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RESUMO  

Dentre as regiões do globo, aquelas mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas são as 

zonas urbanas das cidades costeiras, em parte por serem importantes centros econômicos, abrigarem 

boa parte da população mundial e por estarem suscetíveis a inundações provocadas pelo aumento do 

nível do mar. O Brasil tem mais de 8 mil km de linha costeira, no qual se situa alguma das cidades 

mais importantes do país. Dessa maneira, o presente artigo tem como objetivo descrever os impactos 

em quatro cidades litorâneas brasileiras (Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador), bem como 

expor ações do poder público para enfrentar os impactos das mudanças climáticas.  As cidades 

analisadas pertencem a diferentes regiões, mas sofrem com problemas semelhantes que vão desde a 

uma urbanização descontrolada a impactos parecidos como aumento da temperatura e frequência de 

eventos extremos de chuva e seca o que pode agravar ainda mais a sua vulnerabilidade. As cidades 

brasileiras têm concentrado esforços em produzir estudos e pesquisas sobre os impactos das mudanças 

climáticas em suas regiões. 

 

ABSTRACT 

Among the regions of the globe, those most vulnerable to the impacts of climate change are the urban 

areas of coastal cities, in part because they are important economic centers, shelter a large part of the 

world's population and because they are susceptible to flooding caused by rising sea levels. Brazil 

has more than 8 thousand km of coastline, in which some of the most important cities in the country 

are located. This article aims to describe the impacts in four Brazilian coastal cities (Recife, Fortaleza, 

Rio de Janeiro, Salvador), as well as to expose government actions to face the impacts of climate 

change. The cities analyzed belong to different regions, but they suffer from similar problems ranging 

from uncontrolled urbanization to similar impacts such as increased temperature and frequency of 
extreme rain and drought events, which can further exacerbate their vulnerability. Brazilian cities 

have concentrated efforts on producing studies and research on the impacts of climate change in their 

regions. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento médio global na temperatura da Terra tem provocado mudanças nos sistemas 

climáticos como aumento da temperatura local, aumento de eventos extremos tanto de secas como 

chuvas intensas, aumento do nível dos oceanos, tempestades, tufões, entre outros. Essas alterações 

têm impactos nos ecossistemas terrestres e aquáticos, mas também na vida humana, principalmente 

daquelas residentes das áreas urbanas das cidades.   

Um ambiente propício a sofrer com os impactos das mudanças climáticas são as cidades 

costeiras. Devido a suas cotas geralmente mais baixas, essas cidades são bastante vulneráveis ao 

aumento do nível do mar, além de tempestades e inundações associadas. Soma-se isso o fato dessas 

cidades abrigarem mais de 40% da população mundial, apresentarem uma expansão urbana 

desordenada, com a proliferação de habitações informais, em especial em áreas de riscos geológicos 

e hidrológicos. Muitas dessas cidades também são importantes centros econômicos. 

O sexto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) afirma que 

na última década (2011-2020) o aumento médio da temperatura da superfície global foi o maior já 

registrado. Houve um aumento médio de 1,09ºC. Até 2100, projeta-se que a elevação média global 

do nível médio do mar (NMM) de 0,26 a 0,77 m para um aumento da temperatura média global de 

1,5 ºC. Quando considerado um aumento de 2ºC, o NMM aumenta em 0,1 m em relação ao cenário 

anterior. Embora pequeno, esse aumento implica numa exposição de ao menos 10 milhões de pessoas 

aos riscos associados às mudanças climáticas em zonas costeiras (IPCC, 2021). 

 Este artigo tem por objetivo analisar alguns desafios para alternativas de adaptação em cidades 

costeiras no Brasil (Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador), que enfrentam as mudanças 

climáticas e elevação do nível do mar e discutir alguns pontos de resiliência e sustentabilidade em 

relação à vulnerabilidade e o manejo adequado das águas pluviais urbanas. 

 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E VULNERABILIDADE 

EM ALGUMAS CIDADES COSTEIRAS DO BRASIL  

 Dos mais de cinco mil municípios brasileiros, 395 se distribuem pelo litoral com uma extensão 

de 8.500 km, concentrando 22,6% de toda a população brasileira (MMA, 2015). Segundo o Painel 

Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) de 2016 sobre cidades costeiras e mudanças climáticas, 

quatro municípios estão entre os dez mais populosos do país:  Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e 

Recife, que serão analisadas a seguir. Todas, com exceção de Salvador, apresentam um grau de 

vulnerabilidade muito alto a mudanças climáticas (PBMC, 2016). 

