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In the region of Guanabara Bay, Rio de Janeiro, it is common to entry arising 

from extreme weather events extratropical cyclones over the South Atlantic, which 
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storm surge, exacerbated by projections increase the elevation of relative sea level 

(NRM) from global climate change. The preparation of industrial coastal oil to face with 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

A crise global atual, de acordo com alguns autores, entre eles (BUARQUE, 

2012), não seria tão somente da economia, nem da civilização industrial, nem mesmo da 

mentalidade circunstancial do presente momento histórico, mas uma característica 

biológica do animal homem, da própria humanidade, da soma de seres humanos 

incapazes de responsabilizar-se pelo Planeta em que vivem, bem como pelos interesses 

das gerações futuras. Na atualidade, a globalização está inviabilizando pequenos 

Estados: alguns pela fragilidade política, financeira ou econômica; outros pela 

fragilidade ecológica. Grande parte das pequenas nações sente-se impossibilitada de 

sobreviver com estabilidade social e econômica, outras correm o risco de desaparecer 

sob as águas, tendo em vista a elevação do nível do mar por força do aquecimento 

global, por causa da desertificação, além de outros fatores. 

As mudanças climáticas, na visão de MOLUA (2009), constituem uma ameaça 

real para o desenvolvimento socioeconômico contínuo, sobretudo devido aos eventos 

climáticos extremos que impactam significativamente muitos setores e regiões do 

mundo. Sendo assim, torna-se vital para os países saber gerenciar melhor os recursos do 

Planeta. Nesta perspectiva, conforme AJANI JR. et al. (2010), os impactos negativos 

das perturbações do clima somente podem ser efetivamente enfrentados por meio de 

ações políticas globais, que precisam dar suporte a ações adaptativas em nível local. 

Segundo NICHOLLS et al. (2008), das 136 principais cidades portuárias com 

mais de 1 milhão de habitantes em todo o mundo, estima-se que nos próximos 100 anos, 

40 milhões de pessoas estarão expostas a eventos ocasionados pela inundação costeira. 

De acordo com a Declaração dos Oceanos, da Conferência Rio + 20 (UNCSD, 

2012), a governança integrada dos oceanos deve ser promovida, principalmente quanto 

a: 1) estabelecer ações de avaliação, monitoramento e predição ambiental, incluindo um 

mecanismo próprio de política em nível nacional, regional e local; e 2) estabelecer 

metas de desenvolvimento sustentável relacionadas aos oceanos, às costas e aos 

pequenos Estados-ilhas, dentre outras recomendações. 

Nesse contexto, conforme UNNIKRISHNAN et al. (2007), percebe-se o nível 

dos oceanos se elevando em uma escala mensurável, o que o torna um bom indicador a 

ser observado. Essa elevação tem provocado importantes impactos sobre o ambiente 

natural e as ocupações humanas nas áreas costeiras, apresentando-se como uma 

tendência que poderá forçar grandes mudanças na ocupação das regiões litorâneas em 
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todo o mundo. A partir desse fenômeno são previstas consequências diversificadas, 

entre as quais aquelas que mais se destacam são: deslocamento de ecossistemas, 

alterações na configuração geomorfológica e na dinâmica de sedimentos associados a 

elas, além do aumento da vulnerabilidade das infraestruturas físicas e sociais nas áreas 

ocupadas (PETHICK, 2001). 

No sentido de projetar a evolução do nível relativo do mar (NRM) em cenários 

de alterações climáticas em um dado local, torna-se relevante conhecer as mais recentes 

projeções (e modelos) de elevação do NRM global que, variando a partir da expansão 

térmica do oceano global e das trocas de água entre os reservatórios, podem afetar os 

processos do NRM local. Com este objetivo, foram analisados no presente estudo os 

pressupostos e as projeções obtidos por meio de alguns modelos mais recentes de 

elevação do NRM global e regional. 

As medições maregráficas realizadas na costa norte do Oceano Índico, sob o 

ponto de vista de DOUGLAS et al. (2001), confirmam a tendência atual de elevação 

estática do NRM em valores que vão de 1 a 2 mm/ano, e esta tendência vem se 

acelerando desde 1870. 

Segundo MARENGO et al. (2007) apud NACARATTI (2008), a perspectiva de 

elevação da amplitude das marés poderá afetar 25% da população brasileira, pois na 

atualidade cerca de 42 milhões de pessoas vivem nas cidades litorâneas (IBGE, 2010). 

Atenção especial deve ser dada às metrópoles de Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de 

Janeiro e Belém, regiões situadas à beira-mar. 

Na visão de LACERDA et al. (2009), para o caso brasileiro, com o aumento 

previsto do NRM, é possível prever a ocorrência de grandes prejuízos: infraestruturas 

que podem tornar-se vulneráveis e entrar em colapso; construções à beira-mar poderão 

desaparecer; portos poderão ser destruídos; populações e instalações comerciais e 

industriais poderão necessitar de remanejamento; sistemas públicos e privados de 

esgotos e drenagem poderão sofrer danos; novos furacões poderão atingir a costa sul-

sudeste do País; chuvas cada vez mais intensas poderão castigar as cidades, com 

grandes impactos sociais e políticos sobre as populações situadas em áreas de risco; 

poderão ocorrer temperaturas mais altas e extremas em curto período; e mais doenças 

por veiculação hídrica e proliferação de vetores poderão ser registradas. 

No contexto das mudanças climáticas e do gerenciamento dos recursos costeiros, 

importantes iniciativas têm sido desenvolvidas, tanto na esfera nacional quanto na esfera 

regional. 
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No âmbito nacional, dentre as iniciativas governamentais voltadas à adaptação, a 

Lei nº 12.187/2009 instituiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, destacando-se 

entre seus principais objetivos “Procurar identificar os impactos ambientais decorrentes 

da mudança do clima e fomentar o desenvolvimento de pesquisas científicas para que se 

possa traçar uma estratégia que minimize os custos socioeconômicos de adaptação do 

País”. 

No âmbito do estado do Rio de Janeiro, a Lei estadual nº 5690/2010 instituiu a 

Política Estadual sobre a Mudança Global do Clima, que dispõe em seu artigo 3º, 

parágrafo IV, “identificar as necessidades e as medidas requeridas para favorecer a 

adaptação aos efeitos adversos da mudança do clima nos municípios no Estado do Rio 

de Janeiro”. 

Sob a ótica do gerenciamento dos recursos costeiros e, a partir da Lei nº 

7.661/1988, foi instituído o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), o qual 

definiu que seu detalhamento seria estabelecido em documento específico, no âmbito da 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), visando orientar a 

utilização racional dos recursos na zona costeira. Atualmente, o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) articula ações federais com os governos dos 17 estados litorâneos, 

por meio dos seus respectivos órgãos ambientais no papel de executores estaduais, 

buscando integrar suas ações com os respectivos municípios. 

As ações federais de gestão costeira estão detalhadas no Plano de Ação Federal 

da Zona Costeira (PAF), sob responsabilidade do Grupo de Integração do 

Gerenciamento Costeiro (GI-Gerco), onde estão estabelecidas ações, responsabilidades 

e arranjos institucionais para sua execução. 

O MMA é responsável pela elaboração, em âmbito federal, de instrumentos 

previstos no Decreto nº 5.300/2004, como o Macrodiagnóstico da Zona Costeira, tendo 

duas versões publicadas - 1996 e 2008. Cabe à Gerência Costeira, no MMA, o 

desenvolvimento de alguns projetos previstos no PAF, como a proposição e 

harmonização de metodologias para elaboração de instrumentos em níveis regionais ou 

estaduais, permitindo a comparação de resultados. 

Dessa maneira, trabalha-se, por exemplo, na compatibilização metodológica 

entre o zoneamento ecológico-econômico costeiro e territorial, bem como na elaboração 

de diretrizes para o mapeamento de vulnerabilidades da zona costeira às mudanças 

climáticas, em escala local. 
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Dessa forma, conforme o Decreto 5.300, de 2004, que regulamentou o PNGC, 

compete ao Estado do Rio de Janeiro, através de sua Coordenação Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, as atribuições de planejamento e execução das atividades de 

gestão da zona costeira em articulação com os municípios e com a sociedade, cabendo-

lhe, dentre outras competências, “estruturar, implementar, executar e acompanhar os 

instrumentos de gestão costeira, bem como os programas de monitoramento cujas 

informações devem ser consolidadas periodicamente, tendo como referências o 

macrodiagnóstico da zona costeira”. 

Diante das projeções e evidências de eventos climáticos cada vez mais intensos e 

frequentes em âmbito global, regional e local, a sociedade que habita cidades, ilhas e 

regiões costeiras são vulneráveis à elevação do NRM. Esse panorama indica a 

necessidade do desenvolvimento de instrumentos que possibilitem a resiliência de seus 

habitats, bem como a implantação de mudanças necessárias para adaptação aos novos 

tempos. 

Considerando o setor industrial, de acordo com o IPCC (2007), a capacidade de 

sua adaptação está relacionada à vulnerabilidade das plantas industriais às inundações, 

como também à intrusão salina de água salobra em instalações, podendo haver 

paralisação de atividades, contaminações, danos e prejuízos. Cabe destacar que na 

atualidade, em épocas de maré alta e fluxo inverso, esses impactos já ocorrem. 

Nesta perspectiva, NICOLODI & PETERMANN (2010) enfatizaram sobre o 

desafio de estabelecer políticas públicas e privadas de ações de adaptação e mitigação, 

para preparação da sociedade quanto às respostas para os fenômenos que necessitam de 

elaboração de estratégias: a erosão e progradação da linha da costa, que implicam em 

danos e obras de proteção costeira; os prejuízos estruturais ou operacionais em portos e 

terminais; os danos às obras de urbanização em cidades litorâneas (saneamento, 

logradouros, redes elétricas e de comunicação, etc); a exposição a danos de dutos 

enterrados ou submersos; a intrusão salina em estuários, como ameaça aos manguezais, 

recifes de corais; dentre outras, constituem as principais consequências. Este panorama 

de crise e perturbações em potencial não pode ser solucionado sem um detalhado 

referencial técnico, em diferentes escalas e espaços temporais, envolvendo a avaliação 

de vulnerabilidades e propostas de mitigação e remediação. 

Por outro lado, o adiamento da construção de um arcabouço lógico-racional 

preditivo pode levar os stakeholders muitas vezes a desconhecerem as soluções que 

possam servir de referência para realizar adaptações e mudanças necessárias. De tal 
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modo, FRANCO (2007) enfatizou sobre as necessidades de se mapear o futuro, 

identificar alternativas e divergências possíveis, traçar rotas e antecipar perigos e 

oportunidades. Ou seja, a empresa enquanto corporação e os stakeholders enquanto 

protagonistas, ambos devem trabalhar no enfrentamento dos impactos das mudanças 

climáticas, antecipando-se aos fatos para tomar decisões que levem à ações concretas de 

adaptação e mitigação aos riscos advindos. Portanto, considerando a possível submersão 

das instalações existentes na ilha que é objeto desta pesquisa, torna-se relevante aos 

tomadores de decisão decidir de modo preditivo ações de gestão estratégica baseadas 

em critérios técnicos para, inclusive, evitar interrupções e colapso das atividades locais. 

Havendo a demanda preditiva, a análise de cenários constitui-se como 

ferramenta relevante para a avaliação das variações do clima e da política pública e 

privada, pois permite explorar as interações futuras complexas e incertas, e que 

envolvem o desenvolvimento econômico, as contribuições dos gases de efeito estufa 

(GEE), o clima e os ecossistemas. Assim, como destacou VAN VUUREN et al. (2011), 

através dos cenários torna-se possível determinaras necessidades e as possibilidades no 

sentido de estabelecer políticas de adaptação e mitigação. 

Demonstrando a abrangência global do problema, diferentes estudos sobre a 

elevação do NRM - entre eles ABEL et al. (2011); RANOWA et al. (2010); HANSEN 

(2010); IPP (2008; 2012); SNOUSSI et al. (2008); GIBBONS et al. (2006) e PETHICK 

(2001) - estão voltados para a elaboração de cenários preditivos de avaliação das 

vulnerabilidades climáticas sobre áreas costeiras ocupadas, considerando: a avaliação da 

variação da linha de costa, o uso de tecnologias digitais de geoprocessamento, a 

abordagem sobre a questão do planejamento do uso do solo e o zoneamento urbano em 

áreas costeiras, a aplicação da modelagem de sistemas espaciais, bem como simulações 

do desenvolvimento urbano futuro para a zona costeira. Outras pesquisas, como as de 

RICE et al. (2012); MOLUA (2009); BABU et al. (2012); VAN VUUREN et al. 

(2011); HALLEGATTE (2009) e MCGRANAHAM et al. (2007), utilizaram-se de 

diferentes abordagens sobre vulnerabilidades climáticas, adaptação e mitigação: 

planejamento e ordenamento técnico-científico; elaboração de diretrizes; mapas de uso 

do solo no sentido de determinar zonas de riscos de inundação; avaliação de setores 

vulneráveis aos riscos e; identificação de opções disponíveis para mitigar riscos, entre 

outras. 

A abordagem da elevação do NRM sob o ponto de vista da avaliação de 

estratégias de adaptação e mitigação subsidia ações de gestão estratégica de riscos de 
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inundação na área de estudo, a partir do uso de ferramentas que esse estudo se propôs a 

desenvolver, cuja meta é antecipar preditivamente o problema associado à inundação 

costeira na ilha, no sentido de implantar ações de engenharia que possam mitigar seus 

impactos. Além disso, possibilita demonstrar como a inserção do risco climático, 

quando incorporado ao sistema de gerenciamento de riscos industriais, sob a ótica de 

futuro “construído”, pode antecipar situações de crise, perturbações e catástrofes. 

A questão econômica se apresentou como determinante para a recuperação 

econômica do Brasil no período de 2010 a 2012, refletindo-se na Taxa do Produto 

Interno Bruto (PIB): em 2010 o percentual de crescimento deste índice foi de 7,5% 

(IBGE, 2010), em 2011, de 5,5% (IBGE, 2011), e em 2012, 6,4 % (IBGE, 2012). 

Apesar do desempenho econômico do PIB nacional em 2012 ter sido menor, existem 

fortes pressões e investimentos para que o País se prepare para continuar sendo uma das 

grandes economias do mundo (http://www.globo.globo.com/economia/Brasil). Porém, 

por mais impressionantes e sólidas que sejam as considerações social e econômica no 

processo de crescimento do PIB nacional, os benefícios que daí resultam serão anulados 

e excedidos pela crescente pressão humana no ambiente, principalmente nas regiões 

metropolitanas situadas no litoral, relacionando-se às demandas por infraestrutura, 

energia, habitação, etc. Esses fatores são importantes de serem associados, em função da 

atração populacional para tais áreas através do emprego, moradia, entre outros aspectos, 

tendo como consequências o aumento populacional, o aumento da demanda energética, 

o estresse ambiental, entre outros. 

Na cidade do Rio de Janeiro, região que abriga o sítio da pesquisa, grandes 

investimentos financeiros vêm sendo realizados, motivados principalmente para atender 

aos eventos locais de repercussão mundial: Conferência da ONU RIO+20 - junho 2012, 

Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016. Esse emergente crescimento no âmbito 

nacional e regional vem sendo constatado na região litorânea e costeira do Rio de 

Janeiro, com a previsão de que continuarão a ocorrer ocupações e estresses urbanos 

mais intensos, com intervenções em infraestruturas urbanas, socioeconômicas e 

ambientais, de várias ordens e diferentes magnitudes. 

A esse novo olhar “desenvolvimentista” sobre a cidade do Rio de Janeiro e sobre 

a região da Baía de Guanabara, torna-se imprescindível a convivência com 

significativas mudanças: nessa região costeira, a ótica transversal da vertente ambiental 

nas medidas adaptativas poderá contribuir para soluções definitivas e ambientalmente 

adequadas. Para responder às mudanças previstas, a proposta de uma abordagem 
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multidisciplinar que leve em consideração critérios de vulnerabilidade climática, 

adaptação, mitigação, gestão de riscos naturais e industriais poderá tornar mais eficazes 

os processos de transformação rápida dos dados e informações para tomadas de decisão 

em empreendimentos locais. 

Na Baía de Guanabara, tanto na região costeira quanto nas ilhas existentes, 

encontram-se instalações prediais e de infraestruturas do setor petrolífero. Nessas 

instalações, os programas existentes de emergência e de gerenciamento de riscos e os 

seus planos de desenvolvimento estratégicos de médio e longo prazo ainda não 

contemplam a governança de riscos ambientais advindos de consequências das 

mudanças climáticas globais, cujos efeitos abrangem escalas locais e regionais. 

A Ilha Redonda, de propriedade privada e sítio da pesquisa, contextualiza o 

recorte geográfico e a temática deste estudo por apresentar as características de 

probabilidade de inundação costeira pela elevação do NRM, advinda das perturbações 

globais do clima que possam vir a atingi-la. 

1.1. Motivação da Pesquisa 

A presente pesquisa foi motivada principalmente por duas problemáticas: 1ª) as 

mudanças ambientais em curso e; 2ª) as respostas que se busca alcançar para resolver os 

problemas decorrentes destas. Com relação à problemática das mudanças ambientais, o 

modelo abaixo (Figura 1) representa a metodologia para análise de problemas 

ambientais, envolvendo o tema e o ambiente em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo descrevendo processos em ambientes sob risco de mudanças 

ambientais. Adaptado de SUGUIO e SOUZA (2003). 
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Tomando como exemplo o presente estudo e adaptando-o à metodologia 

apresentada, pode-se afirmar que na estrutura “Forçantes (naturais e antrópicos) – 

Pressões Ambientais (naturais e antrópicos) – Mudanças Ambientais - Impactos - 

Respostas (ambientais e políticas)”, para o caso das atividades industriais no sítio da 

pesquisa, são considerados: 

� FORÇANTES (causas naturais e antrópicas): o aumento de emissões dos Gases de 

Efeito Estufa (GEE) e o aquecimento global, que produzem; 

� PRESSÕES AMBIENTAIS (causas naturais e antrópicas): o aumento generalizado 

da temperatura do ar causando maior evaporação; o aumento da temperatura das 

águas marinhas, salobras e doces causando maior evaporação; mais frequência e 

magnitude dos eventos naturais extremos e; o aumento da Elevação do Nível 

Relativo do Mar (ENRM). Tais pressões acarretam; 

� MUDANÇAS AMBIENTAIS COM FOCO NA ENRM E SEUS IMPACTO S, 

dentre as quais as mais significativas são: 

• Aumento ou desencadeamento de erosão costeira de médio a longo período (praias, 

estuários e costões rochosos); Mudanças na dinâmica de circulação costeira, 

estuarina e lagunar de médio a longo período; 

• Migração vertical e lateral de ecossistemas dependentes das oscilações de maré 

(praias, manguezais/marismas/costões rochosos); 

• Elevação do nível de base regional do mar; 

• Aumento da intrusão salina (subterrânea e superficial); 

• Elevação do nível do lençol freático; 

• Aumento da frequência, intensidade e magnitude das inundações costeiras 

(ressacas e marés elevadas) e na planície costeira. 

� RESPOSTAS AMBIENTAIS E POLÍTICAS OU GESTÃO DAS MUDA NÇAS 

AMBIENTAIS COM FOCO NA ENRM E SEUS IMPACTOS : O quadro a seguir 

(Tabela 1) apresenta sucintamente que as respostas ambientais e políticas para a 

gestão ambiental sofrem diferentes enfoques ao longo de décadas, influenciando 

políticas, programas e projetos na área. Na década de 80, o enfoque das políticas 

públicas ambientais estava sob ações de comando e controle; em torno dos anos 

2000, o enfoque estava sob a gestão ambiental integrada, a avaliação ambiental 

estratégica e as ações de mitigação e; depois da publicação do 4º Relatório do IPCC 

na Conferência de Bali, em 2007, a experiência difundida de eventos climáticos 
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extremos alterou significativamente a tendência do enfoque da gestão ambiental para 

o nível de adaptação, com as medidas adaptativas alcançando cada vez mais 

visibilidade e enquadramento, em diversas estratégias de combate aos impactos 

negativos. No contexto atual e futuro, considerando uma expectativa temporal de 

aproximadamente mais 20 anos a partir de 2000, pode-se citar a resiliência 

estratégica e a gestão estratégica voltada à resiliência de sítios vulneráveis aos efeitos 

meteorológicos advindos das mudanças climáticas. 

Tabela 1. Evolução do enfoque das respostas ambientais e políticas. 

(RESPOSTAS AMBIENTAIS E POLÍTICAS) 
ENFOQUE NA GESTÃO AMBIENTAL EDAS MUDANÇAS CLIMÁTICA S 
Anos 80 Anos 2000 Anos 2020 

• Comando 
• Controle 

• Gestão Ambiental Integrada 
• Avaliação Ambiental Estratégica 
• Mitigação 

• Adaptação 
• Resiliência Estratégica 
• Gestão Adaptativa Resiliente 

1.2. Contribuição da Tese 

A investigação científica desta tese tem como marca distintiva produzir novo 

conhecimento e contribuir substancialmente para resolver problemas ainda em 

discussão por parte da sociedade e da comunidade científica, visando transmitir 

melhorias incrementais por meio de aspectos formais e metodológicos. 

A consubstanciação científica em cenários prospectivos e projetivos mais 

próximos do futuroé buscadapor meio do emprego de simulações, tanto de modelagem 

computacional quanto de engenharia. Com esses conhecimentos técnicos é possível 

promover o desenvolimento de uma metodologia pertinente e aplicável, de cenários 

mais prováveis e de mapas temáticos, considerados como futuros “construídos” para 

certoespaço temporal, com condições de contornopredefinidas e em determinadaárea de 

pesquisa. 

A culminância das contribuições da presente tese é mostrar efetivamente os 

principais efeitos e a melhor sequência de atuação na tomada de decisão por parte dos 

stakeholders, segundo a ocorrência condicional de eventos portadores do futuro,dentre 

eles as projeções da elevação do NRM, identificando assim as variáveis-chave para a 

construção de cenários futuros mais prováveis. 

Por tratar de forma periférica a questão dos impactos das perturbações climáticas 

sob a ótica da provável inundação em sítios costeiros vulneráveis, estudos 

desenvolvidos sobre o tema deixam lacunas a serem investigadas. Esses estudos, em sua 
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grande maioria perpassam a inserção dos riscos de inundação costeira e suas 

consequências adversas em áreas industriais ocupadas e vulneráveis. Grande parte deles 

enfoca apenas nos critérios de avaliação qualitativa, sem abordar nem quantificar os 

danos e prejuízos que podem ser relevantes para a segurança dos processos industriais e 

a continuidade das atividades de produção e armazenagem locais. 

A contribuição da pesquisa prende-se às justificativas do estudo, à relevância e 

inovação dos resultados a serem alcançados, bem como à pertinência e aplicabilidade da 

metodologia desenvolvida. 

O estudo justifica-se principalmente por considerar: 

a) As projeções globais de ocorrência dos eventos climáticos cada vez mais intensos e 

frequentes, com consequências no âmbito regional e local; 

b) A promoção de sítios resilientes, proporcionando suas adaptações às perturbações 

globais do clima; 

c) A necessidade de gestão e planejamento integrado de médio e longo prazo, 

adequados às novas e frequentes demandas de monitoramento e respostas às crises, 

perturbações e catástrofes, bem como aos danos a partir de prováveis inundações, 

com relação direta às projeções e aos eventos advindos da elevação do NRM; 

d) O desenvolvimento antecipado de instrumentos metodológicos preditivos de 

adaptação às alterações climáticas e vulnerabilidades decorrentes da elevação do 

NRM em áreas costeiras, como ferramental para atendimento aos gestores e 

tomadores de decisão, sejam públicos e/ou privados; 

e) A necessidade de implantação de mudanças corporativas estratégicas quando e onde 

estas são necessárias, de modo a formar e sustentar uma cultura e uma estrutura 

organizacional que facilitem o gerenciamento contínuo das mudanças adaptativas ao 

risco climático; e 

f) No processo de construção do futuro e com o objetivo de consolidar os cenários 

desenvolvidos na metodologia proposta, considerar o conceito de “gestão estratégica” 

que agrega conceitos de cenários prospectivos (os quais empregam as técnicas de 

Pesquisa Delphi, Impactos Cruzados e simulação Monte Carlo) e interações 

estratégicas (que utilizam conceitos da Teoria dos jogos), cujos objetivos são modelar 

a forma de atuação dos atores que trabalharão com os eventos portadores do futuro e 

promover o uso de cenários projetivos e mapas temáticos. 

O estudo é relevante e inovador por desenvolver uma proposta metodológica de 

avaliação e de adaptação aos impactos das perturbações climáticas, com ênfase na 
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quantificação de danos e prejuízos decorrentes da inundação pela elevação do NM para 

sítios vulneráveis costeiros, e por ser mais abrangente que os estudos correntes. 

O estudo mostra-se pertinente e aplicável por realizar, além do exposto, uma 

valoração estimada do percentual dos danos e financeiro dos prejuízos, evidenciando o 

uso das ferramentas inclusas na metodologia proposta: cenários prospectivos futuros e 

cenários projetivos/mapas temáticos ad hoc de medidas adaptativas, com proposição de 

intervenções estruturais. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver diretrizes de gestão 

estratégica, incluindo uma abordagem metodológica para o planejamento integrado e a 

gestão de risco à inundação costeira em plantas industriais de petróleo, considerando: 

i) Projeções da elevação do nível NRM; 

ii) O risco de inundação costeira em sítios vulneráveis; e 

ii) Proposta de soluções por meio do desenvolvimento de ferramentas de avaliação que 

subsidiem a tomada de decisão para a implantação de medidas adaptativas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo principal foi necessário o desenvolvimento de uma 

abordagem estratégica, contemplando: 

• Caracterizar quais as ações de planejamento e gestão integrada adequadas às 

adaptações necessárias à área de estudo, preparando-a para as condições adversas de 

inundação costeira, visando torná-la um sítio resiliente; 

• Identificar as vulnerabilidades encontradas em relação à inundação costeira, avaliar 

seus impactos sobre as atividades locais, e estabelecer condições de contorno; 

• Estimar o valor dos danos físicos e prejuízos financeiros por meio de simulações da 

inundação costeira; 

• Projetar as medidas adaptativas de intervenção estrutural ad hoc, visando a proteção 

dos bens ou ativos da ilha, sua utilização e segurança industrial local até determinado 

nível de inundação; 

• Analisar o processo de mudança estratégica empresarial visando um novo modelo de 

gestão estratégica através da: 



 

30 
 

� Esperada queda de barreiras corporativas necessárias às mudanças adaptativas 

estratégicas; 

� Capacidade organizacional e administrativa; 

� Novo ciclo de aprendizagem inerente ao processo de mudanças. 

