a ocupação da 

linha de costa de forma bastante intensa com construções muito próximas do limite 

com a praia e descaracterização dos ecossistemas originais (principalmente dunas 

frontais e restingas). A ocorrência de eventos meteorológicos com alta energia 

comuns no período de outono e inverno desencadeiam ressacas do mar e 

enchentes marinhas, deixando pessoas, infraestrutura e ecossistemas em risco.   
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O Estudo de Análise de Risco apresentado sequencialmente discute a 

ocorrência dos eventos (elevação do nível do mar e processos erosivos na linha de 

costa) de cada ponto da área em estudo, com definição dos atributos que avaliam a 

vulnerabilidade e classificam o risco. 

 

4. ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO 

 

A Tabela 01 abaixo, sintetiza as diferentes classificações de risco para as áreas em 

estudo: 

 

Tabela 01 – Classificações de Risco Para as Áreas em Estudo 

Área de Estudo Evento 

Elevação do Nível do Mar Processos Erosivos 

Centro Histórico Crítico Menor 

Porto de SFS Crítico Sério 

Balneários Menor Crítico 

Prainha Desprezível Crítico 

 

O Centro Histórico e Porto de São Francisco do Sul apresentaram Risco 

Crítico para o evento relacionado à elevação do nível do mar considerando as 

baixas cotas altimétricas locais e a ocorrência da infraestrutura urbana, com 

impactos econômicos significativos. Os efeitos de marés combinados aos cenários 

previstos de elevação resultariam na inundação parcial de áreas ocupadas, bem 

como dos fragmentos de mangue ainda existentes. Na área portuária reduziria 

serviços ecossistêmicos relevantes, principalmente áreas para circulação e 

armazenagem de carga, influenciando negativamente os serviços logísticos.  

 Para o evento relacionado à processos erosivos, percebe-se a possibilidade 

de recuperação e a manutenção dos dispositivos de contenção, tais como muros de 

contenção e outras estruturas, minimizando o risco.  

 Nos Balneários e na Prainha, avalia-se como Risco Crítico a ocorrência de 

processos erosivos e o comprometimento da infraestrutura urbana e patrimonial. 

Considerando a intensificação na ocorrência de eventos extremos, pondera-se pelo 
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agravamento do cenário, com perda serviços ecossistêmicos de provisão e 

regulação, considerando o estoque e fluxo de sedimentos respectivamente. 

  Para estes pontos, a elevação do nível do mar acarretaria a perda de faixa 

de areia, impactando nos aspectos paisagísticos e no balanço de sedimentos, porém 

com possibilidade de recuperação, o que minimiza o risco para Menor nos 

Balneários e Desprezível na Prainha.  

 

Os registros fotográficos abaixo contextualizam os cenários avaliados.  

 

Figura 1a e 1b – dispositivos de contenção (muro de gabião) – Centro Histórico.  
Fonte: o autor, 2019. 

 

Figura 2a e 2b – deck de madeira construído no ano de 2006 e aspectos de ocupação 
costeira no Centro Histórico. Fonte: o autor, 2019. 

 

 



75 
 

 
Figura 3a – Praia de Itaguaçu evidencia a ocupação em áreas de preservação permanente. 
Figura 3b – Orla na Praia de Itaguaçu erodida, mesmo com diversas técnicas de engenharia 

utilizadas (Muro gabião, Concreto e Enrocamento). Fonte: o autor, 2019. 

 

Figura 4a – Recuperação da restinga na Praia de Ubatuba 
Figura 4b – Ocupação de Áreas de Preservação Permanente – Praia de Ubatuba.  

Fonte: o autor, 2019. 
 

 
Figura 5a e 5b – pontos mais vulneráveis na Praia da Enseada. Fonte: o autor, 2019.  
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Figura 6a– Canto Norte da Prainha – Restinga Preservada  
Figura 6b – Canto Sul – Descaracterização dos ecossistemas originais.  