 Com cotas geralmente inferiores a 10 m, o litoral brasileiro torna-se bastante sensível aos 

efeitos das mudanças climáticas, principalmente aos decorrentes da elevação do nível do mar, como 
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erosão costeira, desaparecimento da linha de pós-praia, intrusão salina, colapso do sistema de 

esgotamento sanitário, dentre outros (PBMC, 2016).  

 Entretanto, o conhecimento sobre a costa brasileira frente às mudanças climáticas ainda é 

incipiente. O próprio Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas (MMA, 2015) reconhece 

isso, caracterizando a falta de conhecimento sistemático sobre a dinâmica costeira, e as informações 

imprecisas relacionadas a altimetria e batimetria como a maior vulnerabilidade da zona costeira. O 

PBMC reforça a situação lembrando que não existe no país um estudo integrado da vulnerabilidade 

das cidades costeiras. Os dados disponíveis no país são ainda insuficientes para a construção de 

cenários de impactos nas zonas costeiras decorrentes das mudanças climáticas. Embora estudos 

regionais tenham sido desenvolvidos é difícil a sua comparação devido a metodologias e objetivos 

variados (PBMC, 2016). 

• Recife, Pernambuco 

 Recife é uma cidade intensamente urbanizada, formada por uma extensa planície cercada por 

morros de baixa altitude localizada na Região Nordeste do Brasil, a capital é a maior área urbana do 

estado de Pernambuco, e sua região metropolitana atualmente chega a mais de 4 milhões de 

habitantes. Altamente urbanizada, sofre frequentes alagamentos em épocas de chuvas intensas 

principalmente se ocorrerem nas horas de maré alta. 

 A cidade de Recife está sendo considerada por pesquisadores de mudanças climáticas como 

um dos “hotspots” que estão muito vulneráveis.  Segundo PBMC (2016), o Recife é a 16ª cidade do 

mundo mais vulnerável às mudanças climáticas devido às suas características físicas e sociais, à alta 

densidade populacional do seu litoral, ao elevado índice de impermeabilização do solo e à sua baixa 

altitude (PBMC, 2016); (Prefeitura da Cidade do Recife, 2017). A capital também sofre com o 

fenômeno de subsidência que ocorre em diversos pontos da cidade em que o solo sofre um movimento 

vertical para baixo (Cabral et al, 2021), em geral devido a bolsões de argila mole ou área de antigos 

manguezais, a drenagem fica mais difícil e muitas vezes é necessário adotar sistemas mecânicos de 

apoio.  

 A planície de Recife localiza-se numa altitude entre 1 e 10 acima do nível do mar, e como 

consequência, num cenário de elevação de 0,5 m do NMM, estima-se que nas marés altas uma área 

de 25,38 km² seriam inundadas, enquanto uma elevação de 1,0 m pode inundar uma área de 33,71km² 

até 2100. Uma das áreas mais afetadas seria o Recife Antigo, que representa um dos mais importantes 

centros econômicos e administrativos da cidade, com grande valor histórico e cultural PBMC, 2016).  

  A cidade do Recife foi uma das pioneiras entre as cidades brasileiras a criar instrumentos 

técnicos e políticos alinhados à agenda climática, com a participação como umas das cidades modelo, 
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a partir de 2012, no projeto Urban Leds - Estratégias de desenvolvimento urbano de baixo carbono, 

implementado pela ONU Habitat e pelo Iclei - Governos Locais pela Sustentabilidade com 

financiamento da Comissão Europeia.  

 Em 2013, foi criado o Comclima (Comitê Municipal de Mudanças Climáticas), órgão 

responsável pelo debate, compartilhamento de informações e subsídio à formulação e 

desenvolvimento de políticas ligadas à sustentabilidade e mudanças climáticas. Em 2014, foi 

sancionada a Política de Sustentabilidade e de Enfrentamento das Mudanças Climáticas do Recife 

(PSMC), e elaborado o primeiro inventário da emissão dos Gases do Efeito Estufa (GEE) do 

município. A partir dos resultados desse inventário, e da análise do plano plurianual da cidade e dos 

planos e projetos das secretarias municipais e das discussões com os stakeholders locais, foi elaborado 

o Plano de Redução de Emissões de GEE, que indicou como um dos temas prioritários o 

desenvolvimento urbano sustentável e resiliência (Prefeitura da Cidade do Recife, 2016).  