• Elaborar uma proposta metodológica, a partir dos conceitos de: 

� Prospectiva e gestão estratégica, 

� Modelagem computacional de cenários prospectivos futuros,  

� Cenários projetivos e mapas temáticos. 

1.4. Organização do Trabalho 

O presente trabalho está organizado em sete capítulos. 

Na primeira parte tem-se o capítulo introdutório, onde é apresentada uma síntese 

da tese, abordando uma contextualização do problema, a motivação da pesquisa, 

contribuições da tese, bem como os objetivos gerais e específicos. 

No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica, enfatizando a importância 

das mudanças climáticas como ameaça ao desenvolvimento sustentável e os temas que serviram 

de base para a pesquisa (riscos, vulnerabilidade, adaptação, gestão de desastres, adaptação aos 

riscos e à resiliência, resiliência estratégica e a importância da modelagem), fundamentais e 

que subsidiaram o desenvolvimento do trabalho e o conhecimento científico acerca do 

problema em questão. 

No terceiro capítulo é enfocada a revisão bibliográfica, onde são abordados os 

principais assuntos temáticos, cujo desenvolvimento propiciou melhor compreensão do 

problema: a abrangência global e o panorama histórico, geológico e climático da 

elevação do NRM; o planejamento e a gestão dos recursos costeiros; os estudos 

prospectivos e cenários (prospectivos e projetivos), a gestão corporativa estratégica e 

uma breve apresentação do método Grumbach de modelagem estratégica; e sob a ótica 

empresarial, a necessidade de implantação de mudanças corporativas estratégicas. 

A área que delimita o estudo de caso – a Ilha Redonda – é apresentada no 

capítulo 4, onde foi feita uma caracterização geográfica, abordando os principais 

elementos e ambientes que compõem a dinâmica socioambiental da região. 

No quinto capítulo são apresentadas as metodologias utilizadas na pesquisa, 

visando consolidar cientificamente os estudos, onde foram abordadas as principais 

premissas do trabalho, incorporadas como um dos métodos para o desenvolvimento dos 

estudos; as diferentes abordagens metodológicas de pesquisa científica, o uso 
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combinado de métodos, a abordagem prospectiva e projetiva da modelagem, e como foi 

aplicado o método Grumbach, através do uso do software PUMA, versão 4.0, para a 

modelagem de cenários prospectivos num espaço temporal de 50 anos; o uso de 

técnicas, conceitos e práticas conhecidas de engenharia civil (projetos estruturais 

costeiros) e oceanográfica (consideração de pressupostos sobre o comportamento de 

diferentes marés e das soluções de engenharia nesta especialidade); utilização de 

software de geoprocessamento (ArcGIS 9.3.1) para elaboração de imagens e cenários 

projetivos; e o desenvolvimento de uma proposta metodológica de avaliação e 

adaptação às vulnerabilidades da elevação do NRM. 

No sexto capítulo estão os resultados da pesquisa, tendo como principais 

produtos: a modelagem computacional, para obtenção dos cenários prospectivos; o 

diagnóstico das vulnerabilidades de inundação costeira para as infraestruturas 

industriais; a identificação das áreas e instalações que serão inundadas em cada cenário 

projetivo, por meio de condições de contorno preestabelecidas para diferentes faixas 

altimétricas da topografia local; a estimativa quali-quantitativa de danos e prejuízos 

patrimoniais; o desenvolvimento de uma proposta metodológica específica de avaliação 

e adaptação para plantas industriais de petróleo vulneráveis à inundação costeira, sendo 

esta metodologia descrita passo a passo, em três diferentes fases – de diagnóstico, 

prognóstico e gestão; proposição teórica e aplicativa de medidas adaptativas estruturais 

físicas e não estruturais de gestão da inundação costeira, bem como na elaboração de 

mapas temáticos de medidas adaptativas de intervenções estruturais; por fim, os 

resultados permitiram o desenvolvimento de uma fórmula matemática para implantação 

de mudanças estratégicas adaptativas ao risco de inundação costeira e o 

desenvolvimento de um fluxograma de tomada de decisão para consolidação das 

mudanças estratégicas, visando às atividades de produção e armazenagem e à segurança 

corporativa local. 

O sétimo capítulo expõe uma primeira parte destinada às principais conclusões 

sobre a pesquisa e seus resultados, e uma segunda voltada para as recomendações sobre 

estudos futuros importantes para a evolução do tema. 

Ao final, são apresentadas as referências bibliográficas citadas ao longo do texto. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a construção do arcabouço teórico e o conhecimento sobre os temas que 

serviram de base para o desenvolvimento da pesquisa, a fundamentação teórica está 

pautada no desenvolvimento de tópicos importantes: as mudanças climáticas como 

ameaça ao desenvolvimento sustentável e os temas-base para fundamentação da 

pesquisa: Riscos, Vulnerabilidade, Adaptação, Gestão de Desastres, Adaptação aos 

Riscos e à Resiliência, Resiliência Estratégica e a Importância da Modelagem. 

2.1. Mudanças Climáticas como ameaça ao Desenvolvimento Sustentável 

Os diferentes fatores de associação da convergência crescente entre as 

tendências das mudanças climáticas como ameaça ao desenvolvimento sustentável deu-

se a partir da Conferência de Bali (IPCC, 2007), conforme demonstra a Figura 2, onde é 

possível perceber que principalmente a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente - ECO 92, o enfoque do desenvolvimento sustentável estava voltado 

para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Contudo, para fazer frente aos 

impactos negativos das perturbações climáticas, considerados por muitos estudiosos 

como irreversíveis, nesta conferência foi apresentada a estratégia de adaptação. Assim 

sendo, o desenvolvimento resiliente como conceito e linha de orientação numa 

perspectiva estratégica e que incorpora ações adaptativas, encontra-se em construção e 

ainda é considerado como um conceito insipiente, de acordo com DEFRA (2008). 

 
Figura 2. Fatores de associação entre as tendências das mudanças climáticas como 

ameaça ao desenvolvimento sustentável. 
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Utilizando a metodologia Diagrama TOP-DOWM e BOTTON-UP, muito 

difundida na elaboração de políticas ambientais, foi desenvolvida a Figura 3 para o 

estudo em questão, apresentando-se o panorama de crises em potencial forçando 

mudanças, a partir da necessidade de implantação de estratégias de adaptações aos 

impactos do aumento da ENRM com foco na inundação costeira, considerando o âmbito 

global, na costa brasileira e no Rio de Janeiro. Nesta metodologia, as ações caminham 

do âmbito global para o âmbito local, e do passado para o futuro. 

 
Figura 3. Panorama de Crise em Potencial Forçando Mudanças Estratégicas. 
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A análise do diagrama indica que haverá a culminância no encontro dos vértices 

verticais dos triângulos TOP-DOWM e BOTTON-UP, quando as ações globais 

convergirem para o desenvolvimento de capacidades adaptativas no nível local. A partir 

de tal cenário, são apresentadas a seguir algumas iniciativas que deverão ser pensadas e 

desenvolvidas para o enfrentamento deste panorama de crises: 

1 Políticas de preparação e respostas aos fenômenos de inundação costeira; 

2 Referencial técnico para enfrentamento de vulnerabilidades e implementação de 

medidas adaptativas resilientes, em escalas e espaços temporais diferenciados; 

3 Subsídios à gestão estratégica aos tomadores de decisão, visando a antecipação de 

fatos para evitar submersão com interrupção e colapso nas instalações vulneráveis; 

4 Simulação de cenários para mapear o futuro, antecipar prejuízos e oportunidades. 

2.2. Temas-base para a Fundamentação da Pesquisa 

O desenvolvimento da pesquisa foi feito a partir do aprofundamento de temas 

preponderantes para o conhecimento das abordagens acerca do assunto em questão, 

tendo os seguintes tópicos como temas-base, de acordo com o esquema abaixo (Figura 

4). 

 

Figura 4. Esquema representativo para a fundamentação teórica da pesquisa. 
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2.2.1. Riscos 

Considerados como percepção de um perigo possível mais ou menos previsível 

por um grupo social ou por um indivíduo que a ele tenha sido exposto, os riscos em 

geral, evidenciam as expectativas de ocorrência de um evento involuntário, incerto e 

danoso. Sua análise só faz sentido se houver uma probabilidade de perda. Riscos 

naturais, por outro lado, envolvem eventos súbitos ou acidentais e eventos graduais ou 

contínuos, decorrentes de revoltas da natureza, involuntárias e/ou aleatórias, apesar da 

indiscutível contribuição antrópica para a ampliação dos fenômenos. Na determinação 

dos riscos industriais, DUARTE (2002) afirmou que estes não se limitam à frequência 

calculada para o conjunto de acidentes potenciais de uma planta, mas que as 

características particulares de cada agente impactante e de cada contexto social ou 

ecossistema também introduzido deverão ser considerados como fatores de ponderação. 

NACARATTI (2008) explicou que a ideia de hazard ou perigos está relacionada 

aos efeitos que fenômenos naturais produzem sobre uma determinada forma de 

ocupação e apropriação do meio natural. Deve-se entender a dinâmica dos desastres 

naturais e de suas consequências como uma combinação das características do evento 

físico, com a capacidade de resposta do grupo afetado e, que essa capacidade depende 

diretamente da avaliação de dois componentes básicos: a vulnerabilidade e a resiliência 

do meio (MARANDOLA, 2005). 

2.2.2. Vulnerabilidade 

Vulnerabilidade refere-se ao “grau de perda ou dano de um determinado 

elemento ou um conjunto de elementos em risco, resultante da ocorrência de um 

fenômeno natural de uma dada magnitude” (VARNES, 1984). A vulnerabilidade dos 

lugares pode ser entendida como o conjunto do conhecimento de características do 

microclima, da geomorfologia, da vegetação, do solo e de outras relacionadas ao meio 

natural; da ocupação humana, como densidade e manejo dos recursos naturais; e ainda, 

dos fatores culturais, políticos, econômicos e institucionais que determinarão a 

preparação das populações para o enfrentamento das situações de perigo 

(NACARATTI, 2008). 

A vulnerabilidade climática pode ser definida como o grau de suscetibilidade de 

indivíduos ou sistemas, de incapacidade de resposta aos efeitos adversos da mudança 

climática, incluindo a variabilidade climática e os eventos extremos (IPCC, 2007, apud 
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FREITAS, 2007). A maneira mais eficaz de enfrentar o problema da vulnerabilidade 

climática é aprender a lidar e adaptar-se a ela (LACERDA et al., 2010). 

2.2.3. Adaptação 

O conceito de adaptação às vulnerabilidades climáticas é um exercício que limita 

os danos e lida com sintomas de um problema que só poderá ser tratado por meio da 

mitigação. O fracasso ao lidar com os problemas levará a perdas de desenvolvimento 

humano em grande escala, e a chave da solução para o problema no século XXI é a 

adaptação bem-sucedida, associada à mitigação rigorosa (RELATÓRIO DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2007; 2008). 

A adaptação constitui uma abordagem que impõe a transversalidade e a 

integração em todos os níveis de tomadas de decisão. Esta adaptação, nos diferentes 

níveis institucionais, pode ser interna à instituição, ocorrendo entre os diferentes setores 

das instituições, bem como entre a instituição e os demais setores da sociedade. É 

considerada condição-chave às mudanças climáticas em curso, bem como para a 

redução de longo prazo das vulnerabilidades dos sistemas naturais e humanos. 

O IPCC (2007), por sua vez, define que a adaptação no contexto das mudanças 

climáticas é o ajustamento dos sistemas naturais, sociais e econômicos, em resposta ao 

atual ou futuro estímulo climático, ou aos seus impactos, os quais podem ser adversos 

(danos) ou benefícios (oportunidades). 

Inserida no viés das mudanças climáticas, a adaptação pode ser abordada em 

dois sentidos: 1o) com relação à avaliação dos impactos e das vulnerabilidades; e 2o) 

para o desenvolvimento e a evolução de estratégias. 

Sob a ótica do planejamento, a adaptação pode ser classificada em: 

1. Adaptação planejada: trata-se do processo de criação de políticas públicas, com 

base na consciência das vulnerabilidades e condições existentes. Os atributos que 

irão mudar e as ações requeridas servirão para minimizar as perdas e/ou otimizar os 

benefícios. Referem-se mais às ações proativas governamentais; 

2. Adaptação espontânea: frequentemente referem-se a um contexto de adaptação de 

negócios, enfatizando o papel do setor privado, dentro de uma postura reativa. É 

causada, em geral, por mudanças de mercado e por alterações na assistência social 

governamental e nas preferências da sociedade. Apresenta um check-list das opções 

do potencial de adaptação, considerando: 1o) divisão de perdas; 2o) manutenção das 

perdas; 3o) modificação do evento; 4o) prevenção do evento; 5o) alteração no uso; 
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6o) alteração da localização e; 7o) difusão de informação e do conhecimento 

(BERGKAMP et al., 2003). 

A gestão de inundação é obtida por uma combinação de medidas estruturais e 

não estruturais que permitam minimizar perdas e manter uma convivência harmônica 

com o corpo d’água. As ações incluem medidas de engenharia e de cunho social, 

econômico e administrativo. Deve existir uma pesquisa preliminar para a combinação 

ótima dessas ações, que constituem o planejamento de proteção contra a inundação e 

seus efeitos. Essas medidas de controle de inundações caracterizam-se em: 

1. Medidas Estruturais: são obras de engenharia que alteram o risco e modificam o 

sistema fluvial (ou o meio ambiente) por meio de intervenções na bacia hidrográfica 

(medidas extensivas) ou no corpo d’água (medidas intensivas), a fim de evitar o 

extravasamento do escoamento para o leito maior, decorrente das enchentes. Essas 

medidas tendem a reduzir e retardar os picos de enchentes e controlar a erosão da 

bacia, atuando principalmente sobre inundações frequentes, com tempo baixo de 

retorno. As medidas estruturais podem criar uma falsa sensação de segurança, 

permitindo a ampliação de ocupação das áreas inundáveis, que futuramente podem 

resultar em danos significativos; 

2. Medidas não estruturais: são aquelas que conservam o meio ambiente e os prejuízos 

são reduzidos pela melhor convivência da população com as inundações, por meio 

de medidas preventivas, como alerta de inundações, zoneamento de áreas de risco, 

seguro contra inundações e medidas de proteção individual (flood proofing). Essas 

medidas não são projetadas para dar proteção completa, o que exigiria a proteção 

contra a maior inundação possível, mas podem minimizar significativamente os 

prejuízos com um custo menor. Na gestão pública de inundações, essas medidas de 

controle são consideradas, na maioria dos casos, física e economicamente inviáveis 

(TUCCI, 2007). 

2.2.4. Gestão de Desastres 

Inundações e enchentes, conforme ISDR (2002), são problemas geoambientais 

derivados de fenômenos ou perigos naturais de caráter hidrometeorológico ou 

hidrológico, ou seja, aqueles de natureza atmosférica, hidrológica ou oceanográfica. 

Em virtude dos diferentes tipos de processos que ocorrem em regiões costeiras, o 

emprego dos termos inundação, enchentes e alagamentos é objeto de controvérsias. De 

tal modo, no presente estudo são consideradas as seguintes definições, de acordo com 
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SOUZA (2004): i) Inundação Costeira: causada por ressacas ou marés meteorológicas, 

em conjunção com marés astronômicas elevadas (marés de sizígia). Afetam praias e 

estruturas costeiras, terraços marinhos holocênicos frontais e/ou ocupações próximas à 

linha de costa; ii) Inundação ocorrida na Planície Costeira: causada por transbordamento 

de canais fluviais, estuarinos, lagunares ou de maré sobre terrenos naturais da planície 

costeira (fluxos de alta velocidade – zona de passagem da onda de cheia), onde não 

existem ou são raras as ocupações e os usos antrópicos; iii) Enchente na planície 

costeira: causada por transbordamento de canais fluviais, estuarinos, lagunares ou de 

maré sobre terrenos com ocupação antrópica (fluxos de alta velocidade – zona de 

passagem da onda de cheia); iv) Inundação/Enchente relâmpago: causada por 

transbordamentos de canais fluviais presentes nas baixas encostas, em terrenos naturais 

ou antropizados; e v) Alagamentos: ocorrem em áreas distantes dos canais, em terrenos 

com ocupação antrópica e baixo coeficiente de escoamento superficial (fluxos de baixa 

velocidade). 

Inundações, enchentes e alagamentos em regiões costeiras alcançam diferentes 

contextos geográficos e possuem condicionantes naturais (fatores climato-

meteorológicos, geológico-geomorfológicos da bacia de drenagem, flúvio-hidrológicos, 

oceanográficos e antrópicos); e intervenções humanas diretas e indiretas nas bacias de 

drenagem. Considerando tais perspectivas, podem ser mencionados alguns pontos 

importantes que constituem as categorias de impactos negativos e de perdas em 

consequência das pressões antrópicas sobre a costa brasileira, conforme observaram 

SOUZA et al. (2001; 2005): a utilização dos recursos naturais, a qualidade ambiental, 

os perigos naturais e os riscos, além das questões institucionais. 

Por outro lado, os modelos de gerenciamento costeiro têm considerado a inter-

relação entre agentes que compõem o ciclo “pressões ambientais que provocam 

mudanças ambientais, condicionadas por agentes socioeconômicos e mudanças globais 

que geram impactos e exigem respostas políticas” (TURNER et al., 1998). SOUZA 

(2003) ressaltou que os diagnósticos e prognósticos sobre o meio físico e a sua interação 

com os meios bióticos e antrópicos constituirão a base de decisões e ações integradas de 

políticas públicas, em nível regional e municipal, devendo atender aos diversos 

instrumentos de planejamento, gerenciamento, fiscalização e controle ambientais 

existentes na zona costeira. 

A situação ou evento que supera a capacidade local, causando grande dano, 

destruição e sofrimento humano, e que necessita de apoio externo, é definida como 
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desastre, de acordo coma UNISDR (2005) que, considerando a possibilidade atual e 

futura de maior magnitude e frequência de ocorrência dos desastres naturais, classifica-

os em três grupos: hidrometeorológicos, geofísicos e biológicos. Na visão de TUCCI 

(2007), eles podem provocar inundações, secas, impactos na saúde da população, 

escorregamentos, avalanches, fome, dentre outras consequências. 

Os desastres, segundo VALENCIO (2010), aparentam ser cíclicos, mas há um 

continuum de desigualdade social, de obsolescência planejada, de indiferença e 

indisposição política, de recusa à renúncia de privilégios e de desencorajamento para a 

mudança social, que os tornam não apenas permanentes, mas recrudescidos. 

Por sua vez, a gestão dos desastres, conforme VEYRET (2007) apud 

LACERDA et al. (2009), implica o desenvolvimento de estratégias de ações, a fim de 

reduzi-los, e consiste em quatro etapas: a) governança (organização, legislação e 

estrutura política); b) identificação do risco (avaliação, monitoramento e alerta); c) 

educação e desenvolvimento do conhecimento para redução dos fatores de risco; e d) 

preparação para efetiva resposta e recuperação. 

A Figura 5 mostra dados importantes quanto às vulnerabilidades e impactos 

referentes à mudança global do clima. 

 

Figura 5. Magnitude das vulnerabilidades e dos impactos referentes à mudança global 

do clima para o período de 2010 a 2030. Fonte: WORLD DISASTERS 

DATA (2011). 

Em 2010, do total de 133 bilhões de dólares gastos em impactos relacionados às 

mudanças do clima, a elevação do NRM foi responsável, em média, por custos 

econômicos equivalentes a 66 bilhões de dólares, enquanto os custos dos desastres 

climáticos somaram5 bilhões de dólares. 
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Para 2030, o mesmo documento (WORLD DISISTERS DATA/RED CROSS 

INTERNATIONAL, 2011) apresenta projeções considerando que, do total de 273 

bilhões de dólares dos gastos anuais médios em impactos relacionados às mudanças do 

clima, a elevação do NRM será responsável por custos econômicos médios anuais de 96 

bilhões de dólares, enquanto os custos em desastres climáticos estão projetados para 

uma média anual de 20 bilhões de dólares. 

2.2.5. Adaptação aos Riscos e à Resiliência 

O relatório Global Environmental Outlook (UNEP, 2007) considerou que, em 

não havendo mudanças transformadoras na sociedade, existe a possibilidade de que as 

dinâmicas globais poderão levar a colapsos e rupturas, como o crescimento da 

população e seus elevados padrões de consumo que impõem forte pressão sobre o 

ambiente e seus recursos. HOMER-DIXON (2007) empregou a expressão estresses 

tectônicos para descrever a acumulação e a interação de diversos problemas, dentre eles: 

o agravamento dos desequilíbrios demográficos e socioeconômicos; as debilidades 

energéticas associadas ao aumento do consumo de combustíveis fósseis; a degradação 

ambiental associada à perda de serviços fornecidos pelos ecossistemas e consequente 

alteração dos ciclos biogeoquímicos e; a mudança climática e seus múltiplos impactos. 

Em um mundo crescentemente interligado, tais estresses tectônicos acumulando-se sob 

a sociedade podem ter fortes consequências se combinados e multiplicados, assumindo 

efeitos cumulativos, e os seus impactos serão sentidos de forma mais próxima das 

pessoas e territórios nos níveis local e regional. 

Neste ambiente global de grandes perturbações, a antecipação de cenários e 

preparação para responder às novas demandas, torna-se imprescindível conjugar 

soluções, atuações e recursos em função de múltiplas escalas espaciais e temporais 

envolvidas nos problemas. 

No arcabouço de sustentação deste novo conhecimento estão mescladas 

expressões e conceitos, que permitem compreender como as regiões evoluem, como 

estão vulneráveis, como lidam com as mudanças e como poderão inovar e adaptar-se. 

A vulnerabilidade, propensão dos sistemas a sofrerem danos perante a exposição 

a choques e stress, é o oposto da resiliência, pois quando um sistema perde resiliência 

torna-se mais vulnerável às perturbações, tendo maior dificuldade em absorvê-las, por 

não ter-se preparado antecipadamente às adaptações e às mudanças necessárias. 
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Voltando estes conhecimentos ao contexto empresarial – a ilha de petróleo que é 

o sítio da pesquisa - este estudo propõem a abordagem do conceito de resiliência 

estratégica, referindo-se esta à antecipação contínua à adaptação, face as grandes 

tendências evolutivas, que podem condicionar o futuro da organização proprietária da 

ilha, da região onde está situada a planta industrial, bem como da comunidade e da 

população do entorno. 

2.2.6. Resiliência Estratégica 

A resiliência, por sua vez, está associada à capacidade de recuperação após a 

ocorrência dos perigos, uma vez que uns ecossistemas são mais frágeis que outros e, 

lugares com maior capacidade de recuperação e recursos sofrerão menos que outros. 

Assim, os danos decorrentes de eventos extremos devem ser analisados a partir da 

relação “sociedade-natureza”, e não apenas como um episódio de perigo 

(MARANDOLA, 2005, apud NACARATTI, 2008). 

Analisando situações de risco, ser resiliente não é estar invulnerável, o que não 

significa dizer que em outras circunstâncias o indivíduo ou a estrutura não se abateria. 

Pelo contrário, ser resiliente é ter a capacidade de se reerguer depois de atingido, de 

adaptar-se positivamente ao que lhe foi imposto, extraindo experiência das situações 

difíceis e enriquecendo de maneira única a vivência, e depois utilizar essa aprendizagem 

para reverter a situação a seu favor. Portanto, o termo resiliência tem sido utilizado 

como a capacidade para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por 

experiências de adversidade (WERNER et al., 1982). 

A resiliência é um tema de crescente relevância num contexto global marcado 

por um aumento de instabilidade e turbulência. Pode ser considerada numa dupla 

perspectiva, por um lado enquanto conceito em si mesmo, quando refere-se à resiliência 

estratégica: capacidade de adaptação contínua, face a grandes tendências evolutivas, 

permitindo ao sistema estar menos vulnerável e mais preparado para lidar com 

mudanças, com a complexidade e as perturbações múltiplas (de caráter econômico, 

ambiental, tecnológico, social ou político), suportando-as sem colapsarem ou sem 

modificarem consideravelmente a sua estrutura e identidade. Por outro lado, a 

resiliência aparece enquanto abordagem conceitual integradora, colaborativa e 

interdisciplinar, compreendendo múltiplos conceitos e aplicações, que visa contribuir 

para trajetórias de desenvolvimento mais sustentáveis. As teorias da resiliência 
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ambicionam contribuir para uma melhor compreensão, gestão e governança dos 

sistemas complexos e interligados. 

Os processos de desenvolvimento são produtos de complexas interações entre as 

forças econômicas e culturais, expressas de forma política e apolítica, através da 

associação, organização e interação (COOKE & MORGAN, 1998). As circunstâncias 

ambientais, econômicas e sociais de uma região refletem os resultados de sua trajetória 

de desenvolvimento: as estruturas produtivas, o sistema de ensino e de difusão do 

conhecimento, a organização administrativa, o tecido empresarial, os agentes culturais, 

entre outros aspectos que derivam de sua evolução e maturação histórica. 