Fonte: o autor, 2019. 

 

Figura 7a e 7b – Canto Sul – Perda da infraestrutura.  
Fonte: o autor, 2019. 

 
 

  
Figura 8 – Canto Sul da Prainha, com preservação dos ecossistemas originais na década de 

90 - Fonte: Luciano Saraiva, 1996.  
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5. AÇÕES DE ADAPTAÇÃO 

 

Diante das mudanças climáticas, uma visão integrada do território e dos 

serviços ambientais dos ecossistemas poderão contribuir para a redução da 

vulnerabilidade através do suporte e da regulação (BRAUN et al., 2017). 

As soluções baseadas em ecossistemas consistem na recuperação natural da 

restinga para fragmentos da linha de costa dos balneários (principalmente praia da 

Enseada e Itaguaçu) e porção sul da Prainha. Na Prainha, indica-se como 

alternativa, o recuo do calçadão, tornando propícias as condições de crescimento 

dos ecossistemas essenciais, com isolamento das áreas preservadas. Para os 

balneários, além da continuidade da recuperação da restinga, indica-se a demanda 

para um reordenamento urbano, uma vez que dezenas de edificações foram 

evidenciadas em áreas de preservação permanente, além de um antigo posto de 

combustível. É possível identificar que a extensão da via pública na praia de 

Itaguaçu avança sobre APP2, e neste ponto a ocorrência de processos erosivos é 

evidenciada com maior criticidade, conforme Figura 3a e 3b.   

Na região do Centro Histórico, ações de manutenção da infraestrutura e dos 

dispositivos de contenção são devidos, incluindo o extenso muro de gabião, bem 

como as condições estruturais das edificações mais próximas da baía da Babitonga. 

Como ação gerencial, indica-se a integração das condições apontadas nas normas 

urbanísticas municipais, com potencial de melhor adaptar a orla. Em questões 

práticas, tal ação de adaptação promoveria restrições graduais na ocupação das 

áreas atingidas pelos impactos de elevação do nível do mar por parte da Prefeitura 

Municipal.   

As análises da vulnerabilidade do Porto de São Francisco do Sul foram 

prejudicadas em função de que as vistorias não puderam ser realizadas nas áreas 

internas. Sugere-se a elaboração de planos de contingência e projetos de 

engenharia, considerando diques, muros de contenção e outras estruturas, sendo 

aplicáveis tanto para o cenário de elevação do nível do mar como para processos 

erosivos. Os riscos ora avaliados devem ser integrados ao plano diretor do terminal 

portuário e políticas de sustentabilidade.  
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Indicam-se ainda ações gerenciais, em especial à criação de grupos locais de 

trabalho, a fim de integrar as políticas municipais às políticas de gestão costeira à 

nível estadual e federal, incluindo Programa Nacional de Linha de Costa - o Procosta 

e Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima  - o Projeto Orla. 

 

A Tabela 02 sintetiza as ações de adaptação para os pontos estudados.   

 

Tabela 02 – Ações de Adaptação as Áreas em Estudo 

Área de Estudo Ações de Adaptação 

Centro 

Histórico 

Ações de manutenção da infraestrutura e dos dispositivos de 

contenção, Avaliação das condições estruturais das edificações, 

Possibilidade de reordenamento urbano.   

Porto de SFS Planos de contingência, Projetos de engenharia (diques, muros 

de contenção e outras estruturas), Plano Diretor do Terminal;  

Balneários Continuidade da recuperação da restinga, Execução de PRAD´s 

(Planos de Recuperação de Área Degradada),  Reordenamento 

urbano; 

Prainha Recuo do calçadão, com isolamento das áreas preservadas, 

Execução de PRAD´s (Planos de Recuperação de Área 

Degradada);  

Ações 

Gerenciais 

Incorporação ao Plano Diretor e às normas urbanísticas 

municipais, Criação de grupos locais de trabalho, integração ao 

Procosta e Projeto Orla.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho sintetiza os resultados obtidos na dissertação de mestrado 

profissional desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Clima e 

Ambiente do Instituto Federal de Santa Catarina. 