  A atualização do Plano Diretor de Drenagem Urbana também foi fundamental para o 

incentivo à adaptação às mudanças climáticas do município. Assim como o Sistema Municipal de 

Unidades Protegidas (SMUP), a Lei nº 18112/2015 que dispõe sobre a melhoria da qualidade 

ambiental das edificações por meio da obrigatoriedade de instalação do "telhado verde", e construção 

de reservatórios de acúmulo ou de retardo do escoamento das águas pluviais para a rede de drenagem. 

Segundo o artigo 3º, em lotes com área superior a 500 m² (quinhentos metros quadrados), edificados 

ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 25% da área total do lote deverão ser executados 

reservatórios de águas pluviais como condição para aprovação de projetos iniciais.  

  O município também vem realizando um estudo intitulado “Análise de Riscos e 

Vulnerabilidades Climáticas e Estratégia de Adaptação do Município do Recife”, cujo objetivo é 

subsidiar a elaboração do Plano de Adaptação à Mudança Climática municipal. O estudo propõe um 

Índice de Vulnerabilidade Climática, baseado em metodologia de identificação de áreas críticas 

desenvolvida pelo Banco Mundial e Universidade de Columbia e permitiu identificar áreas de maior 

vulnerabilidade e risco visando a priorização de medidas concretas de adaptação. O resultado 

evidenciou os dez principais bairros de Recife que deverão ser mais afetados pelas mudanças 

climáticas (cenário projetado entre 2011 e 2040). O processo culminou com seis medidas de 

adaptação: modernização da rede de drenagem existente, requalificação urbana, 

revitalização/renaturalização de rios e canais, fomento ao Plano de Arborização da Cidade do Recife, 

monitoramento e redução da disposição de resíduos em encostas e planícies inundáveis e 

universalização e modernização do Sistema de Esgotamento Sanitário (Recife, 2019).  
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  O município do Recife declarou o reconhecimento à emergência climática global, por meio 

de Decreto Municipal, e determina que a sociedade civil deve ser incluída nos debates, principalmente 

por meio do ComClima, além de projetar esforços para neutralização das emissões de carbono até 

2050 e transversalizar o tema das mudanças climáticas nos planos municipais.  

• Fortaleza, Ceará  

 Fortaleza é a capital do estado do Ceará, e juntamente com outros 18 municípios forma a 

Região Metropolitana de Fortaleza, a sexta maior região metropolitana do país, sendo a quinta cidade 

com maior número de habitantes no país e a mais populosa do Nordeste. Está localizada em uma 

planície litorânea plana a cerca de 16 metros acima do nível do mar, em uma área total de 313,14 

km². Fortaleza possui uma das densidades populacionais mais altas do país, com 8.579,59 hab/km².  

 Os impactos previstos para a cidade são: o aumento da temperatura, eventos climáticos 

extremos de secas e chuvas e o aumento do nível do mar. Tais impactos serão sentidos de formas 

diferentes a depender da área analisada. De maneira geral, as áreas mais pobres são as mais 

vulneráveis devido ao baixo IDH, alta densidade populacional, a precariedade dos serviços de 

saneamento básico e a pouca resistência das construções (Prefeitura Municipal de Fortaleza & ICLEI, 

2020). O Índice de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas indica um aumento máximo de 

temperatura de 3,3% até 2045 e 10,5% em 2100. Os índices de precipitação apresentam maior 

amplitude nos cenários futuros, intensificando em 10,9% a máxima de precipitação e 29,2% a seca 

meteorológica até 2100. 

 Sobre o aumento do nível do mar, os principais riscos são: a erosão de dunas e praias, danos 

à infraestrutura urbana, impactos nos ecossistemas costeiros, e áreas potenciais de inundação de 

grandes rios. Segundo o PBMC (2016), aponta que as praias que mais sofrem com eventos de ressaca 

do mar são: Pirambu, Formosa, Iracema, Meireles, Mucuripe e Titanzinho. “Em Icaraí, Fortaleza, há 

anos o mar avança sobre a costa, causando erosão, destruindo o comércio e afetando a vida dos 

moradores de condomínios e casas que se instalaram à beira-mar, não só com a desvalorização dos 

imóveis, mas com o risco de perda das moradias” (PBMC, 2016). 