A partir da Conferência Rio+20 (2012) difundiu-se, ainda que timidamente, a 

migração do termo “desenvolvimento sustentável” para o novo termo “desenvolvimento 

resiliente”, no sentido de que parte da comunidade científica não considera mais 

possível a sustentabilidade do desenvolvimento global e, em um cenário de 

irreversibilidade, há que se incorporar a resiliência e sua aplicação como linha de 

orientação ao desenvolvimento que se pretende obter dos sistemas adaptados. 

Eventos súbitos como o 11 de setembro (2001) e o furacão Katrina (2005) nos 

EUA, o terremoto de Sichuan na China (2008), o tsunami no Sudoeste asiático (2011) 

ou pressões mais lentas e cumulativas, como o afundamento do mercado financeiro 

(2008), a crise da economia global (2009), a pandemia da gripe A (2009), ou ainda, 

outras tendências pesadas e de mais longo prazo (mais gradual ou mais abrupta dos 

preços dos combustíveis ou o padrão de chuvas e das consequências de eventos naturais 

extremos, tais como a elevação do nível do mar) em determinada região, podem ter uma 

origem mais localizada. No entanto, rapidamente evoluem, podendo se tornar um 

problema global. 

Em alguns casos, tais sinistros empurram os mais vulneráveis – economias, 

comunidades, empresas, famílias – levando-os a ultrapassar limites e caírem em 

situações de rupturas e colapso, o que pode significar dizer que deixaram de ser 

vulneráveis. 

Crises são períodos de intensa dificuldade, perigo ou perturbação que geram a 

necessidade de tomadas de decisões importantes; e perturbações, são os acontecimentos 

relativamente discretos no tempo, de origem externa ou interna, que provocam rupturas 

e mudanças, podendo criar novas condições e oportunidades. O impacto de uma 

perturbação ou de uma crise sobre um sistema tem forte relação com a capacidade de 

resposta em três momentos diferentes: o antes (fase de antecipação), o durante (fase de 
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reação) e o depois (fase de recuperação). Em caso do efeito “cascata”, as três fases 

podem ocorrer ao mesmo tempo, sendo necessário conjugar simultaneamente a 

antecipação, a reação e a recuperação. 

O conceito de resiliência e sua aplicação como linha de orientação, e sob uma 

perspectiva estratégica do desenvolvimento resiliente é ainda insipiente e pouco 

utilizado. No âmbito da convergência de ideias sobre o tema, alguns estudos de 

enquadramento conceitual e metodológico para o conceito de resiliência estratégica são 

propostos por diferentes autores, entre eles COOKE & MORGAN (1998), ADGER 

(2000), SCHEFFER et al. (2001), CARPENTER et al. (2001), GUNDERSON & 

HOLLING (2002), KEATING et al. (2003), WALKER et al. (2004), LAMBIM (2005), 

JANSEN et al. (2006), FOLKE (2006), LEBEL et al. (2006), TEIGÃO DOS SANTOS 

(2009), SANTOS & PARTIDÁRIO (2009). 

Um sítio ou cidade resiliente, de acordo com o IPCC (1994), tem seus sistemas 

desenvolvidos de tal modo que se tornam aptos a absorver futuros impactos e estresses. 

Neste caso, além de manter suas funções essenciais, estruturais, sistemas e identidade, 

tem condições também de mitigar no presente as causas de impactos e estresses futuros. 

Na visão de NETO (2011), assim como o risco, o termo resiliência traz à tona a 

discussão sobre a questão da governança pela dimensão institucional, levando em conta 

as fronteiras sociais, econômicas, políticas e culturais da adaptação antrópica às 

alterações ecossistêmicas. 

Três metas são apontadas como estratégicas para a redução dos riscos de 

desastres, com o objetivo de tornar os sítios resilientes: 

1º Uma integração mais efetiva de riscos de desastres, considerando as políticas de 

desenvolvimento sustentável, planejamento e programação em todos os níveis, e com 

ênfase especial na prevenção, mitigação, preparação e redução de vulnerabilidades a 

desastres; 

2º O desenvolvimento e fortalecimento de mecanismos e capacitação nas instituições 

sem todos os níveis, em particular em nível de sociedade, que pode contribuir 

sistematicamente com edificações resilientes que estejam em perigo; 

3º Incorporação sistemática de abordagens de redução de riscos de desastres, com 

implementação de programas de preparação a emergências, respostas e recuperação 

das áreas afetadas (UNISDR, 2008). 
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No contexto da Ilha Redonda, quando esta for submetida a choques e estresses 

advindos da inundação costeira provocada pela provável elevação do NRM, deverá se 

tornar resiliente quando tiver a capacidade de adaptar-se e recuperar-se, ao mesmo 

tempo em que possa manter plenas suas funções e atividades atuais. 

2.2.7 A Importância da Modelagem 

Por várias razões os modelos são construídos. Conforme observou LONGLEY et 

al. (2013) apud SILVA (2013), inicialmente eles podem servir para apoiar uma decisão 

ou processo no qual o usuário busca uma solução para um problema espacial como 

apoio a uma decisão, como solução que otimize algum objetivo. Posteriormente, um 

modelo pode ser construído para permitir que o usuário faça experiências em uma 

réplica do mundo em vez de fazê-lo na realidade. Esta é uma abordagem 

particularmente útil quando os custos de se fazer experiências com a realidade são 

proibitivos, quando impactos inaceitáveis poderiam ocorrer ou quando resultados 

podem ser obtidos muito mais rapidamente com um modelo. Estudantes de medicina, 

por exemplo, estudam anatomia e os princípios da cirurgia trabalhando com 

representações digitais do corpo humano em vez de usar cadáveres caros e difíceis de 

obter. Na atualidade, a humanidade está fazendo um experimento sem precedentes com 

a atmosfera global, injetando nela enormes quantidades de CO2, quando melhor poderia 

ter sido se fosse possível executar um experimento em uma réplica digital para se 

entender as consequências das emissões de CO2 antes do experimento real começar. 

Experimentos incorporam a noção de cenários do tipo "o que ocorre se" ou 

alternativas de políticas que podem ser conectadas a um modelo, de forma a avaliar seus 

resultados. Neste sentido, a capacidade de examinar tais opções rapidamente e 

efetivamente é uma das principais razões da modelagem. 

Finalmente, os modelos possibilitam aos usuários examinar resultados 

dinâmicos, vendo como o sistema modelado evolui e responde às entradas, com tais 

visualizações dinâmicas sendo muito mais atraentes e convincentes do que descrições 

dos resultados ou resumos estatísticos, quando mostrados a partes interessadas e ao 

público. Desta maneira, cenários avaliados como modelos dinâmicos são, portanto, uma 

maneira muito eficaz de motivar e apoiar debates sobre políticas e decisões.  
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CAPÍTULO 3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica que fundamentou os estudos 

para a tese, onde foram abordados os seguintes aspectos: abrangência global da 

elevação do NRM; panorama histórico, geológico e climático; planejamento e gestão 

dos recursos costeiros, estudos prospectivos e cenários e diretrizes de gestão corporativa 

estratégica. 

3.1. Abrangência Global da Elevação do NRM 

A eustasia, fenômeno que pode fazer o nível dos oceanos oscilar de forma 

relativamente rápida e que pode ser alterada pelas mudanças de ordem climática, é 

considerada a principal causa que preocupa a comunidade científica na atualidade. O 

primeiro efeito das mudanças climáticas sobre a eustasia seria o aumento da temperatura 

dos oceanos, o que ocasiona a expansão térmica das camadas superiores de água 

marinha. O segundo efeito de ordem climática refere-se à glacioeustasia, que é o 

derretimento das geleiras, que liberam água para os oceanos (GORNITZ et al., 1987). 

O nível do mar pode mudar por causas muito diversificadas e algumas delas 

produzem oscilações muito lentas, da ordem de milhões de anos, por exemplo, a 

Tectônica de Placas, que causam migrações dos continentes, além da expansão e 

contração do fundo dos oceanos (FARIA, 2005). De acordo com (NEVES, 2004, apud 

FARIA, 2005), o nível do mar atua na formação de cadeia de montanhas, o que vem 

provocando aumento de áreas continentais e diminuição no volume de bacias oceânicas. 

Até 2100, conforme os estudos de CHURCH et al. (2001; 2006), as tendências 

de elevação do NRM podem chegar entre 280 e 340 mm. Para ROHLING et al. (2007) 

esta taxa pode ser ainda maior, podendo chegar a 1,60 m. Tendo como base o ano de 

2000, VERMEER et al. (2009) projetaram elevações entre 0,60 e 1,60 m; GRINSTED 

et al. (2010) projetaram elevações que podem ultrapassar 2,00 m; o relatório do IPCC 

(2001) projetou elevação de 1,00 m; e o relatório do IPCC (2007) projetou elevação de 

até 0,58 m para o mesmo período. Contudo, PFEFFER et al. (2008) concluíram ser 

pouco plausível o aumento do NRM superior a 2,00 m. 

Demonstrando a abrangência global da elevação do NRM, diferentes autores têm 

estudado o tema em virtude do aquecimento global em curso, voltados principalmente à 

elaboração de cenários preditivos: KOMAR (1998), CHEVRIER (1992), ARGUS 

(1994), GABRIEL et al. (2000), NORDSTROM (2000), CHURCH et al. (2001), 

FRENCH (2001), IPCC (1990; 1994; 2001; 2007), PETHICK (2001), FARIA (2005), 
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KAY e ALDER (2005), GRIGGS et al. (2005), GIBBONS et al. (2006), STERN 

(2006), JOLICOEUR et al. (2007), MEEHL et al. (2007), ROHLING et al. (2007), 

UNNIKRISHNAN et al. (2007), MUEHE et al. (2006), SNOUSSI et al. (2008), 

VERMEER et al. (2009), SOUZA (2010), AJANI JR. et al. (2010), GRINSTED et al. 

(2010), HANSEN (2010), RANOW et al. (2010), ABEL et al. (2011), dentre outros. 

3.2. Panoramas da Evolução da Variação do NRM 

Os próximos subitens contemplam a elaboração de um panorama histórico, 

geológico e climático para melhor compreensão do tema “elevação do NRM”. O 

levantamento dos registros históricos sobre a subida dos mares na linha do tempo 

abrange o horizonte temporal entre o período de 22.000 anos a.C. até 2100 anos d.C.; os 

registros geológicos referentes à variação do NRM para o período Quaternário da Era 

Cenozóica, equivalente aos últimos 1,8 milhão de anos Antes do Presente (A.P); e os 

registros climáticos, referenciados às projeções do IPCC (2007), que abrangem um total 

de 100 anos, ou seja, o período que vai até ao final do século XXI. 

3.2.1. Panorama Histórico 

A elevação do nível dos mares, de acordo com BLAINEY (2011), tem sido 

considerada o evento mais extraordinário da história da humanidade nos últimos 

100.000 anos, muito mais decisivo do que a invenção da máquina a vapor, do que a 

descoberta das bactérias, do que a ida do homem à Lua, ou mesmo do que o somatório 

de todos os eventos mais importantes do século XX. Ou seja, de acordo com os registros 

históricos, o mar vem se elevando desde muito tempo. Por volta de 8.000 anos a.C., a 

elevação do nível dos mares estava em torno de 120 m a 140 m (Figura 6), o que 

determinou a ocupação do Planeta e desencadeou grandes transformações, como a 

globalização por meio das navegações, a ocupação da superfície, em especial do litoral, 

bem como a explosão populacional. 

O gráfico da Figura 6 apresenta a elevação do NRM para o planeta após o último 

máximo glacial, ocorrido no período aproximado de 22.000 a.C., conforme BLAINEY 

(2011), e a projeção de 1 m do NMR, segundo o IPCC (2001), até o final do séc. XXI. 
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Figura 6. Subida dos mares no período de 22.000 a.C. até 2.100 d.C. Fonte: BLAINEY 

(2011) e IPCC (2007). 

3.2.2. Panorama Geológico 

Para estabelecer cenários futuros da elevação do NRM, e considerando o 

presente como a chave do passado, os registros geológicos dessa variação marinha 

possibilitam estabelecer o elo de ligação entre o passado pouco remoto geologicamente 

com o presente. Isto porque o tempo geológico do processo evolutivo do planeta Terra e 

a inter-relação entre os diversos elementos que o formam também ajudam a explicar o 

fenômeno das alterações climáticas e da elevação do NRM, antes do presente (A.P.). 

Dentre as eras geológicas citadas, o estudo deste item encontra-se limitado à era 

denominada Cenozóica, restringindo-se ao período conhecido como 

Quaternário/Antropogênico/Tecnogênico, também conhecido como “Idade do Gelo”, ou 

ainda, como “Idade do Homem”. Durante a era Cenozóica sucederam-se vários 

episódios de variações climáticas e movimentações de placas tectônicas, acompanhadas 

por oscilações relativas do NRM, a partir das glaciações. Estas glaciações representam 

eventos de variações climáticas extremas que repercutiram sobre todos os ambientes do 

nosso planeta. Por consequência, em função da alternância dos períodos (ou estágios) 

glaciais e interglaciais, dentre outros fenômenos, as glaciações causam nos níveis dos 
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oceanos sobre os continentes: i) as regressões (recuos ou descidas); ou ii) as 

transgressões (avanços ou subidas). 

Os resultados de pesquisas do Quaternário dependem da diferenciação e das 

peculiaridades geográficas e geológicas em diferentes partes do mundo. Os estudos de 

processos glaciais mostram-se mais importantes em regiões de altas latitudes ou 

altitudes, e são essenciais para pesquisas de variações de níveis do mar em regiões 

litorâneas. Por isso, para melhor compreensão da variação do NRM no Quaternário, 

cabe apresentar dados importantes sobre o clima, os paleoníveis do mar e as paleolinhas 

da costa (SUGUIO et al., 2005). 

O último grande período glacial terminou há aproximadamente 18.000 anos 

A.P., ocasionado por fatores de ordem orbital, ou seja, por alterações nos movimentos 

descritos pela Terra no espaço. Entre 20.000 e 14.000 anos A.P. teve início o grande 

retrocesso das geleiras em direção aos pólos; o norte da América e da Eurásia ainda 

permaneceu com climas glaciais, com médias anuais entre 8 e 10ºC negativos. Esse 

lento recuo das geleiras foi acompanhado pelo aquecimento de todo o Planeta, de tal 

modo que os climas glaciais da porção setentrional do Hemisfério Norte foram 

amenizados. 

No Holoceno, época mais recente do período Quaternário, teve início o final da 

última grande glaciação, há cerca de 10.000 anos. Nesse período, além do surgimento 

do homem moderno, ocorreu também o desenvolvimento das primeiras civilizações. As 

grandes alterações climáticas ocorridas nesse intervalo caracterizaram-se pelo início de 

uma fase interglacial no Planeta, promovendo condições para que toda a história da 

humanidade até a presente data tenha acontecido numa época mais quente. 

Por volta de 8.000 a 7.000 a.C., com o retorno das chuvas mais torrenciais e a 

presença de ventos fortes, os climas continentais tornaram-se mais frescos, sobretudo na 

América do Norte. 

Entre 5.600 e 2.500 a.C., reconhecido como o período mais quente do 

interglacial, ou “primeiro ótimo climático”, o Planeta estava 2 a 3ºC mais quente que 

atualmente. Na Europa, surgiram extensas florestas e na América do Sul, houve a 

extinção de todo o gelo continental, à exceção das altas montanhas. No Hemisfério 

Norte, em virtude do derretimento dos glaciais, o nível do mar estava cerca de 5 a 10 m 

acima do nível atual. 

Entre 2.500 e 2.000 anos a.C., conhecida como “Idade do Ferro”, ocorreu a 

época interglacial mais fria. A Europa sofreu fortes tempestades, que ocasionaram 
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inclusive no desaparecimento de grandes florestas. O desenvolvimento das grandes 

civilizações da Antiguidade sofreu forte influência do clima mais ameno e chuvoso 

dessa época, na Ásia Menor e Norte da África. 

O “segundo ótimo climático” ocorreu entre 200 e 1.000 d.C., proporcionando 

aquecimento do clima no Hemisfério Norte, com o povoamento da Groenlândia. No 

norte da Europa houve o assentamento humano na região do Mediterrâneo, porém o 

aumento da temperatura ocasionou enorme deficiência hídrica, o que pode ter 

contribuído para a decadência do Império Romano. 

A partir do século XI iniciou-se um tempo de regressão violenta da temperatura, 

com o retorno aos padrões climáticos glaciais, e o gelo polar voltou a avançar. No final 

do século XV os navios nórdicos não conseguiam navegar, devido à grande quantidade 

de icebergs, o que contribuiu para o isolamento e a extinção das prósperas colônias na 

Islândia e Groenlândia. 

Após um período de clima ameno, entre os séculos XVI e XIX (de 1550 a 1850), 

principalmente no Hemisfério Norte, o frio retornou lentamente a uma época glacial, 

com condições climáticas mais severas: a neve passou a ser um fenômeno constante e a 

temperatura estava cerca de 2 a 3ºC mais baixa que a temperatura atual. 

Desde então, a temperatura nos últimos 100 anos vem subindo rapidamente, 

provocando muitas especulações sobre sua gênese e extensão, conforme destacaram 

(NETO e NERY, 2005, apud SOUZA et al., 2005). 

3.2.2.1. Variações dos Paleoníveis do Mar e Paleolinhas da Costa 

As flutuações dos paleoníveis do mar representam uma consequência das 

variações reais dos paleoníveis dos oceanos (eustasia) e das mudanças dos níveis dos 

terrenos emersos adjacentes (devido às movimentações tectônicas e/ou à isostasia). As 

variações dos paleoníveis do mar são controladas principalmente por: 

i. Flutuação nos volumes das águas contidas nas bacias oceânicas, principalmente em 

consequência da movimentação tectônica de placas, causando a tectonoeustasia; 

ii.  Flutuações nos volumes das águas contidas nas bacias oceânicas, principalmente por 

fenômenos de glaciação (formação de geleiras) e deglaciação (fusão de geleiras), 

dando origem à glacioeustasia; 

iii.  Deformações das superfícies oceânicas, principalmente por causas gravitacionais, 

causando a geoidoeustasia (SUGUIO et al., 2005). 

Esses fenômenos são apresentados na Figura 7. 
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Figura 7. Principais fatores que influenciam nas variações dos paleoníveis do mar e 

paleolinhas de costa durante o Quaternário, compreendendo fatores 

mundiais, regionais e locais. Fonte: SUGUIO et al. (2005). 

O nível do oceano em um determinado local da costa, portanto, é o produto 

instantâneo de complexas interações entre os níveis das superfícies do oceano e da terra 

emersa adjacente. As flutuações dos volumes das bacias oceânicas e as variações dos 

volumes das águas oceânicas exercem os seus efeitos em escala mundial. Por outro 

lado, as mudanças nas superfícies dos geóides (ondulações da superfície da Terra, que 

refletem a distribuição da massa terrestre) e nas superfícies dos continentes atuam em 

escalas regionais ou locais. 
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3.2.2.2.1. Evolução Paleogeográfica da Variação do NRM na Costa Brasileira 

O papel desempenhado pelas variações do NRM raramente é considerado como 

fator de análise em modelos de sedimentação costeira no Brasil, talvez pelo fato desse 

fator ter sido proposto por autores de países do Hemisfério Norte, onde o atual NRM é o 

mais alto do Holoceno. No caso do Brasil, a maior parte da costa ficou submersa até 

cerca de 5.500 anos A.P., seguida por emersão até hoje, abstraindo-se duas prováveis 

oscilações negativas. 

Charles Darwin (1809 – 1882) reconheceu pela primeira vez, no litoral 

brasileiro, as rochas praiais presentes ao longo da costa do Estado de Pernambuco, 

como evidências das variações relativas do nível do mar no Paleoceno, de idades 

terciárias, embora essas variações hoje sejam consideradas pela Associação Brasileira 

de Estudos do Quaternário (ABEQUA) como pertencentes somente ao período do 

Quaternário. 

A importância das consequências da subida do mar na sedimentação costeira e 

suas reconstruções evidenciam que na costa brasileira os paleoníveis marinhos (curvas 

de variação do NRM no Quaternário), bem como as paleolinhas (linhas de variação da 

costa no Quaternário), são considerados indicadores da dinâmica costeira para o 

período. 

Excetuando-se a área amazônica, onde os registros de paleoníveis do mar são 

raros, todo restante da costa brasileira foi submetido à elevação de paleoníveis do mar 

durante o Quaternário. Reconstruções paleogeográficas sustentadas por numerosas 

datações ao radiocarbono permitiram reconhecer o papel essencial desempenhado pelas 

mudanças do NRM, associadas ao transporte longitudinal de sedimentos e às flutuações 

paleoclimáticas na formação das planícies costeiras do Brasil. 

O mapa da Figura 8 demonstra os setores da costa brasileira mais 

detalhadamente estudados por diversos autores, em termos de paleoníveis do mar e 

paleolinhas de costa, durante o Quaternário tardio: Belém (PA), São Luís (MA), 

Fortaleza (CE), Natal (RN), João Pessoa (PB), Recife (PE), Maceió (AL), Aracajú (SE), 

Salvador (BA), Ilhéus (BA), Caravelas (BA), Vitória (ES), Macaé (RJ), Rio de Janeiro 

(RJ), Santos (SP), Cananéia (SP), Paranaguá (PR) e Florianópolis (SC). 
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Figura 8. Mapa dos setores da costa brasileira mais detalhadamente estudados em 

termos de paleoníveis do mar e paleolinhas de costa. Fonte: adaptada de 

SUGUIO et al. (2005). 
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Nas costas sul e sudeste do Brasil é possível reconhecer pelo menos três fases, 

mais ou menos bem definidas, da evolução paleogeográfica sobre a variação do NRM, 

desde o final do Pleistoceno, de 30.000 anos A.P. (CORRÊA, 1990), conforme 

demonstra a figura abaixo (Figura 9). 

 

Figura 9. Curva de variações dos paleoníveis do mar, de aproximadamente 30.000 anos 

A.P. até os dias de hoje, segundo dados obtidos na plataforma continental e 

na planície costeira do Rio Grande do Sul. Fonte: CORRÊA (1996). 

Com base em dados obtidos sobre os terraços marinhos holocênicos e de outros 

indicadores, evidenciando paleoníveis do mar diferentes do atual, foram esboçadas 

curvas parciais ou completas de paleoníveis do mar nos últimos 7.000 anos (Figura 10), 

para vários trechos do litoral brasileiro (SUGUIO & TESSER, 1984). 

 
Figura 10. Curva média de variações do paleonível do NRM nos últimos 7.000 anos ao 

longo da costa brasileira, em confronto com a curva da área de Salvador -

BA. Fonte: SUGUIO & TESSLER (1984). 
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Foi possível constatar que em todos os setores da costa brasileira até agora 

estudados, os paleoníveis relativos do mar estiveram situados acima do atual na maior 

parte do período Quaternário, entre os quais aqueles que mais se destacam são: 

a) O NRM atual foi ultrapassado pela primeira vez no Holoceno, entre 7.000 e 6.500 

anos A.P; 

b) Há cerca de 5.500 anos A.P. o paleonível do mar subiu entre 3 e 5 m acima do atual; 

c) Há aproximadamente 3.900 anos o paleonível médio relativo do mar deve ter estado 

entre 1,5 e 2 m abaixo do atual; 

d) Há cerca de 3.000 anos A.P. o paleonível do mar ascendeu entre 2 e 3 m acima do 

atual; 

e) Há 2.800 anos A.P. ocorreu novamente pequena descida do NRM, atingindo 

provavelmente um nível inferior ao atual; 

f) Há cerca de 2.500 anos A.P., foi atingido um paleonível de 1,5 a 2 m acima do atual, 

e desde então tem estado em rebaixamento contínuo (SUGUIO et al., 1985). 

Analisando a evolução do clima global na escala geológica, os registros indicam 

que o Planeta caminha para mais um novo período glacial nos próximos 1.000 anos, 

sendo considerados os últimos 100 anos como a primeira centena desse período. Está 

prevista a ocorrência de um dos já conhecidos recuos das condições glaciais do passado. 

Por outro lado, informes científicos mais recentes (IPCC, 1995; NETO e NERY, 

2005 apud SOUZA et al., 2005) mostram que a contribuição antrópica e a duplicação 

nas emissões dos gases de efeito estufa ocasionarão: aumento médio global de até 3ºC 

na temperatura; alteração considerável no ciclo hidrológico; acréscimos médios nas 

vazões dos rios; aquecimento nas zonas polares, com derretimento de gelo e neve, 

principalmente na Antártica e; aumento do NRM estimado em até 5 m, com previsão de 

inundações costeiras significativas. 

3.3. Panorama Climático 

O objetivo principal deste item é apresentar como os registros sobre o fenômeno 

do aquecimento global e as alterações globais do clima, sob a ótica das projeções do 

IPCC (2007), evidenciam os impactos da elevação do NRM até o final do século XXI. 

Dentre as evoluções dos resultados do IPCC (2007) com relação aos relatórios 

anteriores (1991, 1995 e 2001), podem ser citados: entendimento do passado como 

chave para prever o futuro; avaliação criteriosa das incertezas e utilização de 95% de 

confiabilidade; modelos climáticos muito mais complexos; projeções do futuro feitas 
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com uma grande variabilidade de modelos aprimorados e; projeções climáticas globais e 

regionais. O aumento da incidência de eventos climáticos extremos é previsto para 

todos os modelos climáticos do IPCC (2007), o que certamente implicará na segurança 

do funcionamento do sistema terrestre como atualmente é conhecido. 

A seguir, apresentamos uma síntese dos principais cenários de mudanças 

climáticas projetadas até o final do século XXI, de acordo com o 4º Relatório do IPCC 

(2007), para os temas emissões, temperatura, precipitação, perda de água nas geleiras, 

furacões, aquecimento global e aumento do nível global domar. Os estudos do IPCC 

apresentados em 2007 refletem pesquisas anteriores até esta data. Espera-se que com a 

rápida evolução dos modelos climáticos, o próximo relatório do IPCC seja muito mais 

preciso (BRIDI, 2012). 

