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Introdução
Actualmente, cerca de metade da população mundial vive em zonas costeiras. O número de
pessoas cresce muito rapidamente quando comparado com a população que vive em outros
lugares. A costa está naturalmente sempre a mudar por acção das ondas, marés e ventos.
Mas o aumento da população e o aquecimento global causam a degradação ambiental, e o
aumento do risco de erosão e inundação. Precisamos entender como a costa está a mudar.
Este guia oferece informações gerais sobre a costa, como ela muda e o que podemos fazer
para reduzir a degradação ambiental e o risco de erosão e inundação. Este conteúdo foi
elaborado para instruir professores do ensino primário, mas pode ser útil também para
qualquer pessoa que queira entender as mudanças que ocorrem na costa. Este guia foi
produzida pela equipa do projecto CoastSnap Moçambique, uma colaboração entre a
Universidade de Bournemouth (da Inglaterra), a Universidade Eduardo Mondlane (Maputo),
a Universidade Lúrio (Ilha de Moçambique, Nampula) e a Associação Megafauna Marinha
(Tofo, Inhambane). O CoastSnap é um projecto de inovação da rede Rising from the Depths
financiado pelo Global Challenges Research Fund do governo Britânico.
O CoastSnap é um projecto de ciência cidadã que tem o objectivo de monitorar as mudanças
que acontecem nas praias ao longo do tempo para compreender melhor o impacto dos
desastres naturais e das acções humanas. Projectos de ciência cidadã dependem da
colaboração de pessoas da sociedade na obtenção de informações usadas em investigações
científicas que irão beneficiar a comunidade local. Qualquer pessoa que tenha um celular
com câmara fotográfica pode contribuir para o projecto CoastSnap. Basta tirar uma fotografia
da praia a partir de uma estação CoastSnap e partilhar a imagem seguindo as instruções
indicadas na própria estação ou na página do Facebook. Partilhar as fotografias é essencial,
pois as análises são feitas a partir das fotografias.
Existem mais de 90 estações CoastSnap espalhadas pelo mundo todo e mais estações estão
sendo instaladas. Em Agosto de 2019, o projecto CoastSnap Mozambique trouxe esta
iniciativa para o continente Africano através de instalações de estações em Ponta do Ouro,
Praia do Tofo e Ilha de Moçambique. Atualmente, estão ativas as estações em Ponta do Ouro
e Tofo. Além de analisar as mudanças nestas praias, o projecto CoastSnap Mozambique
busca entender a percepção das pessoas que moram nesses locais sobre as mudanças que
ocorrem na praia, as causas dessas mudanças e que efeitos trazem para elas e para a
comunidade onde vivem. Visite https://www.facebook.com/CoastSnapMOZ para saber mais
sobre o projecto e os resultados obtidos.
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O que é a costa?
O costa é a área onde o mar e a terra se encontram. A costa também é chamada de litoral.
Em muitos lugares, a costa é constituída de areia, como na praia do Tofo (Província de
Inhambane) e Ponta do Ouro (Província de Maputo). Em outros lugares, a costa é constituída
de rochas, calhaus, lodo ou podem ter uma mistura dessas coisas. As plantas podem ajudar
a construir a costa, como é o caso das dunas costeiras e dos mangais. Os animais também
ajudam, pois formam os recifes de corais e algumas praias são feitas de conchas!