 Com a necessidade de combater as consequências da mudança do clima em seu território e a 

fim de trazer maior qualidade de vida aos seus cidadãos e cidadãs, Fortaleza inicia a elaboração do 

Plano Local de Ação Climática (PLAC), tendo como norte a neutralização de emissões de GEE até 

2050. O PLAC foi construído com base nos Cinco Caminhos do ICLEI (Local Government for 

Sustentability) orientados para o desenvolvimento sustentável, que impulsionam a ação local para o 

desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. Para isso, 

foi realizado um mapeamento das metas já previstas pela cidade, principalmente no Plano de Baixo 
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Carbono do município de Fortaleza e no Plano Fortaleza 2040, para entender como torná-las factíveis 

e ambiciosas (Prefeitura Municipal de Fortaleza & ICLEI, 2020). 

 O PLAC procura alinhar as ações planejadas com a legislação local e compromissos firmados 

pelo município para combate aos impactos das mudanças climáticas, além de promover uma 

atualização das metas e ações definidas no Plano de Baixo Carbono. 

 Fortaleza também faz parte desde de 2013 do projeto Urban-LEDS, que promove a elaboração 

de estratégias de desenvolvimento urbano resiliente e de baixo carbono para se chegar a uma cidade 

mais sustentável. Como consequência do projeto foram implementadas diversas ações como: o Plano 

de Baixo Carbono, o aumento da malha cicloviária e a certificação sustentável para a construção civil.  

 Ainda com o apoio da fase I do Urban-LEDS, Fortaleza construiu sua governança climática, 

criando o Fórum de Mudanças Climáticas de Fortaleza – FORCLIMA (Decreto Municipal 

13.639/2015), que reafirma o compromisso do município em debater a questão climática em um 

ambiente participativo uma vez que o fórum prevê a atuação de diversas secretarias que possuem 

relação com a questão climática.  

• Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

  A cidade do Rio de Janeiro (CRJ) e sua região metropolitana (RMRJ) abrigam cerca de 11,7 

milhões de habitantes e concentram cerca de 70% do PIB do Estado. O município e sua região 

metropolitana representam a maior e mais complexa aglomeração urbana da zona costeira Brasileira. 

Com base em séries climáticas da RMRJ desde 1960, os totais pluviométricos anuais estão em 

elevação e eventos de chuvas intensas têm ocorrido com maior frequência (PBMC, 2016). 

 A CRJ possui histórico de desastres naturais recorrentes que são indissociáveis da forma como 

se processou a expansão da malha urbana, que favoreceu a elevada concentração de pessoas e 

edificações entre os morros e o mar, lagoas e baías, frequentemente em áreas de risco de inundação e 

escorregamento de massa ou muito expostas a agentes oceânicos, como ressacas. Não são incomuns 

eventos que causaram prejuízos materiais e econômicos em grande escala e que, da mesma forma, 

predispuseram a população a surtos de doenças e, em casos extremos, vitimaram pessoas. Na RMRJ, 

1.202km² da sua área se enquadram como Zona Costeira de Baixa Elevação (ZCBE), representando 

pouco mais de 18% da área total. 

 A peculiar topografia condicionou a expansão urbana, incluindo a malha de ruas e avenidas, 

que, por seu turno, orientou o espraiamento radial da Cidade, a partir do litoral. O processo de 

produção do espaço urbano tornou frequente a prática de desmonte de morros, ocupação das encostas, 

drenagem de áreas úmidas e redefinição do contorno da orla por sucessivos aterramentos, o que 

contribuiu para o aumento da exposição de pessoas e do patrimônio público e privado aos perigos 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

7 

 
 

climáticos. A desigualdade social e a insuficiência de políticas habitacionais são fatores que, da 

mesma forma, agravam a vulnerabilidade da Cidade, ao induzir a população carente à ocupação de 

áreas de risco (encostas, áreas inundáveis), onde, inclusive, a provisão de infraestruturas e serviços 

urbanos é deficitária.  

 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Rio de Janeiro, estabelecido pela 

Lei Complementar 111/2011 definiu a Política Urbana para o Município do Rio de Janeiro, de forma 

a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da Cidade e garantir seu funcionamento e o 

bem-estar de seus habitantes. A Política Urbana visa equacionar soluções aos problemas da Cidade 

às necessidades e demandas dos seus habitantes e planejar o desenvolvimento urbano futuro com 

diversos serviços públicos para todos os seus habitantes, porém não apresenta nenhuma abordagem 

em relação ao enfrentamento às mudanças climáticas. 