3.3.1. Mudanças Climáticas Globais 

Para o IPCC (2007), o aquecimento global será regionalizado, com temperaturas 

aumentando de modo diferenciado em distintas regiões do Planeta. Nos três cenários 

projetados para o aquecimento global, tem-se: 

1) Um cenário mais otimista de estabilização de emissões de CO2 em 550 partes por 

milhão, em que não haveria mais emissões. Neste cenário, é previsto o aquecimento 

global da ordem de 1,5 a 2ºC; 

2) Um cenário mais próximo de emissões em 700 partes por milhão e; 

3) Um cenário mais pessimista, com emissões na ordem de 800 partes por milhão, com 

projeções para o aquecimento global entre 3 e 3,5ºC. 

Nos seis cenários do IPCC (2007) percebe-se que a faixa de aumento de 

temperatura amplia significativamente em 1,5ºC e que em alguns cenários chega a 6ºC. 

Desse modo, mesmo as políticas mais rígidas de controle não poderiam evitar o 

aumento na temperatura global ao longo do século XXI. 

As políticas de baixo carbono deverão propor que não se concretizem esses 

cenários de maior aumento de concentração de gases de efeito estufa e que os cenários 

mais benéficos para estabilização da concentração de CO2 em 500 a 550 partes por 

milhão devem ser perseguidos, assegurando, desta forma, o aumento da temperatura 

global em torno de 1,5 a 2ºC. 
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3.3.2. Emissões 

Para as emissões dos principais gases de efeito estufa (CO2 – dióxido de 

carbono, CH4 – metano e N2O – óxido nitroso), ressalta-se que: 

i) A alteração do ciclo do carbono pela queima de combustíveis fósseis emite 

atualmente de 6,4 a 7,2 milhões de toneladas de carbono por ano, considerada como 

a maior contribuição dos gases de efeito estufa; 

ii)  O oceano tem uma parcela importante na absorção dos gases de efeito estufa, mas 

sua capacidade de absorver CO2 encontra-se próxima do ponto de saturação; 

iii)  Antes da Revolução Industrial, a concentração de CO2 era da ordem de 280 partes 

por milhão; 

iv) Atualmente, a concentração de CO2 é da ordem de 375 partes por milhão, 

correspondente ao aumento médio de 33% na concentração desse gás, desde então; 

v) A projeção para o final do século XXI das concentrações de CH4, que é o segundo 

gás de efeito estufa mais importante, varia de 500 a 1.000 partes por milhão; 

vi) Nos últimos 150 anos houve aumento significativo das concentrações de CO2, CH4 e 

N2O, o terceiro gás de efeito estufa em importância; 

vii)  A diferença entre o que é emitido e o que não é absorvido é acumulada na 

atmosfera, levando ao aumento da concentração dos gases do efeito estufa, que 

causam o aquecimento global e; 

viii)  As atividades humanas começaram a controlar a composição da atmosfera, o que 

era um privilégio somente dos processos naturais, até aproximadamente há 150 

anos. 

3.3.3. Temperatura 

O balanço de radiação solar, que sustenta a vida do Planeta, está sendo alterado 

pela humanidade, em virtude do aumento da fração da radiação que volta para a baixa 

atmosfera, a partir do aumento das concentrações dos gases de efeito estufa. Neste 

processo ocorre o armazenamento de mais energia, com o correspondente aumento da 

temperatura global associado, e em maior velocidade. 

Até o ano 2000, se for tirada uma média dos últimos 100 anos, a razão de 

aumento é da ordem de 0,07°C por década. Se essa mesma média for feita para os 

últimos 50 anos até o ano 2000, a razão do aumento praticamente dobra, o que significa 

um aumento de temperatura cada vez mais rápido. Se observados os últimos 14 anos até 
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o ano 2000, serão destacados os 12 anos mais quentes de toda a série temporal dos 650 

mil anos, consolidando assim o efetivo aumento da temperatura global. 

O resultado da análise dos dados de observações da temperatura da água do mar 

compilados de mais de 1.000 estações meteorológicas espalhadas ao redor do Planeta, 

feitas por meio de satélites e de medições em estações de pesquisa na Antártida, destaca 

períodos anormais quentes da história: em 2005 a anomalia ficou 0,62ºC acima da 

média, em 2010 esse valor foi superado, atingindo 0,63ºC acima da média, e em 2011 

caiu para 0,52ºC. As anomalias foram calculadas a partir da diferença entre a 

temperatura média mensal e a média da temperatura para o período entre 1951 e 1980. 

Esse período de três décadas é a referência para todas as análises apresentadas pelo 

IPCC (2007): para o final do século XXI, os três diferentes cenários mostram que as 

regiões polares podem aquecer de 7,0 a 7,5 C, de acordo com os modelos climáticos. 

As previsões de aumento da temperatura para o Brasil mostram que a região 

central pode aquecer 5,0ºC ao longo deste século. No cenário B2 do IPCC (2007), 

considerado o cenário mais conservador, têm-se previsões de que o aumento da 

temperatura para a maior parte do território brasileiro é da ordem de 2,0 a 2,5ºC, e num 

cenário mais pessimista haveria aumento de 4,5 a 5,0ºC na temperatura média do País. 

Há tentativas de estabilizar o aumento máximo de temperatura em 2,0ºC para preservar 

o funcionamento dos principais ecossistemas do globo, inclusive da própria Floresta 

Amazônica, e isso implica na estabilização da concentração de CO2 entre 450 e 500 

partes por milhão, tarefa difícil de ser realizada no curto prazo. 

3.3.4. Precipitação 

Para o final do século XXI as projeções apontam que extensas áreas da Terra 

sofrerão redução significativa de precipitação. Em altas latitudes poderá haver aumento 

dessa taxa de precipitação, o que deverá afetar profundamente a agricultura e as 

atividades associadas. 

É previsto o aumento de proporção de chuvas pesadas em áreas continentais. No 

relatório do Grupo 3 do IPCC (2007), que trata dos impactos desses aumentos no 

funcionamento do sistema terrestre como um todo, estão incluídos a disponibilidade de 

água, o funcionamento dos ecossistemas, a produção de alimentos, os danos nas áreas 

costeiras e os danos à saúde humana. Com o aumento progressivo da temperatura média 

do Planeta, em geral vai aumentando também as enchentes e seus danos, e 

proporcionalmente ocorrerá a exposição da população a esses riscos. 
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Em um cenário mais otimista, há previsões de aumento da temperatura para a 

maior parte do território brasileiro, da ordem de 2,0 a 2,5ºC e, para um cenário mais 

pessimista, da ordem de 4,5 a 5ºC, o que poderá gerar grandes impactos sobre a 

precipitação. Quanto às mudanças regionais nos padrões de precipitação, atualmente, 

durante a estação seca no interior da região amazônica, nos meses de junho, julho e 

agosto, já ocorre forte redução da taxa de precipitação. 

Uma das principais projeções é de que a Amazônia e toda a região do Nordeste 

brasileiro sofrerão forte aquecimento, entre 4,0 e 5,0ºC, o que poderá resultar em 

significativa redução na taxa de precipitação. Este efeito pode provocar alterações no 

ecossistema amazônico, especialmente em sua parte leste. Se este fato ocorrer, haverá 

dificuldade de sustentar uma floresta tropical chuvosa como a que se conhece hoje, e 

parte da Floresta Amazônica poderá ser transformada em savanas ou cerrado. 

3.3.5. Furacões 

As previsões apontam o aumento de furacões, que está associado com o aumento 

do nível da temperatura superficial do mar, particularmente no Atlântico Tropical. Ao 

injetar mais energia no sistema climático, esta é dissipada na forma de furacões e 

ventos. Os modelos do IPCC (2007) apresentam o aumento de incidência de furacões de 

categoria 4 e 5, o que está associado a eventos climáticos extremos, já observados a 

partir do início da década de 1990. 

3.3.6. Perda de Água nas Geleiras 

De acordo com os modelos do IPCC (2007), na Groenlândia e na Antártica 

haverá significativa perda de água. Os registros das projeções apontam que vem 

ocorrendo mais perda de água líquida pela borda da Antártica do que pela acumulação 

da taxa de precipitação na parte central, o que contribui para o aumento do nível médio 

dos oceanos. 

Para obtenção das informações de 2007, sobre o derretimento das calotas 

polares, no presente estudo foram usados dados de FLINT (1971), que calculou a 

quantidade de água armazenada nas geleiras, o que pode ser visto na Tabela 2. O autor, 

considerando a quantidade de água armazenada na Groenlândia (de 3.700.000 km³), 

para um horizonte temporal de 300 a 500 anos, concluiu que se ,todo esse gelo 

derretesse, haveria um aumento médio global do nível do mar na ordem de 7,0m. 
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Tabela 2. Áreas Cobertas por Geleiras e Volume de Gelo. 

Áreas Cobertas por Geleiras e 
Volume de Gelo 

Áreas Cobertas por Geleiras 
(km²) 

Volume de Gelo 

(km³) 

Antártica 12.588.000 28.500.000 

Groelândia 1.726.400 3.700.000 

Geleiras Alpinas 230.000 46.000 

Ártico 114.000 1.500 

Gelo Continental e América do Norte 76.880 23.100 

Fonte: FLINT (1971). 

3.3.7. Elevação Atual do NRM no Mundo e no Brasil 

A Figura 11 mostra que o aquecimento global não é só aumento de temperatura 

no planeta, mas que, como consequência desse maior aumento de temperatura, ocorre 

também maior evapotranspiração nas massas líquidas do globo terrestre. 

 

Figura 11. Previsão do aquecimento global: cenários do IPCC (2007). Fonte: IPCC 

(2007). 

Segundo o IPCC (2007), observa-se, desde 1970, que ocorre um aumento 

significativo do nível global do mar e da quantidade de vapor de água na atmosfera. É 

também significante o aumento da temperatura superficial da atmosfera e na troposfera 

do Planeta, bem como é relevante observar o aumento da temperatura dos oceanos. 

O gráfico da Figura 11 mostra o aumento observado no nível do mar ao longo 

dos últimos 300 anos e uma previsão do aumento de acordo com os modelos climáticos 
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do IPCC (2007) para os próximos 100 anos, indicando uma elevação global média da 

ordem de 0,30 a 0,40m, podendo chegar a 0,58m. 

Além do aumento previsto do fenômeno da evapotranspiração, devido à 

extensão das áreas costeiras do Brasil, o aumento médio do nível do mar poderá ocorrer 

também em razão da maior presença de neve nas águas oceânicas oriundas das calotas 

polares. 

Assim como o comportamento das nuvens, os oceanos também são pouco 

conhecidos. A retirada do carbono estocado na natureza sob a forma de biomassa, ou 

dos minerais no subsolo, como petróleo, gás natural e carvão, faz com que ele seja 

lançado na atmosfera. Com isto a atmosfera modifica-se e a inter-relação da atmosfera 

com os oceanos também. Portanto, é relevante compreender melhor tanto o 

comportamento dos oceanos, em termos de impactos ambientais, como o 

comportamento das correntes marinhas, da precipitação e da temperatura (SUZANA 

KHAN, Prêmio Nobel da Paz 2007, GRUPO DE CIENTISTAS DO IPCC, apud 

BRIDI, 2012). 

No caso do Brasil, esse aumento do NRM será pontual para cada região, e os 

modelos desenvolvidos ainda não conseguem fazer essa previsão com precisão ou com 

pequeno grau de incerteza para o nível local. MESQUITA et al. (2007) desenvolveu 

estudos de projeção para os próximos 200 anos para a costa do estado de São Paulo, 

onde a previsão de eventos extremos/ressacas podem alcançar até 2,60 m. 

3.4. Planejamento e Gestão dos Recursos Costeiros 

Na Declaração dos Oceanos, da Conferência Rio + 20 (UNCSD, 2012), a gestão 

adequada dos recursos costeiros deve ter como metas: 

1) Implementação de estratégias de adaptação por meio de gerenciamento costeiro 

integrado; 

2) Construção de ações de preparação para a condição de resiliência e de capacidades 

adaptativas de sítios costeiros e; 

3) Desenvolvimento e suporte de medidas adaptativas para redução de 

vulnerabilidades. 

Diferentes autores apresentam considerações relevantes sobre o tema 

planejamento de longo prazo e gestão adequada dos recursos da zona costeira, 

vulneráveis às mudanças climáticas. Essas considerações dependem diretamente do 

cenário loco-regional e do nível de desenvolvimento socioeconômico local: 
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a) JOLICOEUR et al. (2007) desenvolveram, para as Ilhas de Madeleine no Canadá, um 

estudo que ilustra bem um cenário insular vulnerável e suas tentativas de adaptação 

ad hoc, não havendo, neste caso, prática de implantação de medidas de mitigação 

combinadas à maior responsabilidade ambiental. Em consequência, ocorreu erosão de 

dunas e praias no arquipélago, assim como danos graves às estruturas existentes. 

Foram implantadas também proteções estruturais costeiras que funcionaram para 

atender as diversas funções em fases distintas de desenvolvimento do arquipélago; 

b) As pequenas ilhas constituem espaços territoriais finitos, situadas dentro das zonas 

costeiras, e apresentam-se atualmente como áreas com restrições de gestão, visto que 

o desenvolvimento socioeconômico, a proteção ambiental e o uso do solo formam 

uma intrincada rede local (CHEVRIER, 1992; JOLICOEUR et al., 2007); 

c) O desenvolvimento sustentável é o paradigma dominante na gestão e no 

planejamento do litoral, e deve ter como um dos objetivos a conservação dos recursos 

naturais dos habitats da zona costeira (KAY e ALDER, 2005; JOLICOEUR et al., 

2007); 

d) Há a necessidade de planejamento de longo prazo e de gestão de infraestruturas 

costeiras, e deverá haver sensibilização para as previsões de alterações climáticas, 

especialmente da elevação do NRM e das tempestades (ARGUS, 1994); 

e) Em contraste com a gestão costeira de emergências ad hoc, o planejamento e a gestão 

de longo prazo deverão proporcionar uma visão mais ampla, integrando a 

conservação dos habitats costeiros e o equilíbrio geomorfossedimentar (GABRIEL et 

al., 2000); 

f) A gestão costeira não deve ser reduzida a uma sucessão de intervenções pontuais de 

emergências, pois essa abordagem poderá conduzir ao enrijecimento da linha da costa 

e à maior perturbação do sistema costeiro, sem lidar realmente com as causas do 

problema da erosão costeira (GRIGGS et al., 2005); 

g) Há a necessidade do desenvolvimento de estudos prévios mais apurados para 

implementação de proteção de infraestruturas estratégicas nas regiões vulneráveis, 

especialmente nas ilhas e comunidades costeiras, onde a implementação dessas 

estruturas muitas vezes requer o uso da zona costeira (JOLICOEUR et al., 2007); 

h) Nas regiões costeiras de países em desenvolvimento, as estratégias de gestão podem 

ser “nada a fazer” ou “retirar e descomissionar” (KOMAR, 1998; NORDSTROM, 

2000; FRENCH, 2001); 
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i) Nas regiões desenvolvidas, a manutenção de um litoral fixo depende de 

investimentos em obras de engenharia que, dependendo das condições específicas do 

local, podem ser estruturas costeiras resilientes ou estruturas leves (KOMAR, 1998; 

NORDSTROM, 2000; FRENCH, 2001); 

j) As considerações financeiras muitas vezes são a base para decisões sobre a erosão 

costeira, e raramente são analisadas no contexto das mudanças climáticas e dos 

benefícios integrais dos custos que incorporam todos os aspectos econômicos e 

financeiros das intervenções sucessivas de enrijecimento da costa (NORDSTROM, 

2000; GRIGGS et al., 2005); 

k) Mesmo quando as soluções e medidas estruturais são técnica e economicamente 

viáveis, em virtude das receitas associadas à presença de uma praia, por exemplo, 

atualmente a alimentação artificial ou o engordamento das praias é preferível à 

construção de proteções estruturais rígidas, pois estas também causam impactos 

negativos (JOLICOEUR et al., 2007); 

l) Para a construção de edifícios e estruturas de proteção costeira, pode também ser 

adotado o realinhamento administrativo, ou seja, quando é necessário implantar uma 

política pública de retirada planejada da população e das estruturas do litoral, tendo 

em vista a necessidade de implantação de projetos de engenharia de longo prazo 

(KOMAR, 1998; NORDSTROM, 2000; FRENCH, 2001); 

m) Também pode ser adotada a política de proibição de desenvolvimento em áreas 

muito próximas à orla marítima, onde são constatadas elevadas taxas históricas e 

atuais de erosão e recuo da linha de costa; 

n) A sustentabilidade das infraestruturas estratégicas e de demais recursos costeiros 

existentes exigirá uma abordagem integrada com gestão e planejamento de longo 

prazo; 

o) Um sistema de informação geográfica (SIG) de mapeamento da região vulnerável é 

necessário para análise da evolução dos processos de erosão e da evolução da linha 

da costa, bem como, das alternativas para adoção de medidas adaptativas e/ou 

mitigadoras; 

p) O enfrentamento das vulnerabilidades e dos riscos de inundação, de origem natural e 

antrópica, tem-se apresentado como prerrogativa ambiental inadiável. São muitos os 

exemplos de vulnerabilidades costeiras em consequência de amplos impactos 

advindos da elevação do NRM, provocados pelas mudanças climáticas; 
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q) Destaque especial é dado aos países-ilhas localizados em áreas críticas e que correm 

o risco de desaparecer com o aumento do NRM: são os países costeiros ameaçados e 

que possuem grande contingente populacional em seus territórios e os países com 

áreas situadas abaixo do NRM; 

r) As mudanças climáticas globais nos espaços insulares têm colocado em risco a vida 

de pessoas e vêm provocando significativas alterações: perdas físicas, financeiras e 

socioambientais por inundações nas baixadas e áreas costeiras; contaminação de 

água potável e prejuízos na produção de alimentos, no turismo, no setor imobiliário e 

no abastecimento; paralisação de operações de logística terrestre, marinha e aérea; 

dentre outras; 

s) A gestão territorial e urbana das ilhas costeiras é considerada um exercício 

complexo, porém essencial para alcançar a sustentabilidade, principalmente quando 

as infraestruturas estratégicas desses ambientes encontram-se expostas e mantidas em 

áreas costeiras dinâmicas. Nessas ilhas, as gestões estratégicas integradas e de longo 

prazo das infraestruturas adequadas são componentes cruciais para o 

desenvolvimento socioeconômico, inclusive para garantir a sustentabilidade dos 

recursos costeiros, agravados pelas modificações na dinâmica da costa. 

3.5. Estudos Prospectivos e Cenários 

A partir da crise de energia na década de 1970, o tema “elaboração de cenários” 

ganhou destaque e se desenvolveu. AMARA (1988) e COATES (1994) descreveram a 

aprendizagem obtida internacionalmente com os estudos prospectivos nas décadas de 

1970, 1980 e 1990, destacando a natureza exploratória dos estudos prospectivos e a 

importância de uma abordagem interdisciplinar na pesquisa sobre os rumos e as 

possibilidades do futuro. JOHNSON, WRIGHT e GUIMARÃES (1986) relataram casos 

de estudos prospectivos sobre a produção de petróleo em águas profundas. JOHNSON e 

MARCOVITCH (1994) descreveram a experiência em planejamento tecnológico 

setorial. WRIGHT e GIOVANAZZO (2000) apresentaram a metodologia desenvolvida 

pela Universidade de São Paulo (USP) para temas gerais em política industrial. 

GRUMBACH (2008) contribuiu com o projeto Brasil 3 Tempos (NAE-PR, 2004; 

2006), em que se prospectou a possibilidade de novas configurações políticas 

equilibrarem melhor os procedimentos de arrecadação de recursos e a distribuição dos 

encargos públicos, em consonância com projetos regionais específicos. 
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Vários autores têm se dedicado a estudar o tema “elaboração de cenários”, 

dentre os quais podem ser citados: RATTNER (1979), JOHNSON, WRIGHT e 

GUIMARÃES (1986), PORTER (1986; 1989), AMARA (1988), PORTER (1991), 

COATES (1994), GODET (1994; 2000), GLENN (1994), JOHNSON e MARCOVITCH 

(1994), MASON (1994), SCHOEMAKER (1995), SCHWARTZ (1996), RINGLAND 

(1998), SCHWARTZ et al. (2000), WRIGHT e GIOVANAZZO (2000; 2006), WRIGHT 

(2005), FRANCO (2007), MARCIAL e GRUMBACH (2008). 

3.5.1. Características de Estudos Prospectivos 

Os objetivos de um estudo prospectivo podem ser elencados em: 

• Tomada de decisões: definição de grandes linhas de ação, estratégias e proposição de 

políticas, programas e projetos; 

• Definição de prioridades: identificação e escolha de áreas mais promissoras de 

atuação; 

• Capacidade de reação e antecipação: construir conhecimento sobre variáveis que 

determinam futuros possíveis e tendências emergentes, de modo a tornar os 

agentes/organizações com maior capacidade de reação a mudanças ambientais e de 

antecipação na busca de oportunidades; 

• Geração de consenso e mediação: promover consenso e maior equilíbrio entre agentes 

e grupos de interesse, evitando que os mais organizados se sobrepujem aos demais, 

potencialmente promissores, porém desarticulados; 

• Comunicação e educação: promover a comunicação entre agentes (por exemplo, 

comunidade científica, setor produtivo, público em geral), de modo a disseminar 

informações, troca de experiências e aumento do conhecimento sobre os temas 

tratados (ZACKIEWICZ & SALLES-FILHO, 2001). 

Segundo CASTRO e LIMA (2001), a visão prospectiva nasce como contraponto 

à visão tradicional do planejamento. Trata-se de planejar, porém lidando com essa atual 

realidade turbulenta e em constante mutação. Assim, o futuro não é uma continuação do 

passado. Trabalha-se com a ideia de “futuros múltiplos e incertos”, sendo a projeção do 

passado uma das possibilidades. O futuro, portanto, é determinado por uma interação 

entre tendências históricas e eventos hipotéticos. 

ZACKIEWICZ & SALLES FILHO (2001) apresentaram outra ideia 

fundamental da visão prospectiva: se o futuro não está definido pelo passado, é possível 
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atuar sobre as variáveis que o determinam, fazendo com que seja possível construir 

futuros desejados e/ou nos afastar de futuros indesejados. 

A partir de tais visões, deve-se adotar uma postura ativa em relação ao futuro, 

uma vez que este será determinado pelas decisões que são tomadas no presente. Esta 

postura tem como consequência o fato de que a formulação do futuro não é feita 

somente com a aplicação de técnicas, mas envolve também a comunicação e a 

negociação entre os diversos agentes que atuam no ambiente da organização ou do 

sistema em análise (CARDOZO et al., 2005). 

Trata-se então do planejamento prospectivo de um processo estruturado e 

coordenado, que tem como função a formulação de estratégias para se atingir objetivos. 

Segundo os estudos citados, nesse sentido, atingir o futuro previsto passa a ser 

até secundário, uma vez que o principal objetivo do processo é orientar as decisões e as 

ações do presente. Nesta ótica, a análise prospectiva envolve alto grau de complexidade 

e abrangência. 

É necessário um profundo conhecimento do objeto de análise, do seu ambiente, 

do seu desempenho e das variáveis que afetam este desempenho. É necessário ainda 

determinar as relações de causa e efeito que essas variáveis têm sobre o seu 

desempenho, pois são essas relações que irão definir o comportamento futuro do objeto 

de estudo (MDIC/STI, 2001). 

Nos estudos prospectivos são recomendadas associações entre as diferentes 

abordagens, que podem ser: 

• Monitoração tecnológica (technology assessment, em francês veille technologic); 

• Acompanhamento de evolução e identificação de sinais de mudança, ou fatos 

portadores do futuro, realizada de forma mais ou menos sistemática e contínua; 

• Cenários e tendências (forecastings): o termo forecasting, na literatura, refere-se tanto 

a estudos tendenciais, mais associados ao planejamento tradicional, apoiado em 

tendências históricas, quanto ao estudo de cenários, em que são investigados futuros 

alternativos, constituindo-se, portanto, em uma abordagem prospectiva; 

• Prospecção tecnológica (technology foresight): orienta-se para a busca de soluções 

tecnológicas; 

• Possibilidades de inovações, não necessariamente baseadas em informações 

tendenciais, mas em projeções especulativas, ocorrendo de forma aleatória ou apenas 

tratando de temas específicos (CARDOZO et al., 2005). 
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WRIGHT e GIOVINAZZO (2000) identificaram outras três abordagens para o 

planejamento prospectivo: 

• As extrapolativas são as que buscam a projeção, para o futuro, de eventos do passado, 

na expectativa de que as forças que moldam os eventos continuarão a atuar no futuro, 

de forma semelhante a que vinham fazendo no passado. São as mais indicadas para 

previsões de curto prazo, em que a suposição de continuidade ambiental tem mais 

validade; 

• As exploratórias concentram a análise no processo de mudança e nos caminhos 

alternativos viáveis para o futuro, procurando-se identificar eventos e ações que 

provocam mudanças, levando a situações futuras diferentes das atuais; 

• As normativas são as que visam orientar as ações, considerando valores, necessidades 

e aspirações dos agentes envolvidos, concentrando-se, portanto, na busca do futuro 

desejado. 

As abordagens exploratórias e normativas são normalmente utilizadas, de acordo 

com a mesma fonte, para horizontes de tempos mais longos, cujo número de opções 

possíveis é maior, assim como o grau de incerteza sobre as condições ambientais. 