No litoral encontramos diferentes ambientes costeiros, como dunas, praias, deltas e
estuários. Os estuários e os deltas são formados quando há o encontro da água de um rio
com o mar. Os estuários são muito importantes para a criação de muitas espécies de peixes
e mariscos, pois passam parte da sua vida nas águas do estuário e parte na água do mar.
Aqui iremos falar apenas das praias e das dunas.
As dunas são formadas pelo vento e sempre são feitas de areia. O vento sopra a areia para
a parte mais alta da praia. As plantas ajudam a parar o vento. O vento mais fraco já não
consegue mover a areia, então ela se acumula e forma as dunas. As raízes das plantas
ajudam a reter a areia e assim as dunas podem aumentar de tamanho. Quando as plantas
são danificadas ou retiradas, o vento volta a mover a areia e a duna pode diminuir de tamanho
e até desaparecer.
As praias são controladas pelas ondas. Ondas menores tem menos força (energia) do que
ondas maiores. É a energia das ondas que determina a quantidade e o tamanho do sedimento
que elas conseguem movimentar. O sedimento é o nome que damos à areia, pedras ou lama
que formam a costa. A lama, por exemplo, é um sedimento fino (muito pequeno) e os calhaus
são sedimentos grossos (grandes). Pode-se imaginar que as ondas maiores são como uma
pessoa mais forte, que consegue carregar mais peso e por maiores distâncias. Há partes da
costa onde as ondas são sempre fortes. Nestas partes, as ondas removem toda a areia,
restando apenas calhaus ou rochas.
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As mudanças na costa
A costa está sempre a mudar porque as ondas, os ventos e as marés mudam a toda a hora.
Na maioria dos lugares, as marés sobem e descem duas vezes ao dia. Então durante
algumas horas, o nível da água está mais alto na praia e em outras horas o nível da água
está mais baixo. As marés são causadas principalmente pela posição da lua em relação ao
nosso planeta.
As marés-vivas occorrem nos dias de lua nova e lua cheia. Nestes dias, a mudança no nível
da água é maior, as marés altas são mais altas e as marés baixas são mais baixas do que
nos dias de marés-mortas. O posicionamento do sol influencia muito menos do que o da lua.
Mas o alinhamento do sol e da lua durante o equinócio na primavera e no outono, gera as
marés mais altas. O equinócio é o momento em que o sol, em seu movimento anual, corta o
equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham igual duração, aproximadamente
nos dias 20 de Março e 23 de Setembro. Mais informações sobre as marés podem ser
encontradas neste endereço: https://www.ancruzeiros.pt/ancdrp/fenómeno-das-marés.
As marés fazem o nível da água subir e descer mas elas não causam grandes mudanças na
quantidade de areia na praia. As ondas são responsáveis pelas maiores mudanças. As ondas
são formadas quando o vento sopra sobre a água do mar. Algumas ondas são formadas pelo
vento local e outras ondas são formadas por ventos em alto-mar. Por isso, pode haver ondas
na praia mesmo quando o vento está fraco. As ondas ficam maiores quando o vento é mais
forte e sopra sobre o mar por mais tempo e por uma grande distância. Isto acontece, por
exemplo, na passagem de um ciclone.
Durante as tempestades, os ventos fortes e as ondas altas empurram a água do mar para
terra. Isto faz com que o nível da água suba na costa. Às vezes a água sobe tanto que pode
até cobrir as casas. Esta subida do nível da água e a força das ondas são as características
mais perigosas de uma tempestade costeira. Grandes inundações podem acontecer quando
os ciclones passam perto da costa, como aconteceu em Beira. A inundação pode ser ainda
pior quando as tempestades ou a chegada de ciclone acontece durante as marés-vivas,
quando o nível da água já está mais alto.
Quando as ondas que chegam na costa são maiores, elas retiram a areia da praia e das
dunas. Essa areia é levada para o mar, formando bancos de areia embaixo de água. Depois
da tempestade a praia fica diferente, mais baixa e plana, e as dunas podem reduzir de
tamanho. Esses bancos de areia fazem a onda quebrar, deixando-as mais fracas. Quando os
ventos ficam mais fracos, as ondas vão ficando menores e começam a empurrar os bancos
de areia em direção à praia. A praia e as dunas voltam a crescer.
4

Aprendendo sobre as mudanças na costa

As ondas também empurram a água do mar para a costa. Algumas vezes, a água escoa de
volta para o mar e outras vezes forma uma corrente de água que se movimenta ao longo da
praia. Este movimento da água ao longo da praia, chama-se corrente de deriva. Por isso,
algumas vezes entramos no mar num ponto e, quase sem percebermos, já estamos em outro
ponto ao longo da praia. As correntes de deriva movem a areia de um lado da praia para
outro. E a direção depende da direção das ondas. Se esta corrente é bloqueada ou
enfraquece, areia acumula-se e a praia pode aumentar de tamanho.
As mudanças climáticas estão aumentando o risco de erosão e inundação na costa. As
tempestades estão ficando mais fortes e o nível do mar está a subir cada vez mais. Muitas
pessoas que vivem em comunidades costeiras em todo o mundo estão preocupadas com
isto. Esta subida do nível do mar também pode fazer com que o solo e a água dos poços
fiquem mais salgados. Isto pode afetar o tipo de plantas que se pode cultivar na machamba.
O aquecimento global faz o nível do mar subir um pouco a cada dia por um tempo muito longo
(milhares de anos). Isto significa que a água do mar está a chegar cada vez mais perto das
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casas. À medida que o nível do mar sobe, a costa move-se com ele! A praia e as dunas
movem-se para o interior, e às vezes enterram as árvores e os arbustos. Esse movimento é
natural. Os ambientes costeiros continuam a existir, apenas estarão numa posição diferente.