 A Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da cidade do Rio de Janeiro, lançada em 

dezembro de 2016, apresenta os principais passos para a adaptação da cidade, compreendendo um 

conjunto de iniciativas para reduzir a potencial exposição e a sensibilidade da cidade frente aos 

perigos climáticos e fortalecer a capacidade institucional e da população. Esse documento fornece 

subsídios para a elaboração do Plano de Adaptação da CRJ, pelo qual devem ser estabelecidos 

caminhos para a adaptação que tenham, por objetivo, assegurar a proteção do patrimônio natural e 

construído e preservar as relações econômicas e socioculturais face às mudanças do clima, em prol 

da atual e futuras gerações. 

 A Estratégia de Adaptação está fundamentada em Eixos Estratégicos, aos quais são associadas 

Linhas de Ação, Iniciativas e Atividades, bem como áreas/regiões focais, prioridade e atores 

envolvidos. O primeiro dos seis eixos fornece a base para a construção do caminho de adaptação, 

enquanto que os demais possuem abordagem setorial e temática. Destaca-se a importância da 

integração das diferentes iniciativas em andamento na CRJ e a necessidade de elaboração do Plano 

de Adaptação, com base na Estratégia de Adaptação. Ainda, deve-se implementar um programa de 

Monitoramento e Avaliação para o conjunto de ações do Plano, para validação e ajustes, quando 

necessário, tendo em vista a garantir a eficácia das ações, em prol da resiliência e sustentabilidade da 

Cidade (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro et al., 2016).  

 Os próximos passos previstos demandam validar a estratégia de adaptação pela prefeitura 

municipal; suprimir lacunas de conhecimento; elaborar o plano de adaptação, protocolo de verificação 

por especialistas externos; consulta pública, metodologia de monitoramento e avaliação; e 

estabelecimento do Plano de Ação Integrando adaptação à mitigação, resiliência e redução de risco 

de desastres (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro et al., 2016).  
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 Em 2020, a prefeitura do Rio vem incorporando a Estratégia de Adaptação no Plano de Ação 

Climática. Esse plano é resultado de um compromisso assumido pela prefeitura de zerar as emissões 

de GEE da cidade até 2050. Dessa forma, a estratégia tomará a forma de um plano, com ações 

concretas, e medidas detalhadas de mitigação e adaptação. 

• Salvador, Bahia  

 A cidade Salvador, capital baiana é o 4º município mais populoso do país, possuindo 45,5% 

da população vivendo em áreas de risco (IBGE, 2010). Os aspectos físicos de Salvador e as condições 

socioeconômicas são essenciais para compreender como a população está distribuída em regiões que 

são naturalmente suscetíveis aos riscos climáticos. O relevo de Salvador, com encostas íngremes e 

áreas planas, torna a cidade particularmente vulnerável aos impactos causados por chuvas extremas, 

como inundações e alagamentos. Tais características propiciam conjunturas favoráveis ao 

escoamento superficial por reduzirem a capacidade de infiltração da água no solo em função dos tipos 

de solo existentes. A urbanização desordenada e o histórico processo de ocupação das áreas de risco 

podem resultar em deslizamentos de terra (Salvador, 2020). 

 Em Salvador, a projeção do aumento da temperatura do ar a 2 metros, é em média de 1ºC no 

primeiro período de 30 anos, de 2011-2040; aumenta cerca de 2ºC no segundo período, de 2041-2070 

e 3ºC no último período, de 2071-2100, atingindo cerca de 4,5ºC no final do século XXI. As projeções 

em Salvador indicam um aumento na frequência de noites quentes, semelhante ao aumento na 

frequência de dias quentes e ao aumento na duração das ondas de calor. A variabilidade interanual 

das temperaturas se amplifica ao longo do século XXI (PBMC, 2016).  

 Para Salvador, as projeções em relação à elevação do nível do mar consideram o aumento de 

14 cm para 2030, 29 cm para 2050 e 80 cm para 2100. Ao avaliar o Plano Diretor do município de 

Salvador é possível observar que não possui ações de mitigação e adaptação para as mudanças 

climáticas. Porém, a cidade vem implementando outros planos, políticas e ações com relação à visão 

climática (Salvador, 2020).  

