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EMENTA 

Compreender a dinâmica, complexidade e inter-relação dos processos físicos e 

socioeconômicos dos ambientes costeiros e marinhos e ecossistemas adjacentes. Debater 

sobre o papel da geografia nos estudos sobre a zona costeira e marinha. Introduzir e discutir os 

conceitos de vulnerabilidade e risco nas zonas costeiras, além de outros conceitos correlatos. 

Abordar as dimensões física, social e ecológica da vulnerabilidade costeira, associando aos 

riscos, impactos e às respostas de gestão. Conhecer as principais respostas de gestão costeira 

e a inserção da temática da vulnerabilidade e dos riscos nos instrumentos e nas políticas 

relacionados à zona costeira. Discutir abordagens metodológicas para avaliação da 

vulnerabilidade e riscos nas zonas costeiras. Apresentar estudos de caso relacionados à temas 

como mudanças climáticas, nível do mar, erosão costeira, conflitos de uso, inundações 

litorâneas, ecossistemas costeiros e outros. 

PROGRAMA 

Parte 1 – Zona Costeira: dinâmica, interdisciplinaridade e o papel da Geografia nos estudos 

1.1 Zona costeira: definição e delimitação 

1.2 Dinâmica, complexidade e inter-relação dos processos físicos e socioeconômicos dos 

ambientes costeiros 

1.3  A contribuição da geografia nos estudos costeiros e marinhos 

Parte 2 – Vulnerabilidade Costeira e Riscos Associados 

 2.1 Discutindo os conceitos de vulnerabilidade, risco e outros conceitos afins aplicados aos 

estudos costeiros  

             2.1.1. Dimensões da vulnerabilidade costeira – aspectos físicos, ecológicos e sociais 

             2.1.2. Escalas temporais e espaciais nos estudos de vulnerabilidade 

             2.1.3. Risco, suscetibilidade, perigo, desastre – debate conceitual 

             2.1.4 Metodologias para avaliação da vulnerabilidade e riscos nas zonas costeiras  

Parte 3 – Gestão Costeira Integrada  

Parte 4 – Aplicando o conhecimento sobre vulnerabilidade, risco e gestão costeira e marinha  

Estudos de Caso 
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