As praias e as dunas protegem as casas contra a erosão e inundação
Além de gerar fonte de sustento através da pesca, do turismo e outras atividades, a costa é
um lugar de lazer que muitos usufruem. Estar próximo ao mar traz benefícios para a saúde e
contribui para o bem-estar físico e mental das pessoas. Além disso, os ambientes costeiros,
como a praia, as dunas, o mangal e os recifes de corais também são muito importantes para
a biodiversidade e para redução dos riscos de erosão e inundação. Os ambientes costeiros
são como super-heróis, que tem o poder de proteger nos contra os efeitos das ondas e da
subida do nível do mar.
Quando o nível da água sobe e as ondas avançam sobre a praia, elas vão ficando mais
fracas. Quanto maior a largura da praia, mais fracas ficam as ondas. Assim, quando as ondas
chegam às dunas, elas tem menos energia e retiram menor quantidade de areia.
As dunas funcionam como muros feitos de areia e plantas. As dunas param a água do mar e
protegem-nos das inundações. As ondas podem retirar alguma areia da praia e da duna,
causando erosão. Mas esta erosão é natural e ajuda a combater a acção das ondas. A areia
levada pelas ondas irá formar os bancos de areia embaixo de água. Esses bancos fazem a
onda quebrar e ajudam a reduzir a energia das ondas. Em algumas praias, esses bancos
também são importantes para o surfista, pois é onde as ondas arrebentam e a onda é melhor
para o surfe.
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Os recifes de pedra ou de corais que estão perto da praia também ajudam a proteger a costa.
Eles agem como os bancos de areia. Eles fazem a onda rebentar e perder energia. Assim,
as ondas que chegam na praia são mais fracas e retiram menor quantidade de areia. Os
recifes de corais também são muito importantes para a biodiversidade e para a pesca. Nos
recifes de corais há uma concentração grande de peixes e outros animais marinhos.
O mangal também é muito importante para a biodiversidade e para proteger a costa contra
inundações e a acção das ondas. As árvores do mangue fazem as ondas ficarem menores e
movimentarem-se mais devagar. E isso reduz a energia das ondas e o poder que elas tem
de retirar a areia e o lodo. Além do mais, as raízes das árvores do mangue ajudam a segurar
a areia e o lodo e isso também diminui o risco de erosão pelas ondas. Por isso, o mangal é
um ambiente de águas mais calmas e ricas em nutrientes. O mangal é um berçario para
vários tipos de peixes e outros animais marinhos e por isso é muito importante para a pesca.