No planejamento prospectivo, as abordagens segundo a natureza das variáveis 

que serão prospectadas podem ser classificadas em três tipos: 

• As constantes, que não irão mudar no período de tempo considerado (clima, 

geografia, por exemplo); 

• As evolutivas, que mudam, mas que terão comportamento razoavelmente previsível, 

como demografia e índices de preços para períodos não muito longos; 

• As erráticas, cujo comportamento é completamente imprevisível, incerto e atemporal 

(GRISI e BRITO, 2003, apud CARDOZO et al., 2005). 

3.5.2. Métodos Prospectivos 

Mais de uma técnica pode ser utilizada no mesmo estudo, dependendo da sua 

fase e dos seus objetivos. Dentre os principais métodos e técnicas utilizados nesta 

pesquisa destacam-se os estudos prospectivos, cujos métodos classificam-se em três 

grupos: 

1. Formais: São entrevistas estruturadas, análises morfológicas, discussões organizadas 

sobre questões predeterminadas, métodos Delphi, análise de impactos cruzados, 

construção e análise de cenários; 
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2. Informais: São basicamente discussões não estruturadas do tipo workshops, utilizando 

meios como brainstorming e brainwriting; 

3. Quantitativos: São extrapolações de tendências, modelagens por computador e curvas 

de crescimento, dentre outros (ZACKIEWICZ & SALLES-FILHO, 2001). 

No presente estudo do tema “elaboração de cenários prospectivos”, de modo a 

consubstanciar uma abordagem qualitativa para o desenvolvimento da metodologia 

proposta (PAAVENRM), foram utilizados os seguintes referenciais: FRANCO (2007) e 

MARCIAL e GRUMBACH (2008). 

3.6. Gestão Corporativa Estratégica 

O crescimento do porte das organizações e o incremento da sua complexidade 

estrutural, associados à aceleração do ritmo das mudanças ambientais, têm exigido das 

organizações maior capacidade de formular e implementar estratégias que possibilitem 

superar os crescentes desafios de mercado e atingir seus objetivos, tanto de curto como 

de médio e longo prazos. A velocidade de ocorrência das mudanças no ambiente de 

mercado pode estar associada a vários fatores, com destaque para o desenvolvimento 

tecnológico, a integração de mercados, o deslocamento da concorrência para o âmbito 

internacional, a redefinição do papel das organizações, além das mudanças no perfil 

demográfico e nos hábitos dos consumidores. Essas mudanças têm exigido a redefinição 

das estratégias adotadas pelas organizações e a capacidade contínua de inovação e 

adaptação. A formulação e a implementação de estratégias, principalmente da estratégia 

corporativa, impõem vários desafios à organização: a escolha entre reduzir de maneira 

defensiva, manter ou aumentar o seu escopo corporativo, ou a escolha que envolve um 

grande esforço por parte da organização como um todo. A seleção do melhor método ou 

técnica leva em conta o tempo gasto para implementação, o custo e o controle do 

processo escolhido. A estratégia corporativa apresentou grande desenvolvimento, 

principalmente a partir da década de 1980, quando o fenômeno da reestruturação 

empresarial – conjunto amplo de decisões e de ações, com dimensão organizacional, 

financeira e de portfólio - ganhou impulso com o desenvolvimento tecnológico dos 

meios de comunicação e dos transportes, passando a predominar uma dinâmica de 

interação e integração em nível mundial (CAMARGOS et al., 2003). 

O conceito de “estratégica” pode ser definido como “a decisão sobre quais 

recursos devem ser adquiridos e usados para que se possam tirar proveito das 

oportunidades e minimizar fatores que ameaçam a consecução dos resultados 
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desejados” (MICHEL, 1990); ou, “é a mobilização de todos os recursos da empresa no 

âmbito nacional ou internacional visando atingir objetivos em longo prazo, sendo seu 

objetivo permitir maior flexibilidade de resposta às contingências imprevisíveis” 

(LODI, 1969). Algumas palavras-chave usadas como sinônimos de “estratégia” 

reduzem sua amplitude conceitual, dentre elas: mudanças, competitividade, 

desempenho, posicionamento, missão, objetivos, resultados, integração, adequação 

organizacional e gestão corporativa (CAMARGOS et al., 2003). 

3.6.1. Gerenciamento de Riscos nas Empresas 

A análise do comportamento estratégico das empresas diante das ameaças à 

sustentabilidade deve considerar variáveis e fatores externos e internos que influenciam 

o seu processo de tomada de decisão. As variáveis e os fatores externos são sempre 

complexos e diversificados, abrangendo diversos aspectos que assumem relevância no 

planejamento estratégico empresarial, além das diretrizes apontadas pelas políticas 

governamentais, sejam políticas, econômicas, ambientais, tributárias ou sociais. 

Também atuam externamente à empresa os indicadores do mercado específico, dentre 

os quais podem ser destacados a concorrência, a logística, os consumidores, os preços, 

os insumos, a área geográfica, a força de trabalho, dentre outros. No âmbito interno à 

empresa, as variáveis e os fatores incluem: a capacidade operacional, o capital fixo, o 

capital intelectual, os clientes, os fornecedores, os sistemas de gestão, a administração 

do caixa e dos resultados, etc. Assim, fatores externos e internos complexos se 

incorporaram ao planejamento estratégico das empresas, que precisam avaliar suas 

características e tendências em conjunto. Sob esse contexto, em que diferentes variáveis 

se relacionam e se influenciam mutuamente, incorporou-se o aquecimento global 

provocado pelo aumento de emissões dos gases GEE, que assume, concomitantemente, 

características de variável externa (emissões) e interna (impactos). 

Quando aplicados à Ilha Redonda, o risco ambiental do evento natural extremo 

da elevação do NRM (variável externa) e os impactos provocados pela provável 

inundação costeira (variável interna), de acordo com a Tabela 11 (capítulo 6 - 

Resultados), podem vir a interferir na segurança dos processos industriais da ilha e, 

portanto, alterar significativamente seu desempenho empresarial, ainda neste século 

(ANDRADE, 2012). 

Na Tabela 11 podem ser visualizados os diferentes riscos aos quais a empresa 

proprietária da ilha encontra-se vulnerável. Nesta perspectiva, ao aplicar a metodologia 
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desenvolvida nesta tese, a empresa tem a possibilidade de inserir efetivamente a questão 

climática em seus sistemas de gerenciamento de riscos. De tal modo, ao usar esta 

ferramenta técnica e administrativa, poderá adaptar-se aos riscos climáticos que se 

apresentam atualmente como ameaças a seu negócio. Consequentemente, a empresa 

criará condições para planejar seu futuro diante das ameaças de sustentabilidade, não 

somente para antecipá-lo, mas para utilizá-lo como um instrumental de planejamento e 

gestão estratégica, plausível para a tomada de decisões, e, voltadas para a 

responsabilidade técnica, administrativa, social e corporativa, enfatizando as ameaças 

pela provável elevação do NRM e gerenciando adequadamente as oportunidades a partir 

dos impactos de sua provável inundação. 

3.6.2. Planejamento, Prospectiva e Mudanças Estratégicas 

Como regras para a tomada de decisão em orientação ao comportamento de uma 

organização, a gestão empresarial estratégica deve integrar as principais metas, políticas 

e sequências de ações de uma organização em um todo coeso (QUINN, 1980), sendo 

estas estratégias examinadas quando apresentam oportunidades e riscos. 

O caráter abrangente, holístico e temporal do planejamento é característica 

indispensável ao planejamento estratégico de uma empresa. O planejamento estratégico 

em uma organização decide os programas que a empresa adotará e os recursos que 

reservará para cada um desses programas no futuro. Para esse autor, as principais 

características do planejamento estratégico, com ênfase na sua relação com o futuro são: 

i) deverá estar relacionado às implicações futuras de decisões presentes; ii) é um 

processo composto de ações inter-relacionadas e interdependentes, visando alcançar 

objetivos previamente estabelecidos; iii) pode agregar mais valor do que seu produto 

final; iv) necessita de uma visualização do futuro; v) avalia as ações alternativas em 

relação aos estados futuros; e vi) escolhe ações alternativas (PEREIRA, 2002). 

Gestão estratégica é um conceito mais amplo de planejamento estratégico no 

processo de construção do futuro, que agrega conceitos de cenários prospectivos (que 

empregam as técnicas de pesquisa Delphi, impactos cruzados e simulação pelo método 

de Monte Carlo) e interações estratégicas (que utilizam conceitos da Teoria dos jogos, 

cujo objetivo é modelar a forma de atuação dos atores) (ANSOFF e MacDONNEL, 

1993). 

A definição proposta para planejamento é a mesma para a prospectiva: 

“conceber um futuro desejado, bem como os meios reais para lá chegar”. Ambas 
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defendem que “a prospectiva, com suas tendências e riscos de ruptura, subverte o 

presente e interpreta a estratégia”; indicam que a abrangência da estratégia passa por 

“interrogar sobre as escolhas possíveis e os riscos irreversíveis”; “e que a prospectiva é 

frequentemente estratégica, senão pelas suas consequências, ao menos pelas suas 

intenções”, visto que “a estratégia apela à prospectiva, quanto mais não seja para 

iluminar as escolhas que comprometam o futuro”(GODET et al., 2000, apud FRANCO 

(2007). 

3.6.3. Implantação de Mudanças Estratégicas 

Essencial para implantação de mudanças em qualquer organização é formar e 

sustentar uma cultura e uma estrutura organizacional que facilitem o gerenciamento 

contínuo de mudanças e o alto nível de preparo ou capacidade, quando e onde estas são 

necessárias (TODNEM, 2007). 

Existe a tendência natural de deixar as coisas seguirem seu curso ao longo do 

tempo, e de achar que o tempo, que não pode ser apressado, resolverá todos os 

problemas. Assim, muitos problemas que geram riscos e incertezas empresariais no 

longo prazo são negligenciados, permitindo-se inclusive omissão daqueles considerados 

mais complexos e que demandam maiores esforços e recursos, como os riscos 

ambientais. As organizações permitem que os problemas comumente esperados se 

arrastem ou, possivelmente, que venham a piorar. ROBERTO e LAVESQUE (2005) 

instruem que para evitar a tendência natural reativa é imprescindível que as mudanças 

necessárias sejam planejadas muito antes dos acontecimentos. 

Tanto TODNEM (2007) quanto PFEIFFER e SCHMIDT (2005) apontam a falta 

de preparo para mudança como um dos indicadores do gerenciamento bem sucedido de 

riscos e de mudanças, e este apresenta quatro barreiras à implantação de mudanças 

estratégicas na organização: i) barreira administrativa, que pode refletir o foco das 

atividades administrativas nos problemas diários em detrimento de novas estratégias; ii) 

barreira da visão, que surge quando as visões e estratégias não são compartilhadas entre 

os diferentes níveis da organização, e por isso não se consegue a participação dos 

envolvidos; iii) barreira dos recursos, quando estes não são disponibilizados 

conscientemente para a implantação da estratégia; e iv) barreira das pessoas, quando 

fracassa o esforço para garantir a aceitação das mudanças pelos stakeholders. 
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CAPÍTULO 4 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está situada na região da Baía de Guanabara, localizada na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). 

4.1. Aspectos Gerais 

A região de interesse da pesquisa compreende a Ilha Redonda, uma das muitas 

ilhas que compõem a Baía de Guanabara (Latitude 22°48'11"S; Longitude 43°7'8"W). 

A área de influência do sítio da pesquisa, conforme demonstra a Figura 12, 

abrange grande parte da RMRJ, composta pelos municípios de Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaboraí, Magé, Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo. 

 

Figura 12. Mapa de Localização da Área do Estudo de Caso. 

Na Baía de Guanabara coexiste um conjunto de cerca de 30 ilhas cercadas pela 

Serra do Mar (Figura 13), sendo formada por uma planície sedimentar que incorpora 

diversos rios que ali deságuam. Com uma área de aproximadamente 380 km², é a 

segunda maior baía, em extensão, do litoral brasileiro. Sua profundidade é, em média, 

de 3,0 m no fundo da baía, 8,3 m nas proximidades da Ponte Rio-Niterói e de 17,00 m 

no canal de entrada da barra. 
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Figura 13. Mapa das Ilhas no Entorno do Terminal Aquaviário da Ilha Redonda. 

4.2.2. Aspectos Geobiofisiográficos 

4.2.2.1. Aspectos Geológicos/Geomorfológicos 

O terreno rebaixado da Baía de Guanabara está disposto ao longo de um eixo de 

falha que se prolonga em direção ao oceano, a partir do complexo cristalino. 

Proveniente da Serra do Mar – uma cadeia montanhosa do relevo brasileiro que se 

estende por aproximadamente 1.500 km ao longo do litoral leste/sul do Brasil, indo 

desde o estado do Rio de Janeiro, onde recebe o nome de serra da Bocaina ou dos 

Órgãos, até o estado de Santa Catarina – convergem para a retaguarda da Baía da 

Guanabara todas as redes de drenagem e que foram obstruídas nos seus baixos cursos 

pelos elevados níveis do mar no Holoceno. 

Segundo o RIMA (2007), predominam na região ambientes de origem erosivo-

deposicionais que apresentam um relevo plano e ondulado (colinas) entre a região 

costeira e a Serra do Mar. Geomorfologicamente, caracteriza-se por um conjunto de 30 

ilhas formadas por uma planície sedimentar que incorpora diversos rios. 

4.2.2.2. Aspectos Climatológicos 

O Clima predominante, conforme destacou o RIMA (2007), é típico de região 

litorânea tropical, influenciada pelos fatores: proximidade do mar, topografia, cobertura 
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vegetal, entrada de frentes frias e brisas marinhas. Predomina o clima tropical semi-

úmido, com chuvas abundantes no verão e invernos secos. A temperatura média anual é 

de 24ºC, podendo chegar a 40ºC no verão, e de junho a agosto, a temperatura cai para 

uma média de 20ºC durante o dia e cerca de 16ºC durante a noite. 

4.2.2.2. Aspectos Meteorológicos/Oceanográficos 

Os Ventos que predominam na região, de acordo com o RIMA (2007) são de 

norte a leste, observados no período de janeiro a março, com intensidade maior no mês 

de janeiro e velocidade média de 2,2 m/s. No período de abril a junho a predominância é 

de ventos de nordeste, mas com ocorrência de ventos de sul nos meses de outono e 

inverno, com velocidade média de 1,2 m/s. No período de julho a dezembro 

predominam os ventos de leste e nordeste de todos os meses e com menor ocorrência 

dos ventos de sul, com velocidade média de 2,4 m/s. 

Em relação ao Índice Pluviométrico, conforme o RIMA (2007), os valores 

chegam 1.250 mm, sendo a média anual em torno de 100 mm; dezembro o mês mais 

chuvoso (170 mm) e agosto (55 mm) o menos chuvoso. 

Considerando a Precipitação, INPE e NEPO (2011) descrevem que eventos de 

chuvas extremas são advindas de sistemas de tempestades associados ao deslocamento 

de frentes frias que provocam precipitações de grandes intensidades e maiores 

frequências, conforme aquelas ocorridas em abril de 2010, na cidade do Rio de Janeiro 

que, com precipitações de 323 mm para um período de 24 horas, gerando um saldo de 

233 mortes, 3 mil desabrigados e 11 mil desalojados. Em janeiro de 2011, na região 

serrana do Estado do Rio de Janeiro, as precipitações chegaram a 222 mm de chuvas em 

12 horas, ocasionando 900 mortes, mais de 9 mil desabrigados e 11 mil desalojados. Em 

janeiro de 2013, no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, uma precipitação de 212 

mm em 24 horas culminou no fenômeno denominado tromba d'água, causando 05 

mortes, 400 desalojados, e 8 desaparecidos. 

O sistema de Tempestades, segundo o RIMA (2007), estão associados ao 

deslocamento de frentes frias. Estes eventos provocam precipitações de grandes 

intensidades e maiores frequências. 

No tocante à Batimetria, dados do RIMA (2007) descrevem profundidades que 

variam em média 3 m no fundo da Baía, 8,3 m nas proximidades da Ponte Rio-Niterói e 

17 m no canal de entrada da barra. A batimetria (que é a medição da profundidade dos 

oceanos, lagos e rios, expressa cartograficamente por curvas de mesma profundidade) 
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da Baía de Guanabara confere a ela o formato que lembra uma concha em leque, onde 

na porção mais estreita (entrada da baía) é mais profunda e, à medida que se alarga, 

torna-se mais larga. O segmento mais próximo da costa posiciona-se em um trecho de 

baixa maré (isto é, o nível mínimo de uma maré vazante), formando uma planície de 

maré (área baixa, plana, situada ao longo da costa ou em estuários e baías, 

constantemente sob efeito das marés) com um gradiente suave que se estende até 

profundidades inferiores a 5,00 m. A partir dessa profundidade, nota-se o aumento do 

gradiente em função do controle do canal central, atingindo profundidade entre 10 e 20 

m (Figura 14). 

 

Figura 14. Mapa de Batimetria da Baía de Guanabara. Fonte: SisBAHÍA. Fundação 

COPPETEC [s.d.]. 

Sobre o sistema de Ondas, ROSMAN (2010) destacou que as ressacas ocorridas 

na região têm sido cada vez mais frequentes, com ondas podendo chegar a 4,5 m. 

Acerca dos Dados Maregráficos da região, de acordo com o RIMA (2007), as 

marés são de pequena amplitude e do tipo irregular, com amplitude máxima de 1,40 m, 

amplitude média de sizígia de cerca de 1,20 m, amplitude média de quadratura de 80 

com e amplitude mínima de 20 cm. 
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O sistema de Marés Meteorológicas (ressacas), segundo MUEHE e NEVES 

(2008), SANTOS et al. (2004) e CARTER (1988), na região ocorrem variações 

associadas a eventos climáticos (marés meteorológicas), cuja diferença entre valores 

máximos e mínimos pode alcançar 0,90 m. As ressacas duram em média 5 dias no 

litoral do Rio de Janeiro. 

NEVES e MUEHE (2008), com base nos dados medidos pelo marégrafo 

instalado na Ilha Fiscal, situado na orla da cidade do Rio de Janeiro, e analisando 

períodos de três a nove dias, relataram que ocorrem variações associadas a eventos 

climáticos (marés meteorológicas), cuja diferença entre valores máximos e mínimos 

pode alcançar 0,90 m. Os autores consideram ainda que esse aumento do nível dos 

oceanos pode variar de ano para ano, para ciclos de aproximadamente 20 a 30 anos, 

com oscilações de 0,10 a 0,50 m de amplitude, dependendo do local e da época. Ainda 

sobre dados medidos pela estação da ilha Fiscal, AMADOR (1997) afirmou que as 

marés da baía são de pequena amplitude e do tipo irregular, uma vez que possui 

amplitude máxima de 1,40 m, amplitude média de sizígia de cerca de 1,20 m, amplitude 

média de quadratura de 0,80 m e amplitude mínima de 0,20 m, sobre os níveis das cotas 

hidrográficas da DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação) da Marinha do Brasil 

(disponível em: <http://www.dhn.mar.mil.br/>). 

As marés na Baía de Guanabara são afetadas pelos fatores meteorológicos tanto 

em direção e sentido, quanto em intensidade. Foi detectada pela estação maregráfica da 

Ilha Fiscal (OLIVEIRA, 1996) sobrelevação do NRM de até 60 cm, na comparação da 

maré astronômica com a observada, como consequência do empilhamento de águas 

oceânicas sobre o litoral, causada pelos ventos fortes associados à entrada de uma frente 

fria. Para AMADOR (1997), em virtude do estrangulamento que ocorre no canal 

principal da baía, próximo à sua barra, constatam-se os maiores valores de velocidade 

de toda a baía, e tanto nesse canal principal, quanto no canal adjacente à Ilha do 

Governador (região muito próxima à Ilha Redonda), a intensificação das correntes 

exerce importante papel no processo de autodragagem e bypassing de sedimentos, 

apresentando baixas taxas de assoreamento (RIMA, 2007). 

A ação sazonal das ressacas na costa do Rio de Janeiro foi observada durante o 

período de 1892 a 1992, de acordo com SANTOS et al. (2008), e o seu histórico é 

apresentado na Tabela 3. 

As ressacas duram em média cinco dias no litoral do Rio de Janeiro, segundo os 

dados levantados por SANTOS et al. (2004). Com essa média foi confeccionado o 
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gráfico da Figura 15, que indica que a maior frequência das ondas de ressaca ocorreu na 

região entre os meses de março e agosto, ao longo desses 107 anos de registro histórico. 

As ressacas nas águas calmas da Baía de Guanabara têm sido cada vez mais 

frequentes, e as ondas podem chegar a 4,5 m, segundo ROSMAN (2000): o Mapa de 

Altura de Ondas vindas de Mar Aberto no Sudeste do Brasil, e que chegaram à costa da 

Cidade do Rio de Janeiro e na Baía de Guanabara (Figura 16), apresenta o fator de 

amplificação da onda, simulando a altura ou amplitude que uma onda de altura “X” em 

mar aberto teria ao chegar na costa do Rio de Janeiro e na Baía de Guanabara. Por 

exemplo, se a altura for de 3,00 m ao largo e a cor indica o fator de amplificação 1,5 

vezes em um dado local, significa que a onda lá teria 4,50 m. 

Tabela 3. Histórico das Ressacas Registradas no Litoral do Rio de Janeiro no Período de 

1892 a 1999. 

Dia / Mês /Ano Descrição 
14/07/1892 Cais das barcas do município de Niterói. 
09/03/1913 Destruição da avenida beira-mar no Rio de Janeiro. 
14/07/1921 Destruição do calçadão da Avenida Atlântica. 
27/10/1927 Cais das barcas no Rio e em Niterói. 
11/03/1958 Areias e lixo no calçadão das praias das Flechas e Icaraí. 
19/04/1963 Cais das barcas do Rio, Niterói e Paquetá e calçadão de Icaraí. 
07/04/1966 Lixo e areia na orla de Niterói. 
21/05/1975 Destruição do Postinho da praia da Barra da Tijuca. 
29/07/1975 Ondas de 2 m de altura em toda a orla de Niterói. 
18/05/1977 Destruição da pavimentação Av. Almirante Tamandaré na praia de Piratininga. 
07/07/1977 Isolamento de pescadores nas ilhas da Cotunduba, Cagarras e Tijucas. 
21/02/1978 Ondas de 15 m de altura em toda orla fluminense. 
28/03/1974 Areias e lixo no calçadão e nas pistas das avenidas litorâneas do Rio de Janeiro. 
03/01/1980 Areias e lixo no calçadão e nas pistas das avenidas litorâneas do Rio de Janeiro. 
25/08/1982 Areias e lixo no calçadão e nas pistas das avenidas litorâneas do Rio de Janeiro. 
20/10/1982 Ondas de 5,0 m destruíram casas na praia Itaipu. 
04/08/1983 Ondas de 3 m de altura destruíram o calçadão da praia de Boa Viagem - na praia das 

Flechas as ondas chegaram a 10 m de altura - e destruição do calçadão da praia de 
São Francisco. 

08/03/1988 Destruição de barcos na Marina da Glória e do Iate Clube do Rio. 
13/08/1988 Ondas de 4 m de altura na orla do Rio; destruição da Marina da Glória; na praia das 

Flechas areia, pedras e lixo foram depositados no calçadão; na praia de Icaraí a 
tubulação de esgoto em frente à Rua Miguel de Frias foi destruída; 300 m da porção 
oeste do calçadão de Piratininga foram destruídos. 

08/03/1989 Destruição de casas na Baía de Sepetiba. 
26/08/1992 Ondas mataram um pescador no Caminho dos Pescadores (Leme). 
01/06/1997 Destruição da ciclovia do Flamengo e do calçadão de São Conrado; na praia de 

Icaraí a tubulação de esgoto em frente à Rua Miguel de Frias foi destruída. 
10/06/1997 Destruição de 40 m do calçadão da praia de São Conrado. 
30/03/1998 Destruição do emissário submarino de Ipanema. 
20/03/1999 Ondas de 3 a 4 m em toda a orla. 
01/06/1999 Destruição do calçadão do Gragoatá, da tubulação de esgoto na praia de Icaraí e da 

porção leste do calçadão da praia de Piratininga. 
25/09/1999 Deposição de areias nas pistas da Avenida Atlântica. 

Fonte: SANTOS et al. (2004). 
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Figura 15. Frequência de ressacas entre 1892 e 1999. Fonte: SANTOS et al. (2004). 

 

Figura 16. Mapa de Altura das Ondas vindas de Mar aberto no Sudeste do Brasil, que 

chegaram à costa da Cidade do Rio de Janeiro e na Baía de Guanabara. 

Fonte: disponível em: <http://oglobo.globo.com/ciencia/mat/2011/06/27/rio-

de-janeiro-recebe-as-maiores-ondas-do-brasil-clima-mutante-pode-trazer-

mais-ressaca-924772748.asp>. Acesso em: 12 abr. 2010. 
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Em maio e junho de 2011 (meses de ciclones extratropicais no Hemisfério Sul), 

fortes ressacas atingiram o Rio de Janeiro. Na mais violenta, quando o mar alagou 

quiosques de Copacabana, ocorreu um evento incomum: um ciclone alcançou a costa 

norte do Rio Grande do Sul. Isso fez com que os estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná fossem atingidos por ventos e chuvas, e em virtude de sua posição 

geográfica, o Rio de Janeiro, recebesse as ondas em cheio. 

Em contraste com as praias oceânicas localizadas nas suas bordas externas, 

constantemente expostas aos ciclos de tempestades originadas do quadrante sul, as 

linhas de costa do interior da baía sofrem os efeitos de eventos mais energéticos ou 

extremos e congregam uma das maiores densidades populacionais do país (2100 

habitantes/km²), por vezes dispostas ao longo dos baixos cursos dos rios que deságuam 

no sistema oceânico. Em situações de maré excepcionais (associadas a passagens de 

sistemas frontais que afogam as drenagens em seus baixos cursos), acompanhadas de 

precipitações intensas no complexo serrano à retaguarda (que aumentam o volume das 

descargas fluviais), a área de contorno interno da baía, mais rebaixada, fica exposta a 

fenômenos de inundação (NICOLODI & PETERMAN, 2009). 