 A Lei nº 9.069 de 2016, que dispõe sobre o mais recente Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU) do município de Salvador, estabelece, em seu primeiro artigo, a necessidade de 

considerar “o disposto nos planos e leis nacionais e estaduais relacionadas com as Políticas de 

Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade, de Habitação e de Saneamento e com os planos e Políticas 

de Meio Ambiente” (PREFEITURA DE SALVADOR, 2016).  

 Verificou-se que, em relação à inclusão de questões referentes à mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas, o Plano Diretor de Salvador de 2016 não possui nenhum capítulo dedicado 
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exclusivamente às mudanças climáticas, não apresenta informações sobre risco e vulnerabilidade do 

município diante das mudanças climáticas e não possui planos de ação para o enfrentamento à mesma.  

 Em termos de contribuição para a questão do clima, o Plano de Salvador possui a seção 

correspondente: Do Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Costeiros, com ênfase no artigo 34 

que estabelece os objetivos do Plano de Gerenciamento Costeiro, no item VIII com o fomentar o 

“desenvolvimento de ações e de pesquisas relacionadas às medidas de mitigação e de adaptação às 

mudanças climáticas na Zona Costeira”. Outra seção é correspondente à Mobilidade Urbana, com o 

artigo 196, que diz que o sistema de mobilidade de cidade deve estimular “os diferentes modais a 

utilizar energia limpa, de forma a contribuir para a mitigação das mudanças climáticas” (Salvador, 

2016). 

 A Estratégia de Resiliência de Salvador, lançada em 2019, estabelece diretrizes para a criação 

do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima em Salvador (PMAMC), em 2020. O 

diagnóstico local contou com quatro produtos essenciais ao Plano: 1) o Inventário de Gases de Efeito 

Estufa de Salvador que adotou a metodologia do GPC (Global Protocol for Community-Scale 

Greenhouse Gas Emission Inventories) para a formulação da série histórica de 2014-2018 e foi 

lançado em maio de 2020; 2) o estudo de Cenários de Emissões Futuras, que utilizou a ferramenta 

Pathways, desenvolvida pela C40, para a construção de quatro cenários no curto, médio e longo prazo; 

3) o Diagnóstico de Ação Climática Inclusiva, que mapeou o contexto local para identificar ações e 

indicadores com um olhar específico para as populações mais vulneráveis às mudanças do clima; 4) 

e por fim, o Índice de Riscos Climáticos, finalizado em julho de 2020, que avaliou e localizou os 

principais riscos físicos associados a eventos extremos a que a cidade está exposta (Salvador, 2020).  

 

CONCLUSÕES 

O presente artigo trouxe os principais impactos sofridos por quatro cidades costeiras 

brasileiras e as ações do poder público a fim de minimizá-los ou evitá-los. Percebe-se que apesar 

dessas cidades estarem em regiões geográficas diferentes, os impactos sofridos são bastante 

semelhantes, entretanto as ações tomadas pelo Estado são incipientes. Elas se resumem a elaboração 

de planos e estudos para compreender melhor os impactos, além de outras ações não-estruturais como 

a promulgação de leis. Durante a pesquisa, as ações estruturantes encontradas são poucas e 

localizadas.  

 A urbanização intensa com ausência de planejamento interfere nos impactos das inundações, 

que associado com as mudanças climáticas e elevação do nível do mar necessita de gestão para os 

sistemas de drenagem e controle das enchentes urbanas de forma adequada. Além das cidades 

costeiras, todas as demais cidades que sofrem influência das mudanças climáticas e elevação do nível 
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do mar, precisam desenvolver sua resiliência para se adaptar à convivência com as águas.  O 

crescimento excessivo das cidades traz novos desafios para o planejamento urbano e para o 

gerenciamento das cidades, exigindo novas abordagens para o enfrentamento às mudanças climáticas. 

  É necessário que sejam desenvolvidos modelos de governança ambiental e climática, com 

políticas públicas e proposição de medidas de adaptação a fim de reduzir a vulnerabilidade climáticas 

dos municípios. Além de planos e políticas sob a lógica das práticas tradicionais de governança, com 

processos de planejamento antecipatórios e preventivos e participativos que envolvem atividades de 

educação ambiental abrangente, acessível e permanente (principalmente no tocante às questões 

hídricas) em prol do processo de conscientização das pessoas para evitar que o espaço das águas seja 

invadido e para recuperar a qualidade das águas dos rios e riachos.  
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