A avaliação de cenários relacionados às mudanças climáticas e seus efeitos à 

comunidade e meio ambiente é uma necessidade para os municípios da zona 

costeira considerando sua vulnerabilidade frente aos processos erosivos e elevação 
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do nível do mar. É imprescindível que seja considerada uma ampla cadeia de 

agentes naturais e antrópicos para estimar o comportamento de determinado 

ambiente frente aos impactos, bem como definir procedimentos adequados para 

torna-los mais resilientes.  

A elaboração de um estudo de análise de riscos resulta na avaliação de 

cenários, e se torna eficiente para evitar a imprevisibilidade de seus impactos. Seus 

resultados possibilitam uma análise de possíveis situações futuras, configurando 

uma ferramenta relevante que podem integrar políticas ambientais e urbanísticas, 

como o plano diretor municipal, por exemplo.  

A previsão de respostas e antecipação de cenários para São Francisco do Sul 

se configura como uma situação complexa, considerando a forma de ocupação da 

linha costeira combinados os problemas advindos das mudanças climáticas. 

As ações de adaptação indicadas consistem na restauração, conservação e 

gestão de ecossistemas e de serviços ambientais para a redução da vulnerabilidade 

socioambiental aos impactos oriundos das mudanças climáticas. Indicam-se ainda 

ações de gestão, com formação de grupos técnicos, que possam incorporar a 

variável das mudanças climáticas nas políticas públicas.  

O cenário das mudanças climáticas deve ser considerado na organização das 

cidades e planos setoriais de desenvolvimento urbano. Em São Francisco do Sul, os 

impactos abrangem perdas de infraestrutura, custos elevados pós-impacto, 

desvalorização imobiliária, comprometimento no setor econômico, entre outros 

problemas socioambientais. A classificação e gerenciamento dos riscos associados 

aos eventos de erosão costeira e elevação do nível do mar podem contribuir para a 

composição de um Plano Municipal, que priorize ambientes mais resilientes, 

garantindo a qualidade de vida e saúde do ambiente urbano e natural. 
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Apêndice B – Registro de Ocorrências 
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  Registro de Ocorrências  

Local: Data da Vistoria: Coordenadas UTM:  

Cota Altimétrica: 

Sistema Ambiental:  

Sistemas Naturais (     ) Mata Atlântica (     ) Manguezal (     ) Dunas (     ) Praia  (     ) Costão 

Rochoso (     ) Ilhotas (     ) Campos Litorâneos (     ) Córregos e Rios (     ) Estuário (     ) Marinho 

Costeiro  

Sistemas Antrópicos: (     ) Área Urbanizada (     ) Área Portuária  

Serviços Ecossistêmicos: (     ) Suporte   (     )Provisão     (     ) Regulação  (     )Cultural 

Observações: 

 

Tipo de Ocupação: (     )Residencial (     ) Comercial (     )Industrial (     )Portuário (     )Institucional  

(     )Outros 

Densidade Populacional (hab/ha):  (     )<15  (     ) 16 a 50     (     ) 51 a 150    (     ) 151 a 350  

(     ) > 350 

Infraestrutura:  

Observações: 

 

Obras de Contenção: (    ) Não Existente            (    ) Existente. Quais? 

 

Riscos: (    )Vida humana    (    )Patrimonial   (     ) Meio Físico   (    )Meio Biológico   (    ) Meio Social 

Observações:  

 

Elevação do Nível do Mar x Atributos de Frequência: 

 

Elevação do Nível do Mar x Atributos de Severidade: 

 

Processos Erosivos x Atributos de Frequência: 

 

Processos Erosivos x Atributos de Severidade: 

 

Outras Observações:  
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