4.2.2.3. Outros Aspectos Geográficos 

O RIMA (2007) caracterizou diversos aspectos da região. Quanto à Vegetação, 

predominam manguezais e remanescentes de Mata Atlântica (floresta ombrófila densa). 

Os Solos são compostos por terrenos alagados, ocorrendo próximos à desembocadura 

dos rios e/ou nas reentrâncias da costa e margem da baía, com influência direta das 

marés. Predominam solos arenosos e/ou argilosos de coloração vermelho e/ou amarelo. 

Sobre os Sedimentos, constitui-se numa região com acúmulo de sedimentos e 

propensa à formação de manguezais e remanescentes de Mata Atlântica. Os sedimentos 

superficiais são essencialmente lamosos (argila e silte), e o recobrimento de lamas está 

também diretamente associado à influência dos rios, que depositam sedimentos numa 

região de baixa ação de correntes, marés e ondas. 

No tocante à Qualidade das Águas, o Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

Baía de Guanabara indica que a baixa qualidade da água dos seus rios está 

extremamente relacionada à ocupação humana e ao uso do solo no seu entorno, 

principalmente ao lançamento de esgotos nos corpos d’água. Conforme as condições 

químicas das águas e grau de poluição, a circulação das águas na Baía é governada pela 
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ação além das marés, das descargas fluviais, pluviais e dos ventos. O estudo apresenta o 

nível de deterioração das águas da baía, dividindo-a em cinco setores (Figura 17). 

 

Figura 17. Mapa das Condições Químicas das Águas e do Grau de Poluição da Baía de 

Guanabara. Adaptado de RIMA (2007). 

Em relação aos Riscos de desastres, INPE e NEPO (2011) descreveram que, 

como se trata de uma área encravada entre o mar e a montanha, a topografia favorece as 

inundações e, com os efeitos de uma grande precipitação, estas se tornam previsíveis. 

Desta maneira, a gravidade dos problemas varia em razão da intensidade dos temporais 

e das medidas que venham a ser adotadas: de prevenção, redução de danos e de 

monitoramento. 

Estudos contemplados no Projeto “Megacidades, Vulnerabilidades e Mudanças 

Climáticas” (INPE; NEPO, 2011) evidenciaram que, além da influência das marés 

meteorológicas que provocam o aumento natural do NRM, a aproximação de grandes 

ondas e de ressacas produzidas por ciclones extratropicais no Atlântico Sul torna a 

RMRJ mais vulnerável, e geralmente tragédias e transtornos à população são 

inevitáveis. 

O cenário espacial urbano da região é agravado quando se somam eventos de 

chuvas extremas advindas de sistemas de tempestades associados ao deslocamento de 

frentes frias, os quais, como já relatados, provocam precipitações de grandes 

intensidades e maiores frequências. 

Considerando a Previsão de Elevação do NMM, MUEHE e NEVES (2008) 

explicitaram que o aumento do nível dos oceanos pode variar de ano para ano, para 
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ciclos de aproximadamente 20 a 30 anos, com oscilações de 0,10 a 0,50 m de amplitude, 

dependendo do local e da época. Além da influência das marés meteorológicas que 

provocam um aumento natural do nível do mar, a aproximação de grandes ondas e de 

ressacas produzidas por ciclones extratropicais no Atlântico Sul, torna mais vulnerável a 

RMRJ e, normalmente, tragédias e transtornos à população são inevitáveis. 

Em termos de Sistemas de Alerta e Respostas, de acordo coma a Prefeitura RJ 

(2011) e o Governo RJ (2011), a Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro (disponível 

em: <http://www.0.rio.rj.gov/alertario/?page_id=6>) dispõe de dois sistemas de 

monitoramento e de ações preditivas dos temporais que possam culminar em enchentes, 

escorregamentos e destruição: o Alerta Rio (um sistema que integra os órgãos 

municipais e estaduais de respostas) e o Centro de Operações da GEO RIO - fundação 

municipal que gerencia as encostas da cidade. Este, por sua vez, dispõe de sirenes 

instaladas em algumas áreas de risco mapeadas, e utiliza um radar meteorológico capaz 

de detectar tempestades com antecedência de 48 horas. 

4.2.3. Aspectos Socioeconômicos 

A partir de dados do IBGE (2010), a área de influência da região de estudo é 

composta por 07 municípios situados no entorno da Baía de Guanabara, destacando-se o 

Rio de Janeiro e Niterói. No contexto populacional existem aproximadamente 8,4 

milhões de habitantes nesse espaço geográfico. 

A RMRJ possui extensão de 5.693 km², sendo a maior aglomeração urbana da 

zona costeira brasileira e composta de 19 municípios, com 11.980.651 habitantes 

(IBGE, 2010), dos quais 6 milhões habitam a cidade do Rio de Janeiro. No plano 

nacional, no período de 1991 e 2000, foi a região metropolitana que alcançou o maior 

grau de urbanização (99,5%) e a maior densidade populacional (2.285,5 hab./km²), 

tendo crescido a uma taxa média geométrica anual de 1,12% a.a. A RMRJ possui ainda 

um conjunto aproximado de 14.000 indústrias, entre elas as do setor petrolífero. 

Economicamente, a RMRJ, de acordo com o IBGE (2012), ostenta um PIB de 

R$ 179 bilhões, constituindo o segundo maior polo de riqueza nacional. Concentra 70% 

da força econômica do estado e 8,04% de todos os bens e serviços produzidos no país. 

Há muitos anos congrega o segundo maior polo industrial do Brasil, contando com 

refinarias de petróleo, indústrias naval, metalúrgicas, petroquímicas, gás-químicas, 

siderúrgicas, têxteis, gráficas, editoriais, farmacêuticas, de bebidas, cimenteiras e 

moveleiras. No entanto, as últimas décadas atestaram uma nítida transformação em seu 
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perfil econômico, que vem adquirindo, cada vez mais, características de um grande polo 

nacional de serviços e negócios. Reúne os principais grupos nacionais e internacionais 

do setor naval e os maiores estaleiros do país e do estado. 

4.3. Vulnerabilidades Locais 

A região da Baía da Guanabara consiste em um dos casos mais emblemáticos do 

Brasil, quando da discussão de vulnerabilidades associada à elevação do NRM. 

Considerada como o grande destaque da fachada litorânea atlântica do sudeste do Brasil 

em termos de cenário natural, ela é palco de grandes e complexos paradoxos. 

No Rio de Janeiro e em algumas cidades da RMRJ, como já relatado, em abril de 

2010 foram registradas chuvas extremas advindas de sistemas de tempestades e 

associadas ao deslocamento de frentes frias; em janeiro de 2011, na região serrana do 

Estado do Rio de Janeiro, as precipitações chegaram a 222 mm de chuvas em 12 horas 

e; em janeiro de 2013, no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, uma precipitação de 

212 mm em 24 horas culminou no fenômeno denominado tromba d'água. 

Em 2009 foram identificados pela Prefeitura do Rio de Janeiro 230 pontos 

críticos de inundações, distribuídos em 26 regiões geográficas. Até outubro de 2012 

foram eliminados 20% desses pontos críticos, num total de 46. 

Às vulnerabilidades relacionadas aos problemas de inundação existentes, 

agregam-se as questões de infraestrutura industrial e de logística, considerando que 

RMRJ abriga aproximadamente 14.000 indústrias, 03 aeroportos, um dos mais 

importantes polos petroquímicos do país, com refinarias existentes e em construção, 

unidades de produção de gás natural, dutovias aéreas e marítimas, unidades de 

exploração offshore em construção e reparos, inúmeros navios fundeados e portos. 

A integração dos órgãos ligados à Defesa Civil Municipal e Estadual (disponível 

em: <http://www.rj.gov/web/sedec/principal>) enquanto Sistemas de Alerta tem sido 

prejudicada quando o sistema atual não detecta em tempo hábil a gravidade dos 

temporais. Por outro lado, a integração desses órgãos com os organismos federais de 

monitoramento climático também não ocorre, o que prejudica o gerenciamento dessas 

ações. Assim, um novo programa de computador (denominado PMAR – Previsão 

Meteorológica de Alta Resolução) estava previsto para ser instalado até junho de 2011 

pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele tem dois módulos matemáticos de previsão do 

tempo e de cálculo de probabilidades de inundações. Segundo a Secretaria Municipal de 

Conservação e Serviços Públicos, o programa desenvolvido pela IBM – Institute 
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Business Machine – leva em conta dados como topografia, taxa de urbanização, 

mapeamento de áreas de risco, geografia das ruas, tipo de solo, vazão de rios, 

capacidade de redes de drenagem, tábuas de marés, imagens de radares do Pico do 

Couto (da Aeronáutica) e da prefeitura, do satélite Goes (administrado pela NASA) e da 

rede de 33 pluviômetros existentes na cidade. Combinando diversas variáveis, o 

programa poderá prever, inicialmente para quatro regiões da cidade divididas em bacias 

hidrográficas (AP1 e AP3 – Centro e Zona Norte, AP2 – Zona Sul, AP4 – Barra da 

Tijuca e AP5 – Zona Oeste), quanto vai chover, a umidade relativa do ar, a velocidade 

dos ventos e a temperatura registrada em espaços a partir de um quilômetro quadrado. 

Está previsto que o programa poderá fazer diagnósticos de incidentes meteorológicos 

com até 48 horas de antecedência e 80% de acertos, permitindo o planejamento público 

de previsões e de ações de respostas a incidentes climáticos e evitando os desastres 

climáticos decorrentes. 

O PMAR não prevê ações adaptativas, porém os resultados esperados da gestão 

preditiva e de respostas aos eventos meteorológicos severos na cidade do Rio de Janeiro 

provavelmente poderão ocorrer quando este estiver calibrado e funcionando 

plenamente, e integrado aos demais atores de ações de respostas em nível municipal, 

estadual e federal. Investimentos em tecnologias de detecção de eventos meteorológicos 

severos ou extremos não são suficientes na gestão integrada de riscos para áreas de 

inundação, especialmente se considerarmos as mudanças climáticas. 

Torna-se necessário, no entanto, a permanente integração com órgãos de defesa 

civil e de monitoramento climático do Estado e da União, bem como a avaliação de 

prioridade de obras estruturais e ações não estruturais adaptativas, que efetivamente 

atuem nas áreas de risco, nos conhecidos e futuros pontos de alagamentos, além do 

treinamento de moradores e usuários. 

As fragilidades naturais já detectadas pelo processo de evolução urbana e por 

estudos relativos às mudanças climáticas, juntamente com os impactos ambientais, 

econômicos e sociais decorrentes dos novos empreendimentos, interferirão nas 

condições de permanência da população e de segmentos industriais na região, e 

reforçam a relevância do monitoramento das vulnerabilidades da RMRJ nos próximos 

anos (NACARATTI, 2008). 

Ao longo do século XXI, se nada for feito para diminuir as situações de riscos à 

inundação costeira na RMRJ, a intensidade de eventos naturais extremos, como 

inundações e eventos catastróficos, pode ser cada vez mais frequente. Cabe lembrar o 
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processo de ocupação histórica em áreas de risco na Cidade do Rio de Janeiro que, 

aliado à carência de um sistema eficiente de alerta de enchentes e de treinamento das 

populações para lidar com essas situações, oferece um ambiente propenso à ocorrência 

de tragédias (LESSA et al., 2007). 

4.4. Importância da Ilha Redonda 

Neste contexto está situada a Ilha Redonda, área de propriedade da holding 

PETROBRAS/TRANSPETRO, que abriga um terminal aquaviário, servindo de base 

para estocagem e distribuição de óleo e gás vindos de plataformas de extração 

originárias da Bacia de Campos e que vai para a refinaria de Duque de Caxias - 

REDUC. 

O Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Ceará foram selecionados pela 

Petrobras, proprietária da Ilha Redonda, para receber os terminais de regaseificação de 

gás natural liquefeito (GNL). Na Baía de Guanabara, o Terminal Aquaviário da Ilha 

Redonda e a Ilha d’Água formam, juntos, uma planta industrial projetada para uma 

produção diária de 14 milhões de m³ de gás natural. No caso da Baía de Guanabara, o 

fator fundamental alegado pela empresa TRANSPETRO (braço de transporte marítimo 

da Petrobras) é a facilidade logística que o local oferece para despachar o gás natural 

pela malha de gasodutos da Região Sudeste. 

A Petrobras também definiu o tipo de infraestrutura do empreendimento de GNL 

que contempla também a Ilha Redonda: serão instalados navios fixos de estocagem e 

regaseificação (FSRU, do inglês floating storage and regasification unit). Essas 

unidades receberão o GNL de navios supridores e farão a regaseificação, injetando em 

seguida o insumo na rede de dutos. O critério escolhido para determinar o tipo de 

infraestrutura foi o tempo para instalação do empreendimento, uma vez que a 

construção de um terminal convencional em terra demoraria de cinco a sete anos para 

iniciar sua operação comercial. 

O aspecto da flexibilidade foi outro fator apontado para justificar a escolha pelo 

FSRU, pois a construção de um terminal convencional demanda volumosos 

investimentos, que precisam ser remunerados. A Petrobras informa pela mídia que 

negociou com países fornecedores de GNL, como Nigéria, Angola, Trinidad e Tobago e 

Venezuela, bem como o Catar. Um dos pontos em negociação é a possibilidade de 

repassar o GNL para outros mercados, como o americano, quando não houvesse 

demanda nos terminais brasileiros. Este fato pode ocorrer quando as termoelétricas 
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nacionais não estiverem operando, o que explica a importância estratégica da Ilha 

Redonda com relação à logística do petróleo em nível nacional, regional e local (ver 

fotos da ocupação da ilha - Figura 18) e Figura 19 (RIMA, 2007), que apresenta os 

traçados de dutos de GLP – gás liquefeito de petróleo – adaptações da Ilha Redonda. 

 

Terminal da Ilha Redonda. 
 

Instalações do Terminal da Ilha Redonda. 

 

Esfera de GLP na Ilha Redonda. 
 

Tanques da Ilha Redonda. 

Figura 18. Ocupação da Ilha Redonda. Fonte: RIMA (2007). 
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Figura 19. Mapa de Traçado de Dutos (em amarelo) de GLP – Adaptações da Ilha 

Redonda. Fonte: RIMA (2007).  



 

86 
 

CAPÍTULO 5 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a busca de respostas às problemáticas apresentadas no capítulo 1, mais 

especificamente sobre o que será realizado e como será desenvolvida a presente 

pesquisa, foram utilizadas diferentes metodologias. Neste item são descritas 

detalhadamente a forma de reproduzir as experiências efetuadas, visando consolidar 

cientificamente os estudos, entre os quais destacamos: as premissas do trabalho, as 

diferentes abordagens metodológicas que incluem as tipologias de pesquisas científicas 

realizadas, o uso combinado de métodos (simulações de cenários: prospectivos e 

projetivos), os diferentes modelos de projeções climáticas, o método de planejamento 

estratégico, o uso do software PUMA 4.0 para modelagem prospectiva, técnicas de 

engenharia civil e oceanográfica, além do desenvolvimento de uma metodologia 

específica de gestão estratégica para a área de estudo. 

5.1. Premissas do Trabalho 

No contexto das pesquisas realizadas tem-se o atendimento às seguintes 

questões: i) integrar ações adaptativas às vulnerabilidades do planejamento prospectivo 

e projetivo proposto para resolver o problema; ii) tornar tais sítios resilientes aos riscos 

de inundações costeiras; e iii) considerar os aspectos e os impactos de um evento 

extremo de inundação costeira sobre a área de estudo. 

O presente trabalho incorporou as seguintes premissas ou eixos estruturantes: 

• Os perigos naturais e os riscos advindos das pressões antrópicas têm por 

consequências o aumento da frequência e da intensidade dos processos naturais que 

geram impactos, como ressacas, enchentes e inundações; 

• As questões institucionais de conflitos entre as legislações existentes (ambiental e de 

uso e ocupação do solo); a gestão local desfocada da integração institucional e da 

vertente ambiental de mudança climática; as capacidades institucionais e de 

planejamento inadequadas em nível federal, estadual e municipal (adaptado de 

SOUZA et al., 2001); 

• A necessidade de diminuição da vulnerabilidade e do aumento da capacidade de 

reação perante fatores externos (UE, 2007); 

• A melhoria da durabilidade dos sistemas e da infraestrutura, maior resistência a 

alterações e fatores de estresse ambiental (UE, 2007); 
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• Os sistemas de feedback mais sensíveis, com aumento na rapidez de reação (adaptado 

de UE, 2007); 

• O planejamento urbano integrado, com o funcionamento dos sistemas naturais 

(adaptado de UE, 2007); 

• As medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a 

vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico: uma das diretrizes 

citadas no artigo 5o da Lei Federal no 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional 

Sobre Mudanças do Clima; 

• As mudanças climáticas globais podem causar danos aos ativos construídos em áreas 

alagáveis, e a gestão adequada dessas áreas pode ser uma forma de reduzir os 

impactos de possíveis catástrofes meteorológicas, contribuindo para implementação 

de mudanças na ocupação social e econômica dessas regiões (ABEL et al., 2011); 

• A necessidade do desenvolvimento de critérios de antecipação possível, do 

conhecimento e do acompanhamento das dinâmicas dos processos de mudanças 

climáticas e seus efeitos, adaptando as ações em função das mudanças que 

possivelmente ocorrerão; 

• No Brasil, são ainda incipientes as políticas públicas e de gestão integrada da zona 

costeira que tenham a questão ambiental (riscos naturais) e sua integração aos riscos 

industriais como vertentes transversais ao problema das inundações costeiras. São 

também ainda pouco consideradas suas causas e seus efeitos no planejamento e 

ordenamento territorial, no desenvolvimento de estudos de cenários preditivos que 

possam orientar investimentos e ações/intervenções adaptativas e nas questões de 

intervenções e/ou ações de adaptação estruturais e não estruturais; 

• Nos investimentos em obras costeiras são, muitas vezes, desconsiderados os 

conhecimentos científicos disponíveis sobre as áreas (especialmente a morfodinâmica 

da linha da costa), resultando em retrabalhos, desperdício de recursos públicos, danos 

e prejuízos socioambientais, bem como a fragilidade das legislações e das instituições; 

• A maioria das obras costeiras cumpre no curto prazo um papel muitas vezes político, 

mas no médio e longo prazo causa impactos potenciais, acelerando a erosão, tornando 

a cidade ou o sítio mais propenso a inundações e aumentando as situações de riscos e 

prejuízos e a vulnerabilidade de pessoas, bens, infraestruturas e logística; 

• Na literatura acadêmica pesquisada, a maioria dos trabalhos publicados sobre o tema 

ERNM, enfoca a elaboração de cenários preditivos com relação às alterações na linha 
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da costa a partir da elevação do NRM. Existe uma carência de estudos direcionados 

para estimativas de custos dos danos daí advindos, bem como o desenvolvimento de 

metodologias de gestão de medidas adaptativas que preparam esses sítios para serem 

resilientes aos estresses atuais e futuros; 

• Os cenários alternativos que permitem mapear caminhos futuros distintos, os quais 

incorporam as tendências quantitativas e os eventos incertos, poderão trazer uma 

importante contribuição de suporte à troca de ideias, à aprendizagem e ao estímulo à 

criatividade, tendo como papel fundamental ser instrumento de apoio à decisão; 

• Apesar dos métodos científicos racionais prometerem uma evolução na ciência do 

risco e da sustentabilidade ambiental, os estudos devem considerar que as políticas 

públicas serão sempre fortemente influenciadas pela sociedade e pela agenda política 

do momento. Este fato implica que na implementação da gestão de riscos (que 

permite viver de forma sustentável, convivendo com os perigos sempre presentes) 

esta deve ser alcançada mediante a interação da teoria e da prática; 

• Quando aplicados à análise dos riscos industriais da Ilha Redonda, os riscos de 

inundações costeiras e os seus impactos poderão interferir na gestão corporativa e na 

segurança dos seus processos industriais, podendo inclusive alterar significativamente 

o desempenho empresarial local; 

• Para a Ilha Redonda, tomou-se como referência teórica de base matemática a equação 

que define o risco: Risco = Perigo X Consequências = Perigos X Danos Potenciais = 

Perigos X Vulnerabilidades das Pessoas, (dos Ecossistemas) e dos Bens Patrimoniais 

x Elemento em Risco X Capacidade Adaptativa ou de Resposta (VARNES, 1984); 

• O desenvolvimento antecipado e preditivo de cartas temáticas específicas, 

considerando as projeções do IPCC (2001, 2007) e as medidas de marés de sizígia e 

meteorológicas da Baía de Guanabara. Desta feita, a partir de condições de contorno 

pré-estabelecidas para as cotas de submersão na ilha, os cenários de simulação 

apresentam os impactos promovidos pelo aumento na elevação do NRM, bem como 

são sugeridas medidas adaptativas estruturais para cada um dos três cenários 

simulados para a área de estudo. 

5.2. Diferentes Abordagens Metodológicas 

Visando alcançar os objetivos propostos, foram também utilizados como 

procedimentos metodológicos as seguintes abordagens: pesquisa científica, o uso 

combinado de métodos - destacando-se as abordagem prospectiva e projetiva; o Método 
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Grumbach de Planejamento Estratégico, as Técnicas de Processamento de Dados e 

Imagens (Geoprocessamento), o Uso de Técnicas de Engenharia para Elaboração de 

Medidas Adaptativas, o Método Específico de Gestão Estratégica, os Diferentes 

Modelos de Projeções Climáticas e a Passagem da Inação às Práticas Adaptativas 

tomando a ilha local como sítio de pesquisa. 

5.2.1. Pesquisa Científica 

A ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento científico com base no 

método científico, um processo de avaliação do conhecimento empírico. 

O estudo empírico realizado nesta pesquisa analisa o problema ambiental 

complexo “elevação do NRM a partir das mudanças climáticas e seus impactos de inundação 

em plantas industriais costeiras no Brasil”, considerando os impactos dos efeitos sinérgicos 

advindos. Num determinado sítio de pesquisa aplicam-se os aspectos teóricos dos temas 

fundamentais a estudos no campo da ciência experimental e aplicada. 

Tomando como base um procedimento geral para investigar problemas 

complexos, a classificação que define as tipologias de pesquisa científica utilizadas no 

presente estudo pode ser subdividida em: i) bibliográfica; ii) levantamento e análise 

documental; iii) pesquisa descritiva; e iv) pesquisa exploratória. 

(i) Pesquisa bibliográfica: no estudo, esta técnica é usada por não prescindir da revisão 

da literatura adotada como referência em livros e em sistemas formais de ensino nas 

áreas de conhecimento afins ao estudo, visando embasar conceitualmente e 

integralizar as especificidades pertinentes ao contexto nos temas a serem 

investigados (GIL, 2008). No presente estudo, esta técnica foi utilizada para o 

desenvolvimento de diferentes temas fundamentais; 

(ii)  Levantamento e análise documental: esta técnica justifica-se pela necessidade de 

buscar, junto a diversas fontes, as que geralmente ainda não receberam um 

tratamento analítico (GIL, 2008) em documentos, experiências e informações, para 

atingir os objetivos propostos. Neste estudo foram utilizadas diferentes modalidades, 

entre elas: utilização da rede mundial de computadores para fins de pesquisa, 

contatos eletrônicos com funcionários e acesso direto à documentação própria 

privada e pública da empresa proprietária da ilha; contatos com pesquisadores nas 

áreas de interesse da pesquisa; acesso a sistemas computacionais de simulações em 

cenários; acesso a técnicas de processamento de dados e imagens 

(geoprocessamento); uso de software específico para modelagem prospectiva 
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(PUMA 4.0); consulta a sites especializados; consulta a organismos nacionais e 

internacionais e seus programas e relatórios; e utilização de programas de 

computador de tratamento de textos, de bancos de dados e imagens, de jogos de 

simulação, dentre outros; 

(iii)  Pesquisa descritiva: justifica-se o uso desta técnica no estudo pelo estabelecimento 

de relações entre variáveis e um dado fenômeno ou evento. Com esta técnica é 

possível proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida e estabelecer 

generalizações de resultados (GIL, 2008). Para KOCHE (2007), na pesquisa 

descritiva não há a manipulação a priori das variáveis, sendo feita a constatação de 

sua manifestação a posteriori; 

(iv) Pesquisa exploratória: o uso desta técnica permite conhecer mais sobre o assunto, 

quando há pouco conhecimento acumulado acercado tema (ANDRADE, 2012). Esta 

técnica é fundamental para caracterizar e descrever a natureza das variáveis que se 

quer conhecer (KOCHE, 2007). O comportamento das variáveis permitirá alcançar 

informações adicionais que, organizadas e esclarecidas, complementam estudos 

anteriores que tratam o tema de forma não conclusiva. Sendo um tipo de pesquisa 

muito específica, assumiu neste estudo a forma de estudo de caso (GIL, 2008). Esta 

condução visa limitar as variáveis observadas, a área geográfica, o espaço temporal 

e o resultado de suas possíveis interações. 

5.2.2. Uso Combinado de Métodos 

Os cenários fornecem a visão de futuro, são como um farol 

iluminando o caminho a ser trilhado; contudo, é a postura 

estratégica dos atores em relação ao futuro, que define o 

caminhar. (FRANCO, 2007). 

Sobre as fronteiras da pesquisa do futuro, GLENN (1994) e GLENN e 

GORDON (2004) apud FRANCO (2007) sugerem como a única forma de melhorar os 

resultados obtidos nas pesquisas a integração e o uso de métodos combinados, que 

sempre fornecem eficiência e geram previsões mais robustas. 