Como é que as pessoas afetam o litoral?
Metade de todas as pessoas do mundo vivem no litoral. Muitos de nós vivemos em cidades
muito grandes junto ao mar como Maputo ou Beira. Outros vivem em comunidades pequenas,
como Ponta do Ouro ou Tofo. As pessoas precisam de espaço para fazerem suas casas e
por isso muitas vezes retiram árvores e a vegetação. Isso é um tipo de degradação ambiental,
pois o ambiente natural vai mudando por causa das acções das pessoas. As pessoas também
deixam muito lixo e sujeira e, se não tomarmos cuidado, isso pode contaminar a água e o
solo. A poluição e a degradação ambiental também afetam os corais e o mangal e isso traz
problemas para a pesca.
Muitas vezes as casas e ruas são construídas muito perto do mar. Isso não é bom, porque já
sabemos que a costa está sempre a mudar. É preciso ter espaço para que a praia e as dunas
possam fazer seu papel de reduzir a energia das ondas e o risco de erosão e inundações.
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As plantas das dunas são muito importantes para evitar que o vento retire a areia da duna.
Construir casas nas dunas trazem problemas porque diminui a quantidade de areia e a altura
da duna. As casas construídas em cima das dunas ou na praia fazem a praia ficar menor,
porque reduz a quantidade de areia que a onda pode levar para formar os bancos embaixo
de água. Então, quando chegam as tempestades, as ondas tentam destruir as casas que
foram construídas. A duna enfraquecida já não conseguirá parar a água quando o nível do
mar sobe. Se a praia e a duna ficam pequenas, as inundações podem chegar facilmente nas
casas que estão atrás das dunas são atingidas mais facilmente durante as tempestades.
Também há problemas se contruímos estruturas que atrapalhem o movimento da areia. Os
ambientes costeiros estão de alguma forma ligados pelo mar. Se fizermos alguma alteração
num ambiente ou numa parte da costa, problemas podem aparecer em outros ambientes. Por
exemplo, se contruírmos um muro na praia ou em frente à duna, isso poderá reduzir a
quantidade de areia que pode chegar às praias. Ao longo do tempo, a praia irá reduzir de
tamanho.
Os rios trazem areia para a costa. Quando uma barragem é construída no rio, a areia que o
rio carrega irá parar na barragem e não chegará à costa. Isto também faz com que a praias
e as dunas fiquem menores ao longo do tempo.
Imagina que construímos muros que vão desde a praia até mar adentro. Alguns desses muros
podem estar em portos e servem para proteger os barcos das ondas grandes. Só que os
muros param a corrente de deriva e prendem a areia de um lado, enquanto que a costa do
outro lado do muro vai ficar sem areia.
Às vezes, estes muros (chamados esporões) são construídos pelo governo ou pelos
moradores para bloquear a corrente de deriva e criar uma praia grande em uma parte da
costa. Mas isto causa um problema de erosão na parte da praia que está no outro lado do
esporão. Esta parte da praia já não receberá areia e as ondas e inundações poderão chegar
nas casas mais facilmente.

Quando o nível do mar sobe e há construções muito perto da água, o espaço para o
deslocamento dos ambientes costeiros fica menor. Em alguns lugares, o movimento da areia
pode cobrir ruas e casas, e as pessoas já não podem mais morar. Em outros lugares, as
construções podem agir como uma barreira, impedindo o movimento da areia. Isto também
não é bom, pois o nível do mar está a subir e a faixa de areia vai ficando espremida entre o
mar e as casas.
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Como é que podemos ajudar a proteger a nossa costa?
Protegendo a vegetação. Não devemos danificar ou retirar a vegetação das dunas ou cortar
as árvore do mangal. Andar por cima das dunas destrói as plantas e isso faz com que o vento
e as ondas possam erodir mais facilmente as dunas. As árvores também ajudam a a calmar
o vento e geram sombra, então criam um ambiente mais agradável para as pessoas.
Podemos plantar árvores para recuperar o mangal e as dunas e também perto das nossas
casas e da machamba para gerar sombra.
Mantendo a praia limpa. A costa fica muito feia quando tem lixo espalhado na praia e nas
dunas. E esse lixo também pode causar problemas ambientais. Vários estudos mostraram
que muitos animais (aves, peixes, golfinhos e até baleias) estão morrendo porque ingeriram
muito plástico. Fragmentos de plástico muito pequenos estão contaminando a água e a
comida. Estudos também mostraram que a maioria das pessoas estão ingerindo plástico sem
saber. Podemos evitar estes problemas usando menos objectos feitos de plástico, recolhendo
o lixo e colocando na lixeira ou reciclando.
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Não devemos construir casas sobre as dunas ou sobre a praia. E não deixar que as pessoas
tirem areia da praia ou das dunas. Devemos construir as nossas casas a uma distância do
mar que seja segura, para que as casas fiquem acima do nível que a água sobe durante as
tempestades.

A praia é de todos nós e é importante fonte de sustento e de lazer para muitas pessoas.
Precisamos de pensar naquilo que fazemos com muito cuidado. O que fazemos hoje pode
trazer problemas no futuro e mudar muito a nossa costa.
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