Para uso de métodos de prospecção do futuro, GLENN & GORDON (2004) 

apresentam algumas ressalvas importantes: 

• As projeções de dados históricos que não considerarem as quebras de tendências 

apresentam resultados equivocados em projeções de médio prazo; 

• As previsões são incompletas, pois não incluem fatos que ainda não ocorreram; 
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• O planejamento deve ser dinâmico. Como as previsões são imprecisas e incompletas, 

qualquer planejamento de médio prazo deve ser revisto em função de novos 

acontecimentos; 

• O dinamismo do planejamento implica a necessidade de uma constante avaliação das 

possibilidades de futuro; 

• As consequências de certos eventos podem parecer de pouca importância, porém, em 

razão do inter-relacionamento com outros eventos, podem tornar-se fatores 

dominantes; 

• As previsões de certos valores embutem, em maior ou menor grau, as crenças das 

pessoas, afetando tanto a pergunta quanto à resposta; 

• A precisão em sistemas complexos e não lineares pode ser impossível; 

• A previsão ou visualização do futuro pode alterá-lo. A identificação de uma possível 

ameaça ou oportunidade gera ações que podem alterar o futuro, anulando a ameaça ou 

ampliando as oportunidades. 

A partir de uma planta costeira insulana de petróleo, situada em uma única 

região do País, é viabilizada a compreensão de um problema complexo em uma situação 

concreta, permitindo, por meio da “construção do futuro” da ilha, entender melhor a 

natureza dos fenômenos e seu comportamento em um horizonte de longo prazo. 

Assim, para o presente estudo, fez-se o uso combinado de abordagens 

metodológicas diferenciadas para simulação de cenários futuros: a abordagem 

prospectiva e a abordagem projetiva. A distinção entre essas abordagens merece 

destaque. 

5.2.2.1. Abordagem Prospectiva 

Nesta abordagem qualitativa considera-se que além das forças que modelaram o 

passado, poderão surgir outras que desempenharão papel relevante na definição do 

futuro. Como ilustrado na Figura 20, a melhor representação do futuro é um cone, com 

relação à intensidade e ao sentido dessas forças. O vértice desse cone está colocado no 

presente, visto que a descrição do cenário deverá manterconexão com o presente, 

identificando assim o caminho pelo qual o futuro será derivado do presente 

(GLENN,1994, apud FRANCO, 2007). Nesta abordagem a alteração das forças desloca 

o cone como um todo, e esse deslocamento altera o futuro mais provável, mantendo a 

conexão com o presente. 
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Figura 20. Cenários de Abordagem Prospectiva. Fonte: GLENN (1994), apud FRANCO 

(2007). 

No estudo de caso, essa abordagem refere-se ao planejamento estratégico 

prospectivo elaborado por meio do método Grumbach (GRUMBACH et al., 2008). 

Esse método é uma técnica de processos de modelagem de cenários prospectivos que 

considera a identificação, a priorização e a mensuração de eventos portadores do futuro, 

com características próprias do sistema escolhido; no caso a Ilha Redonda. 

5.2.2.2. Abordagem Projetiva 

Nesta abordagem quantitativa, as forças que modelaram o passado continuarão a 

modelar o futuro. A ruptura de tendências conduzirá a outro cenário, diferente do 

primeiro, porém igualmente único e definitivo, conforme ilustração das Figuras 21 e 22. 

No estudo de caso, e a partir das projeções futuras do aquecimento global, 

levando-se em conta as emissões de gases de efeito estufa acumulados, esta abordagem 

projetiva refere-se às imagens simuladas de inundação por faixas altimétricas 

topográficas preestabelecidas, elaboradas após avaliações e estimativas dos danos e 

prejuízos, considerando a ocupação atual da ilha. A partir da avaliação dessas imagens, 

são propostas medidas adaptativas de intervenção estrutural e elaborados os mapas 

temáticos (estes, os “cenários construídos” por abordagem projetiva/quantitativa). 
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Figura 21. Cenários em Abordagem Projetiva. Fonte: GLENN (1994), apud FRANCO 

(2007). 

 
Figura 22. Construção do futuro por meio da Abordagem Projetiva. Fonte: GLENN 

(1994), apud FRANCO (2007). 

Neste estudo, cenários alternativos que permitem mapear caminhos futuros 

distintos para a Ilha Redonda incorporam duas tendências: i) sob uma ótica qualitativa 

serão elaborados os cenários prospectivos por meio de opiniões de peritos, considerando 

os acontecimentos tidos como incertos no espaço temporal do estudo, de 50 anos; e ii) 

posteriormente, sob uma ótica quantitativa, serão elaborados os cenários projetivos, 

considerando os acontecimentos esperados a partir de observações pregressas e 

preditivas quanto ao futuro. 
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Esses cenários alternativos, combinados, trazem uma importante contribuição de 

suporte à troca de ideias, à aprendizagem e ao estímulo à criatividade, tendo como papel 

fundamental ser instrumento de apoio à decisão (WRIGHT & SPERS, 2000). 

Portanto, este estudo não é apenas um simples exercício de predição. A presente 

pesquisa explora algumas das possibilidades do futuro da companhia proprietária da ilha 

diante dos riscos de inundação costeira. Neste sentido: i) busca ser referência para o 

exercício estruturado e qualificado dos objetivos, dos valores e das metas de sua gestão; 

ii) parte da criação de uma visão integradora e mobilizadora em direção ao futuro; e iii) 

ainda indica esforços que permitirão definir ações para as mudanças estratégicas 

adaptativas necessárias. 

5.3. Método Grumbach de Planejamento Estratégico 

Dentre os diversos métodos de planejamento estratégico existentes e apoiados 

em cenários prospectivos, para a prospecção da modelagem de cenários futuros, por 

diferentes razões foi escolhido o método Grumbach: i) por estar consolidado 

cientificamente por meio do algoritmo desenvolvido por FRANCO (2007), junto ao 

Programa de Engenharia Operacional da COPPE/UFRJ; ii) por ter como aplicativo o 

software PUMA, expandido e atualmente na versão 4.0; e iii) por ter sua aplicação 

difundida em inúmeros trabalhos desenvolvidos no mercado público e privado 

brasileiro. 

O método Grumbach, desenvolvido a partir de 1996 por Raul Grumbach, é um 

método de planejamento estratégico com apoio em cenários prospectivos, implementado 

por meio do software PUMA (MARCIAL & GRUMBACH, 2008). Esse método tem 

sido expandido desde 1996, a partir da necessidade de ampliar o conceito de 

planejamento estratégico, que engloba o atendimento das seguintes necessidades em 

uma organização pública ou privada: i) encerra-se na edição de um plano estratégico; ii) 

contribui para consolidação do conceito de gestão estratégica; e iii) contempla a 

atualização contínua do plano estratégico, por meio de monitoramento do ambiente e de 

seus reflexos, sobre o sistema da organização responsável pelo plano. 

Os princípios fundamentais do método Grumbach são: i) planejamento 

estratégico com visão de futuro baseada em cenários prospectivos, empregando 

simulação por meio do método de Monte Carlo; e ii) análise de parcerias estratégicas, 

levando em conta princípios da teoria dos jogos que permitem a gestão estratégica, com 

base em análise de fatos novos obtidos pela inteligência competitiva. 
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No esforço de “construção do futuro” para o sítio de pesquisa/organização 

empresarial, usando a simulação computacional, recorre-se à subdivisão de cenários: 1) 

o cenário ideal, que embora não exista, está em construção; 2) o cenário mais provável, 

aquele definido em relação ao que é possível avaliar por meio da negociação entre os 

peritos ou especialistas envolvidos; e 3) o cenário normativo, aquele considerado 

exequível e aceitável, que se situa entre o ideal e o mais provável, considerando critérios 

de maximização de ganhos. Para o autor do algoritmo do método, a solução ótima é a 

transformação do cenário ideal no cenário mais provável, ou seja, transformar o futuro 

desejado no futuro mais provável (FRANCO, 2007). 

Na Figura 20 acima, o centro da base do cone representa o cenário mais provável 

e é escolhido porque apresenta maior probabilidade de permanecer dentro do cone, em 

caso de variação das forças atuantes. O cenário mais provável, então, não é o cenário 

previsto, mas sim o cenário com maior probabilidade de ocorrer no futuro, dentro de um 

grande número de cenários possíveis. O cenário mais provável, em muitos casos, deve 

coincidir com o cenário de tendências. 

A construção de um futuro necessita de fatos novos, capazes de gerar rupturas de 

tendências, modificando-as para obter um futuro melhor. Para que isto ocorra, deverá 

ser criada uma parceria estratégica de atores/peritos, cujo propósito seja construir o 

futuro, e entre eles deverá ser desenvolvida uma cooperação denominada de “coalizão”, 

capaz de alterar o equilíbrio das forças que moldam os acontecimentos e modelam o 

futuro, de quebrar tendências e de conduzir o processo de construção do futuro. Isto 

ocorre por meio das rodadas de opiniões dos peritos e durante o processo de elaboração 

do Mapa de Impactos Cruzados (FRANCO, 2007). 

O método Grumbach de Gestão Estratégica se ampara em várias técnicas e 

métodos: o brainstorming e o brainwriting; o método Delphi; o teorema de Bayes; a 

simulação de Monte Carlo; a Teoria dos jogos; e a construção de futuro mencionado, 

apresentado por FRANCO (2007). 

As principais características do método Grumbach são: 

1. Sua aplicabilidade é facilitada com a utilização do software citado, que automatiza os 

procedimentos previstos em cada uma de suas fases; 

2. Adota o enfoque sistêmico, em que a organização pública ou empresa privada, objeto 

de um estudo de planejamento estratégico e de cenários prospectivos, é tratada como 

um sistema suficientemente aberto, que influencia e é influenciado pelo seu ambiente, 

de modo a não eliminar fatores com pequena significância; 
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3. Emprega modelagem matemática e ferramentas de pesquisa operacional; 

4. Gera cenários prospectivos, através de simulações de Monte Carlo, para modelar as 

questões estratégicas, procedimento que oferece os seguintes benefícios: a) 

construção de um número finito de cenários; b) análise conjunta de diversas variáveis; 

c) análise de interdependência entre variáveis; e d) acompanhamento da dinâmica dos 

cenários; 

5. Emprega princípios da Teoria dos jogos para modelar a forma de agir dos peritos, que 

são subdivididos em três elementos básicos: a) o decisor estratégico, quem determina 

o estudo, e normalmente é o titular da organização; b) o grupo de controle, formado 

por pessoas que pertencem à organização objeto do estudo prospectivo e que têm a 

responsabilidade da condução do processo; e c) os peritos, que são os especialistas da 

área de estudo, externos à organização, que respondem a sucessivas consultas 

formadas pelo grupo de controle; 

6. A informatização do método permite seu desenvolvimento em quatro fases, por meio 

do uso do software PUMA 4.0: a) identificação do sistema; b) diagnóstico estratégico; 

c) visão estratégica, com as seguintes etapas: 1) visão de presente e 2) visão de futuro 

e simulação (e gestão de futuro); 3) avaliação de medidas e gestão de resistências; e 

4) consolidação do planejamento, de FRANCO (2007) e de MARCIAL e 

GRUMBACH (2008). 

O presente estudo ateve-se à aplicação das seguintes fases do método Grumbach: 

1a) identificação do sistema (IS); 2a) diagnóstico estratégico (DE); e 3a) visão estratégica 

de futuro e simulação (VEFS). 

5.3.1. Modelagem Prospectiva 

Na Figura 23 são descritas as fases que foram desenvolvidas para a modelagem 

prospectiva, por meio do uso do método Grumbach. 

A presente pesquisa concentrou-se nas fases 3, 4 e 5 (Figura 23). Na fase 3 - 

Análise Prospectiva - o foco é a identificação do cenário normativo e as medidas 

necessárias para alcançá-lo (em cinza, na Figura 23). A Análise Prospectiva é 

subdividida em quatro etapas: i) definição de questões estratégicas; ii) construção de 

matriz de cenários; iii) análise de interações estratégicas; e iv) seleção do cenário 

normativo. 
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Figura 23. Gestão Estratégica – Método Grumbach. Fonte: Franco (2007). 

Demais fases recomendadas no método Grumbach não foram empregadas para o 

presente estudo, visto que muitas ameaças e eventos portadores do futuro ainda se 

encontram no futuro, e mesmo que existam sintomas de sua ocorrência no presente, eles 

ainda não se manifestaram sobre o sítio da pesquisa, ou ainda não há evidências 

conhecidas às quais tenha sido dada publicidade, mesmo em outras áreas vulneráveis e 

similares pertencentes à empresa proprietária do sítio de pesquisa. 

O método Grumbach denomina a fase número 3 (Figura 23) como “medidas”, 

subdivididas em dois tipos: medidas relacionadas à dimensão política (interações 

estratégicas) e medidas relacionadas à dimensão técnica (construção de futuro). A 

eficácia das medidas é avaliada pela fase 5 de monitoramento, ponto de realimentação 

do sistema. Nesta fase, verificam-se e analisam-se fatos concretos, cujo propósito é 

ratificar ou mesmo retificar as medidas adotadas. 

5.3.2. Fases de Desenvolvimento da Modelagem de Cenários Prospectivos do 

Método Grumbach 

A seguir estão descritas as fases que foram desenvolvidas nos estudos, 

utilizando-se do método Grumbach. 

Sistema 

2 - Diagnóstico 

Estratégico 

1-Identificação 
do Sistema 

1 - Análise 
Retrospectiva 

3 - Medidas 
(Visão de Futuro) 

3 - Análise de 
Medidas 

4 - Consolidação 

5 - Monitoramento 

3 - Medidas 
(Dimensão Política) 

3 - Definição do 
Cenário Normativo 

3 - Medidas 
(Dimensão Técnica) 

3 - Análise de Cenários 
- Cenário Mais Provável 
- Cenário Ideal 

Computational 
Inteligence 

Business 
Inteligence 
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Primeira Fase: Identificação do Sistema. Tem por propósito a compreensão e definição 

do sistema objeto do planejamento com base em cenários prospectivos, e define os 

parâmetros básicos de todo o estudo prospectivo. Nesta fase, são identificadas as 

características da organização e o ambiente em que ela está inserida, e é elaborado um 

Plano Estratégico para o sítio de pesquisa/organização empresarial; 

Segunda Fase: Diagnóstico Estratégico (DE). Nesta fase, confrontam-se as 

características da organização com o ambiente, com o propósito de perguntar “Quem é a 

organização?”“Em que ambiente a organização está inserida?”“Onde a organização 

deseja chegar?”“Quais são seus pontos fracos e fortes e as oportunidades e ameaças 

(Matriz SWOT)”? Dentre outros. 

Terceira Fase: Visão Estratégica de Futuro e Simulação (VEFS). Fase em que são 

contempladas três grandes etapas com relação à Visão de Futuro. Nessa ocasião, são 

construídos os cenários, por meio da utilização das técnicas: brainstorming, 

brainwriting, método Delphi, painel de especialistas, teorema de Bayes, método de 

simulação de Monte Carlo e teoria dos jogos. Ainda aqui são realizadas simulações e a 

análise de possíveis parcerias estratégicas, utilizando ferramentas matemáticas para 

simulação e princípios da teoria dos jogos. Os detalhamentos das fases do VEFS serão 

mais bem entendidos quando da aplicação do método Grumbach, propriamente dito e da 

obtenção de seus resultados. 

No item de pesquisas bibliográficas, as mesmas proporcionaram o entendimento 

de técnicas, materiais e métodos já conhecidos que pudessem promover a solução do 

problema. Na elaboração de uma nova abordagem que auxilie na solução do problema, 

percebeu-se a necessidade do desenvolvimento de uma proposta metodológica 

específica. Na aplicação desta metodologia, desenvolvida para a Ilha Redonda, além dos 

conhecimentos adquiridos, foi necessária a elaboração de cenários prospectivos e 

projetivos, bem como a proposição de um novo modelo de gestão corporativa 

estratégica para a empresa proprietária da ilha. 

5.4. Técnicas de Processamento de Dados e Imagens (Geoprocessamento) 

Os mapas temáticos foram desenvolvidos através de simulações realizadas, 

baseando-se nas condições de contorno, a partir das cotas de inundações 

preestabelecidas por faixas altimétricas e definidas nos cenários projetivos, onde foram 

utilizadas tecnologias digitais de geoprocessamento. De tal modo, tendo como base os 

dados sobre as inundações e aplicando um modelo digital de elevação da Ilha Redonda, 
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os mapas foram elaborados, com o uso do programa ArcGIS 9.3.1, projetando-se os 

diversos níveis de inundação sobre a planta industrial. 

5.5. Uso de Técnicas de Engenharia para Elaboração de Medidas Adaptativas 

Para a elaboração das medidas adaptativas propostas nos mapas temáticos, foram 

utilizadas técnicas conhecidas de diferentes especialidades da Engenharia Civil e 

Oceânica. Conhecimentos básicos de Engenharia Hidráulica, Fluvial e Marítima, bem 

como de projetos de cálculo estrutural e de construção civil foram essenciais para a 

modelagem física das intervenções estruturais no estudo de caso: proteção e elevação de 

taludes, construção de muros de concreto, sistemas de drenagem, comportas, elevação 

de logradouros, abrigamentos por quebra-mares, etc. 

5.6. Método Específico de Gestão Estratégica 

Na presente pesquisa, tomaremos como conceito de “gestão corporativa 

estratégica” a definição adaptada de DE LODI et al. (1969) e WRIGHT et al. (2000): 

“planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os 

objetivos de longo prazo da organização, que monitorados e atualizados corretamente, 

permitem o contingenciamento de recursos e maior flexibilidade de respostas, 

proporcionando a adequação organizacional às ameaças atuais e futuras, no âmbito 

local, regional e internacional”. 

Neste contexto, foi desenvolvido um método específico no sentido de subsidiar a 

implementação do PAAVENRM (Programa de Avaliação e Adaptação às 

Vulnerabilidades de Elevação do NRM) como um modelo de gestão empresarial 

estratégica, que integra a inserção do risco de inundação costeira aos riscos tecnológicos 

industriais no processo de tomada de decisão corporativa. Tal método abrange as fases 

de diagnóstico, prognóstico e gestão, potencializando recursos para a avaliação e 

adaptação de plantas industriais de petróleo, vulneráveis à inundação costeira. 

5.7. Diferentes Modelos de Projeções Climáticas 

Foram consideradas as contribuições de diferentes modelos de projeções 

climáticas e de elevação do NRM: a) IPCC (2001; 2007), que recorreram a modelos 

Downscaling (redução em escala) de circulação global e regional; b) MEEHL et al. 

(2007), que recorreram ao AOGCMS (Atmosphere Ocean General Circulation Models) 

para modelar os processos de elevação do NRM; c) VERMEER et al. (2009) e 

GRINSTED et al. (2010), que desenvolveram modelos semi empíricos, baseados na 
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relação entre observações históricas do NRM global e registros de temperatura 

atmosférica; e d) STERN (2006), que recorreu a modelos computacionais de abordagem 

determinística, os quais forneceram projeções econômicas a partir do comportamento 

futuro do clima. 

Ressalta-se que este estudo tomou como base para elaboração dos cenários 

projetivos uma média da projeção para os próximos 100 anos, a partir das informações 

científicas dos relatórios do IPCC (Intergovernamental Panel to Climate Change), ou 

seja: 1,00 m (IPCC, 2001) + 0,60 m (IPCC, 2007) = 1,60 m ÷ 2 = 0,80 m. 

5.8. Passagem da Inação às Práticas Adaptativas 

O diagrama abaixo (Figura 24) apresenta a Estrutura Força Motriz - Pressão - 

Situação - Impacto - Resposta (FMPSIR), adotada pela OCDE, e proporciona um 

mecanismo geral para analisar problemas ambientais, envolvendo o tema e o ambiente 

em questão. 

 

Figura 24. Modelo descrevendo processos de passagem da inação às práticas adaptativas 

no sítio de pesquisa. 

Adotando a metodologia ao estudo em questão, podemos adaptá-la da seguinte 

maneira: 

• Forças Motrizes, como as atividades na Ilha industrial costeira vulnerável a riscos 

climáticos e eventos extremos de inundação a partir do aumento da ENRM, 

produzem; 
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• Pressões sobre o ambiente que, como a adoção de um conjunto de ações para tornar o 

sítio resiliente aos riscos de inundação e suas consequências; alteração do enfoque de 

gestão (com responsabilização); desenvolvimento de capacidades adaptativas; 

melhorar a compreensão das vulnerabilidades climáticas associadas aos riscos 

industriais; ações relativas à atualização do quadro institucional e legal que possam 

enfrentar a indiferença e a indisposição política da inação; necessidades de criar 

vantagens competitivas (econômica de custos, cessão dos investidores, públicos e 

privados/regulação) e resiliência das estruturas, acarretam uma; 

• Situação que, através dos riscos de submersão de instalações e infraestruturas 

(interrupções, colapsos e desastres); a necessidade de quebra de barreiras corporativas 

às mudanças estratégicas adaptativas; e da não percepção dos riscos associados 

(MC/ENRM/INUNDAÇÃO/IIMPACTOS), podem gerar; 

• Impactos, entre eles: danos aos ecossistemas, estruturais, operacionais, prejuízos, 

patrimoniais, imagem das empresas, multas, e sansões, perda de bônus de seguros; 

necessidade coorporativa de criar vantagens competitivas; economia de custos; 

pressão dos investidores; políticas públicas e corporativas, levando a sociedade a; 

• Responder com diferentes medidas, como diretrizes de gestão estratégica: 

metodologia de planejamento e gestão estratégica de riscos climáticos e tecnológicos; 

instrumental técnico de diagnóstico, prognóstico e gestão e proposição de um novo 

ciclo de aprendizado corporativo de mudanças adaptativas estratégicas. 
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CAPÍTULO 6 - RESULTADOS 

A pesquisa produziu resultados significativos, e dentre os principais se 

destacam: 1) um conjunto de elementos que contribuem para o enriquecimento 

científico sobre a área de estudo; 2) o conhecimento de muitos aspectos antes 

desconhecidos, que integram o seu espaço geográfico; 3) a inter-relação com a temática 

desenvolvida na escala local; e, 4) a importância da análise integrada de suas 

complexidades e informações, especialmente com vistas ao planejamento. 

De tal modo, foram desenvolvidos os seguintes produtos: 

a) Desenvolvimento de uma proposta metodológica de avaliação e adaptação 

específica para plantas industriais de petróleo, vulneráveis à inundação costeira pela 

ENRM; 

b) Modelagem computacional para obtenção dos cenários prospectivos e projetivos, 

com a aplicação das seguintes ferramentas: 

− Cenários Prospectivos: Método Grumbach e utilização do software PUMA 4.0; 

− Cenários Projetivos: Uso de técnicas de geoprocessamento e de conceitos e 

práticas conhecidas de engenharia para elaboração de imagens e cenários 

projetivos na aplicação de uma metodologia inovadora. 

c) Aprimoramento de alguns conceitos, práticas e materiais existentes, na elaboração 

de propostas para um novo modelo de gestão corporativa estratégica. 

6.1. Proposta Metodológica para Avaliação e Medidas Adaptativas de Impactos de 

Inundação pela Elevação do NRM em Plantas Industriais Costeiras de 

Petróleo: O Caso da Ilha Redonda 

Os estudos de desenvolvimento da proposta metodológica ad hoc foram 

divididos em três fases distintas: diagnóstico, prognóstico e gestão. Inicialmente, partiu-

se da identificação e avaliação preliminar das vulnerabilidades físicas do sítio. Para o 

conhecimento prévio das inundações por faixas altimétricas, com o uso de técnicas de 

geoprocessamento e do software ArcGIS 9.3.1, totalizaram-se três cenários projetivos 

distintos de simulação da elevação do NRM e de seus impactos, com condições de 

contorno preestabelecidas a partir de dados de previsão do IPCC (2007), do Relatório 

STERN (2006), além de medições de marés de sizígia e marés meteorológicas na Baía 

de Guanabara. Em seguida, foi possível realizar uma análise da gestão de riscos de 

provável inundação sobre as atividades industriais, sob a ótica econômica de danos 

físicos e prejuízos financeiros, patrimoniais, móveis e imóveis. 
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Para tanto, faz-se necessário o entendimento conceitual sobre o comportamento 

das marés, para compreensão do comportamento de uma provável inundação pela 

elevação do NRM, desenvolvido nos itens seguintes. 

6.1.1. Pressupostos do Comportamento da Inundação Costeira pela Elevação do 

NRM na Ilha Redonda com Relação às Marés 

Estimar limites de zonas de inundações para prevenir riscos econômicos, sociais 

e ambientais por meio do conhecimento da frequência de valores extremos de 

fenômenos hidrodinâmicos marítimos e suas respectivas séries de registros é de grande 

utilidade prática para projetar portos e estruturas costeiras e apoiar a gestão integrada 

dessas áreas (VARGAS et al., 2008). 

Sem considerar as projeções de elevação do NRM, as inundações marítimas de 

consequências mais graves que ocasionam eventos naturais extremos de inundação 

resultam, no máximo, da coincidência de extremos de vários agentes forçadores: os 

níveis elevados de marés ordinárias, que ocorrem simultaneamente com as marés 

meteorológicas ou extraordinárias (de ressaca ou de tempestade, ou ainda storm surges). 

É relevante citar os estudos de MALTA (2005), que corrobora com MIGUENS 

(1996) nos conceitos básicos de marés; os de TABORDA e DIAS (1992) e ANTUNES 

e TABORDA (2009), que apresentam análises da sobrelevação do NRM (marés 

meteorológicas ou storm surges); e os de VARGAS et al. (2008; 2012), que consolidam 

o comportamento dos agentes forçadores da inundação costeira. 

Neste estudo, consideram-se como pressupostos de eventos extremos de 

inundação a coincidência das projeções da elevação do NRM para o final do século 

XXI, citadas nos relatórios do IPCC (2001; 2007), com o nível de maré elevado, ou 

seja, maré de tempestade somada à maré de cheia. 

Portanto, aos níveis de projeção da elevação do NRM pelos estudos já citados 

são combinadas ou superpostas as marés extremas que ocorrem naturalmente na Baía de 

Guanabara, isto é, a maré de sizígia (ou maré astronômica de ocorrência mensal, ou 

maré ordinária) e a maré meteorológica (de ressaca ou tempestade, ou maré 

extraordinária). A partir daí são preestabelecidas as condições de contorno para 

elaboração dos cenários projetivos 1, 2 e 3 (item 6.2.2.), base para os mapas temáticos 

de medidas adaptativas estruturais, produto final resultantes da metodologia proposta. 

No Brasil, pela carência de dados oficiais de longas séries de registros dos 

fenômenos de marés e em virtude da não possibilidade de obtenção de dados primários 
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durante o período pesquisado, e também por não ter sido este o objetivo desta tese, cabe 

ressaltar que não foram levadas em consideração as seguintes questões: 

1) O processo de espraio ou elevações de espraio de marés: quando em circunstâncias 

de mar agitado e o consequente retorno das águas das praias ao mar, ocorrendo 

extensão deste movimento das ondas nas praias da baía; 

2) A agitação marítima extrema causada por tempestade, embora esta poderia 

contribuir significativamente no caso da confecção e calibragem de um modelo de 

ondas na baía; 

3) A velocidade vertical das ondas da baía; 

4) As correntes de marés e correntes oceânicas; 

5) As incertezas relativas às condições do vento na baía; 

6) Os fenômenos de galgamento de ondas na baía, ou seja, a possível ocorrência de 

transposição de barreiras, que podem ser dunas, ou muros, ou quebra-mares, dentre 

outras, e que provocam alagamentos na costa; 

7) A não coincidência da ocorrência de um evento extremo de precipitação; 

8) As plantas de arquitetura fornecidas pela empresa, além da insuficiência dos dados 

de níveis topográficos existentes, que não fornecem qual a Referência de Nível = 

Zero. Também no arquivo municipal da prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro não 

existe planta cadastral aerofotogramétrica com curvas de níveis topográficos 

contemplando a Ilha Redonda. 

Cabe esclarecer que para confecção das imagens georreferenciadas arbitrou-se 

como datum a Referência de Nível (RN) = Zero, sendo tomado um ponto qualquer na 

borda da ilha. 

Sobre as cotas hidrográficas da DNH – Departamento Nacional de Hidrografia 

do Ministério da Marinha do Brasil, para a Baía de Guanabara podem-se considerar os 

dados de elementos de marés para determinação das condições de contorno dos cenários 

projetivos, a saber: 

• Amplitude de elevação do NRM pelo aquecimento global = 0,80 m. A projeção média 

do IPCC (2001; 2007) e STERN (2006) = 0,90 m. Neste estudo, optou-se por uma 

projeção de elevação do NRM para 100 anos, um pouco mais conservadora que os 

relatórios citados; 

• Amplitude média de sizígia (MS) = 1,20 m (AMADOR, 1997). Conforme os dados 

de previsões de Tábua de Maré feitas pela DNH (disponível em: 
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<http://www.dhn.mar.mil.br>), para os anos de 2007 e 2008, a elevação mais crítica 

de maré de sizígia no período atingiu amplitude de 1,40 m; 

• Amplitude média da maré meteorológica ou maré de ressaca (MR) = 0,90 m (NEVES 

& MUEHE, 2008). As Ondas de Ressaca ou Marés Meteorológicas (MR) podem 

variar de 0,60 m (AMADOR, 1997) até 4,50 m (ROSMAN, 2008). Para ROSMAN 

(2008), na Baía de Guanabara as ondas de ressacas apresentam fator de amplificação de 

1,50 m, ou seja, se a onda de ressaca tiver amplitude de 3,00 m ao largo, em um dado 

local, o que significa que a onda poderá alcançar nesse local, amplitude de 4,50 m. 

6.1.2. Fluxograma Geral e Fluxograma de Desenvolvimento da Proposta 

Metodológica 

A seguir são apresentados dois fluxogramas desenvolvidos para o estudo, 

pertinentes à abordagem metodológica proposta (Figuras 25 e 26), evidenciada em 

boxes no fluxograma de desenvolvimento. 

6.1.2.1. Fluxograma Geral 

 
Figura 25. Fluxograma Geral – Estrutura e Níveis de Gestão das Ações de Avaliação e 

Medidas Adaptativas. 

A seguir, são descritas as três fases para implementação da metodologia 

PAAVENRM = Programa de Avaliação e Adaptação às Vulnerabilidades de Elevação 

do NRM, e seu passo a passo, conforme box assinalado no Fluxograma de 

Desenvolvimento, de acordo com a Figura 26. 
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6.1.2.2. Fluxograma de Desenvolvimento da Metodologia de Avaliação e Medidas 

Adaptativas em Plantas Industriais Costeiras de Petróleo – PAAVENRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fluxograma de Desenvolvimento da Metodologia de Avaliação e Adaptação 

de Plantas Industriais de Petróleo - PAAVENRM. 

 

FASE III - GESTÃO 

FASE I - DIAGNÓSTICO 

Estimativas dos custos de intervenções estruturais 
propostas para cada cenário que viabilize uma 
análise custo-benefício e priorização dos 
investimentos necessários para implantação de 
medidas adaptativas. Nota: Item não desenvolvido 
no presente estudo 

Avaliação dos bens 
patrimoniais, dos danos 
físicos e dos prejuízos sobre 
cada um dos 03 cenários 
projetivos de simulação 

Identificação e avaliação 
preliminar das 
vulnerabilidades físicas e 
econômicas pela 
elevação do NM do mar, 
e análise da gestão de 
riscos de inundação 
sobre atividades 
industriais e outros 
fatores econômicos, 
frente aos possíveis 
danos físicos e prejuízos 
financeiros 

1 

Definição das 
condições de contorno 
para elaboração de 
cenários projetivos de 
simulação, pela 
elevação do NM do 
mar por faixas 
altimétricas, com usos 
de técnicas de 
geoprocessamento e 
suporte computacional 

               2 

Determinação das condições de contorno (de 
vulnerabilidades) para elaboração do cenário 
projetivo 01 de simulação da elevação do NM 
do mar, considerando o Relatório IPCC 
(2001; 2007) e o Relatório Stern (2006) 

Determinação das condições de contorno (de 
vulnerabilidades) para elaboração do cenário 
projetivo 03 de simulação da elevação do NM 
do mar, considerando o cenário projetivo 02 e 
os dados da maré meteorológica 

FASE II - PROGNÓSTICO 

Determinação das condições de contorno (de 
vulnerabilidades) para elaboração do cenário 
projetivo 02 de simulação da elevação do NM 
do mar, considerando o cenário projetivo 01 
e os dados da maré de sizígia 4 

Elaboração de 03 mapas temáticos de medidas adaptativas 
estruturais, como respostas possíveis de adaptações físicas 
às vulnerabilidades de inundações a partir da elevação do 
NM do mar, visando a proteção das infraestruturas locais, 
e assegurando as atividades até certo nível de inundação 

7 

Definição do mapa temático 03 de medidas 
adaptativas e proposição de intervenções 
estruturais no cenário projetivo 03 às 
vulnerabilidades de inundação a partir da 
elevação do NM do mar e avaliação econômica 
dos bens, danos e prejuízos: perdas estimadas 
em 48,00% e prejuízos estimados em US$ 
24.075.500,00 10 

Avaliação dos sistemas de feedback 
existentes para ações necessárias de 
respostas frente aos elementos dos 
eventos extremos de inundações, em 
função dos custos estimados dos danos 

11 

Implantação do PAVENMM: Programa de 
Adaptação às Vulnerabilidades do nível 
Médio do Mar 

12 

Desenvolver e implementar o SCRMIC 
(Sistema de Controle de Rotinas de 
Monitoramento Integrado) 

13 

Analisar a possibilidade 
de redução do valor do 
risco/prêmio do seguro 
que poderá 
financiar/patrocinar 
investimentos 
necessários à 
implantação de ações 
adaptativas e seus 
programas e sistemas 
propostos 15 

Definição de critérios de ações de 
logística como transferência e/ou 
substituição de produção, 
abastecimento e distribuição, em 
caso de danos e prejuízos que 
ponham em risco questões 
energéticas de interesse 
empresarial no âmbito local, 
regional e/ou nacional 20 

Definição de 
critérios e prazos 
para ocupação e/ou 
desocupação/ 
descomissionamento 
das áreas 
vulneráveis 

21 

Implantação 
de sistemas 
de alertas e 
treinamento 
de usuários e 
moradores 
residentes 
nas áreas 
vulneráveis 

14 

Desenvolvimento de avaliação financeira e 
atuarial que considere a implantação de medidas 
preventivas e adaptativas de proteção aos bens 
patrimoniais a aos recursos humanos (próprios e 
de terceiros) a serem executados pela empresa 
sob risco potencial, com relação à possível 
redução da probabilidade de ocorrência dos 
riscos, com conseqüente redução do valor do 
risco/prêmio do seguro 22 

Integrar o 
PAVENMM e o 
SMAPCC ao 
PEARRI (Plano 
de Emergência e 
de Ações de 
Respostas dos 
Riscos 
Industriais) 17 

Definição de critérios para 
aplicação de recursos para 
investimentos e custeios das 
ações previstas no SCRMIC, e na 
integração dos demais sistemas 
(PAVENMM, SCARMPEC, PEARRI, 
SNDC e SNM), sendo estes dois 
últimos no âmbito local e 
regional 19 

Desenvolver e implementar legislação 
específica que assegure o suporte em 
informações e aparelhamento 
institucional público e privado para as 
ações de respostas do SNDC (Sistema 
Nacional de Defesa Civil) em nível 
local e regional. Este subsidiará o 
SCARMPEC com informações locais do 
SNM (Sistema nacional de 
Meteorologia) 18 

Implementação do SCARMPEC 
(Sistema Computacional de Alta 
Resolução para Monitoramento de 
Previsão de Eventos Climáticos), para 
gerenciamento “on line” dos riscos de 
inundação: eventos climáticos 
severos, detecção de tempestades, 
ventos, ondas, temperatura, umidade 
do ar, variações de marés de sizígia e 
meteorológicas, dentre outros, e seus 
impactos no âmbito local e regional 

16 

Definição do mapa temático 03 de medidas 
adaptativas e proposição de intervenções 
estruturais no cenário projetivo 02 às 
vulnerabilidades de inundação a partir da 
elevação do NM do mar e avaliação econômica 
dos bens, danos e prejuízos: perdas estimadas 
em 16,00% e prejuízos estimados em US$ 
8.010.000,00 9 

Definição do mapa temático 01 de medidas 
adaptativas e proposição de intervenções 
estruturais no cenário projetivo 01 às 
vulnerabilidades de inundação a partir da 
elevação do NM do mar e avaliação econômica 
dos bens, danos e prejuízos: perdas estimadas 
em 2,82% e prejuízos estimados em US$ 
1.412.500,00 8 

3 

5

6 
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Fase I – Descrição das Etapas de Diagnóstico 

Box 1 – Identificação, avaliação preliminar das vulnerabilidades físicas e econômicas à 

elevação do NRM do mar e análise da gestão de riscos de inundação sobre atividades 

industriais e outros fatores econômicos, diante dos possíveis danos físicos e prejuízos 

financeiros; 

Box 2 – Definição das condições de contorno para elaboração de cenários projetivos de 

simulação pela elevação do NRM do mar, por faixas altimétricas, com uso de técnicas 

de geoprocessamento e suporte computacional; 

Box 3 – Determinação das condições de contorno (de vulnerabilidades) para elaboração 

do cenário projetivo 1, de simulação da elevação do NRM do mar, considerando o 

Relatório IPCC (2001; 2007); 

Box 4 – Determinação das condições do contorno (de vulnerabilidades) para elaboração 

do cenário projetivo2, de simulação da elevação NRM do mar, considerando sobre o 

cenário projetivo1 os dados da maré de sizígia; 

Box 5 – Determinação das condições de contorno (de vulnerabilidades) para elaboração 

do cenário projetivo3, de simulação da elevação do NRM do mar, considerando sobre o 

cenário projetivo2 os dados de maré meteorológica; 

Box 6 – Avaliação dos bens patrimoniais, dos danos físicos e dos prejuízos, sobre cada 

um dos três cenários projetivos de simulação. 

Fase II – Descrição das Etapas de Prognóstico 

Box 7 – Elaboração de três mapas temáticos de medidas adaptativas estruturais, como 

possíveis respostas de adaptação física às vulnerabilidades de inundações a partir da 

elevação do NRM do mar, visando à proteção das infraestruturas locais e assegurando 

as atividades até certo nível de inundação; 

Box 8 – Definição do mapa temático1, de medidas adaptativas e proposição de 

intervenções estruturais no cenário projetivo1 às vulnerabilidades de inundação a partir 

da elevação do NRM do mar e da avaliação econômica dos bens, danos e prejuízos: 

perdas estimadas em 2,82% e prejuízos estimados em US$ 1,412.500.00; 

Box 9 – Definição do mapa temático2, de medidas adaptativas e proposição de 

intervenções estruturais no cenárioprojetivo2 às vulnerabilidades de inundação a partir 

da elevação do NRM do mar e da avaliação econômica dos bens, danos e prejuízos: 

perdas estimadas em 16,00% e prejuízos estimados em US$ 8,010.000.00; 
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Box 10 – Definição do mapa temático3, de medidas adaptativas e proposição de 

intervenções estruturais no cenário projetivo3 às vulnerabilidades de inundação a partir 

da elevação do NRM do mar e da avaliação econômica dos bens, danos e prejuízos: 

perdas estimadas em 48,00% e prejuízos estimados em US$ 24,075.500.00. 

Fase III – Descrição das Etapas de Gestão 

Box 11 – Avaliação dos sistemas de feedback existentes para ações necessárias de 

respostas diante dos elementos dos eventos extremos de inundações, em função dos 

custos estimados dos danos; 

Box em linha vermelha pontilhada – As estimativas dos custos de intervenções 

estruturais propostas para cada cenário que viabilize uma análise custo-benefício e a 

priorização dos investimentos necessários para implantação de medidas adaptativas não 

são objeto do presente estudo; 

Box 12 – Implantação do PAVENRM- Programa de Adaptação às Vulnerabilidades do 

NRM; 

Box 13 – Desenvolver e implementar um SCRMIC (Sistema de Controle de Rotinas de 

Monitoramento Integrado); 

Box 14 – Implantação de sistemas de alertas e treinamento de usuários e moradores nas 

áreas vulneráveis; 

Box 15 – Analisar a possibilidade de redução do valor do risco/prêmio do seguro, que 

poderá financiar/patrocinar investimentos necessários à implantação das ações 

adaptativas e seus programas e sistemas propostos; 

Box 16 – Implantar o SCARMPEC (Sistema Computacional de Alta Resolução para 

Monitoramento de Previsão de Eventos Climáticos), para gerenciamento online dos 

riscos de inundação: eventos climáticos severos, detecção de tempestades, ventos, 

ondas, temperatura, umidade do ar, variações de marés de sizígia e meteorológicas, 

dentre outros, e seus impactos no âmbito local e regional; 

Box 17 – Integrar o PAVENRM e o SCARMPEC ao PEARRI (Plano de Emergência e 

de Ações de Resposta dos Riscos Industriais); 

Box 18 – Desenvolver e implementar legislação específica que assegure o suporte em 

informações e aparelhamento institucional público e privado para as ações de respostas 

do SNDC (Sistema Nacional de Defesa Civil) em nível local e regional. Este subsidiará 

o SCARMPEC com informações locais do SNM (Sistema Nacional de Meteorologia); 
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Box 19 – Definir critérios para aplicação de recursos para investimentos e custeios das 

ações previstas no SCRMIC e para integração dos demais sistemas (PAVENRM, 

SCARMPEC, PEARRI, SNDC e SNM), sendo estes dois últimos em âmbito local e 

regional; 

Box 20 – Definir critérios de ações de logística, como transferência e/ou substituição de 

produção, abastecimento e distribuição, em caso de danos e prejuízos que ponham em 

risco questões energéticas de interesse empresarial em âmbito local, regional e/ou 

nacional; 

Box 21 – Definir critérios e prazos para ocupação e/ou 

desocupação/descomissionamento das áreas vulneráveis; 

Box 22 – Desenvolver avaliação financeira e atuarial que considere a implantação de 

medidas preventivas e adaptativas de proteção aos bens patrimoniais e aos recursos 

humanos (próprios e de terceiros) a serem executadas pela empresa sob risco potencial, 

com relação à possível redução da probabilidade da ocorrência dos riscos, com 

consequente redução do valor do risco/prêmio do seguro. 

6.2. Modelagem Computacional para Obtenção dos Cenários Prospectivos e 

Projetivos 

6.2.1. Cenários Prospectivos 

6.2.1.1. Método Grumbach 

No fluxograma a seguir estão descritas as fases de aplicação do método 

Grumbach para o sítio da pesquisa, visando obter o cenário futuro construído. 

Isto se aplica para a consolidação pelos especialistas de que a interação dos 

eventos, conforme a Figura 27, poderiam ou não apresentar, um cenário futuro, similar 

ou diferente das projeções consideradas pelo IPCC (2007). 
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Figura 27. Fluxograma da modelagem computacional pelo método Grumbach. 

Primeira Fase do Método Grumbach: Identificação do Sistema (IS) 

Neste estudo identificou-se como sistema a Ilha Redonda e elaborou-se o Plano 

Estratégico da Ilha Redonda. 

Segunda Fase do Método Grumbach: Diagnóstico Estratégico (DE) 

Para elaboração do Diagnóstico Estratégico da empresa, foram confrontadas as 

características da organização com o ambiente. Após as observações evidenciadas para 

os cenários prospectivos serem sintetizadas, e considerando as principais Oportunidades 

e Ameaças externas à empresa e os principais Pontos Fracos e Pontos Fortes internos à 

empresa, desenvolveu-se uma Matriz SWOT (da sigla em inglês Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities and Threats), para o ambiente prospectado (Tabela 4). As informações 

para elaboração deste item foram obtidas no site institucional da empresa proprietária da 

Resultados 

1ª Fase 
Identificação 
do Sistema 

Definição do objeto da pesquisa 
Identificação das características da organização 

1. Ilha Redonda como sítio da pesquisa 
2. Planejamento estratégico da organização 

Resultados 

2ª Fase 
Diagnóstico 
Estratégico 

Definição para organização de seus pontos fracos e 
fortes, oportunidades e ameaças 
Elaboração da matriz SWOT 

1. Matriz SWOT para a organização 

CENÁRIO FUTURO CONSTRUÍDO 
O aquecimento global e as alterações globais do clima indicam a ocorrência de desastres ambientais 
decorrentes da elevação do NRM. Por parte da empresa proprietária ainda não há compromisso com 
os efeitos de possível inundação para a Ilha Redonda, ainda não ocorre percepção do potencial 
multiplicador dos efeitos do estudo, nem mesmo dos possíveis problemas relacionados aos desastres 
ambientais decorrentes 

Resultados 

3ª Fase 

1. Definição de 24 eventos portadores do futuro da ilha 
2. Planilha padrão de opinião dos peritos com quantificação dos 
3 quesitos resultantes 
3. Obtenção de 9 eventos mais importantes para o futuro da ilha 
4. Escala de pesos e parâmetros para a confecção da matriz de 
impactos 
5. Elaboração do mapa de impactos cruzados 
6. Modelagem com 37 cenários prospectivos 
7. Escolha de 5 cenários com 86% da probabilidade acumulada 
de ocorrência 
8. Interpretação da modelagem 

Visão estratégica de 
futuro e simulação 

de cenários 

Uso do método Grumback e software Puma 4.0 
(interações estratégicas visando um cenário 
normativo através de diferentes técnicas) 
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ilha industrial de petróleo e do seu braço de transporte, a TRANSPETRO (disponível 

em: <http://www.petrobras.com.br; www.transpetro.com.br>). 

Tabela 4. Matriz SWOT para a Empresa Proprietária da Ilha Redonda. 

Pontos Fortes (internos) Pontos Fracos (internos) 
 Grande capacidade financeira. 

 Tecnologia de ponta. 

 Alta relevância na matriz energética 
nacional. 

 Diversidade de objetivos e funções. 

 Resistências e barreiras às mudanças estratégicas de 
risco de inundação costeira. 

 Foco direcionado a grandes negócios; 

Oportunidades (externos) Ameaças (externos) 
 Aplicação da metodologia em demais plantas 

vulneráveis à inundação costeira. 

 Desenvolvimento de expertise em medidas 
adaptativas ao risco de inundação costeira. 

 Criação de um novo paradigma na solução 
de riscos à inundação costeira. 

 Irrelevância econômica do tema em face das outras 
situações (por exemplo, a produção do pré-sal, dentre 
outras). 

 Prejuízos financeiros e prejuízo à imagem corporativa. 

 Interrupção na logística do processo produtivo. 

 Incerteza das projeções climáticas do aquecimento 
global. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Terceira Fase do Método Grumbach: Visão Estratégica de Futuro e Simulação 

(VEFS) 

Na etapa1do VEFS foi utilizada a técnica de brainstorming, com a geração de 

ideias sem restrições de criatividade. Com a mensuração e o estabelecimento de médias 

e padrões estatísticos de comparação, chegou-se a uma lista de 24 eventos considerados 

pelos peritos como fatos portadores do futuro da ilha (Tabela 5). 

Tabela 5. Eventos Portadores do Futuro para a Ilha Redonda. 

Item Eventos 

1 Aquecimento do Planeta e alterações globais do clima pelo aumento de emissões dos GEE 

2 Efeitos sinérgicos do aquecimento global nas zonas costeiras 

3 Eventos naturais extremos de inundação 

4 Efeitos persistentes da elevação do NRM 

5 Eventos naturais extremos não previsíveis 

6 Danos físicos e operacionais pela elevação do NRM 

7 Não adesão da China e dos EUA aos protocolos de redução de emissões 

8 Incremento na utilização de fontes renováveis de energia 

9 Conscientização global quanto à produção e ao consumo consciente 

10 Inserção da disciplina Educação Ambiental em escolas de todo o mundo 

11 Crise na economia mundial 

12 Aumento da importância do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) na 
economia e política global 

13 Demanda crescente de energia para atendera ascensão de novos consumidores 

14 Elaboração de marcos regulatórios integradores 

 continua.. 
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continuação... 

Item Eventos 

15 Disponibilidade de financiamento público para medidas adaptativas ambientais 

16 Integração dos Sistemas Nacionais de Meteorologia, de Defesa Civil e de Resposta às 
Emergências 

17 Inexistência de regulação própria no tema Riscos à inundação costeira para tomadores de 
decisão na Política Nacional de Recursos Hídricos 

18 Governança política e competência jurídica de responsabilidade socioambiental 

19 Inexistência corporativa de compromisso sobre efeitos da possível inundação na Ilha 
Redonda 

20 Descomprometimento energético regional com a importância de logística estratégica da ilha 

21 Importância relativa dos investimentos locais diante dos investimentos globais 

22 Não percepção do potencial multiplicador dos efeitos do estudo 

23 Aumento do prêmio do seguro pela desconsideração dos riscos ambientais climáticos 

24 Ocorrência dos desastres ambientais decorrentes da elevação do NRM 

Fonte: Software PUMA 4.0. 

Na etapa 2 do VEFS, após a definição dos 24 eventos portadores do futuro, 

utilizou-se a técnica de brainwriting para gerar um relatório para cada perito, 

apresentando a sua média pessoal, permitindo que sejam revistas todas as opiniões, 

pesos e pertinências, inclusive com a possibilidade de mudanças de opiniões. Isto é feito 

com a distribuição para os peritos de uma planilha padrão de opinião, para 

preenchimento com quantificação de três quesitos: 1) percentual de probabilidade de 

ocorrência do evento; 2) graduação numérica de 1 a 5, para aferir a pertinência do 

evento; e 3) auto avaliação em que o perito atribui um peso para seu conhecimento 

específico naquele assunto abordado, pesos de 1 a 9 (Tabela 6). 

A partir deste ponto, o software PUMA 4.0 utiliza-se de diferentes técnicas 

(método Delphi, painel de especialistas, teorema de Bayes, método de simulação de 

Monte Carlo e teoria dos jogos – ver item Elementos Pós-texto) para gerar relatórios de 

dados consolidados. 

Tabela 6. Planilha Padrão de Opinião dos Peritos para Quantificação de Três Quesitos. 

Cadastro das Opiniões 

Eventos Probabilidade Pertinência 
Auto-

Avaliação 
1) Aquecimento do planeta e alterações globais do clima pelo aumento das 
emissões 

   

2) Efeitos sinérgicos do aquecimento global nas zonas costeiras    
3) Eventos naturais extremos de inundação    
4) Efeitos persistentes da elevação do nível do mar    
5) Eventos não previsíveis    
6) Danos físicos e operacionais pela projeção da elevação do nível do mar    
7) Não adesão da China e EUA aos protocolos de redução de emissões    
  continua...
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continuação...    

Eventos Probabilidade Pertinência 
Auto-

Avaliação 
8) Incremento na utilização de fontes renováveis de energia    
9) Conscientização global quanto a produção e consumo consciente    
10) Inserção de disciplinas sobre Educação Ambiental em escolas em todo o 
mundo 

   

11) Crise na economia mundial    
12) Aumento da importância do BRICs na economia e política global    
13) Demanda crescente de energia para atender a ascensão de novos consumidores    

14) Elaboração de marcos regulatórios integradores    
15) Disponibilidade de financiamento público para medidas adaptativas 
ambientais 

   

16) Integração do Sistema Nacional Meteorologia, Defesa Civil e Respostas a 
Emergências  

   

17) Inexistência de regulação própria para tomadores de decisão na PNRH    
18) Governança política e competência jurídica de responsabilidade 
socioambiental 

   

19) Inexistência de compromisso sobre efeitos de possível inundação na Ilha 
Redonda 

   

20)Descomprometimento energético regional com a posição estratégica da Ilha    

21) Importância relativa dos investimentos locais face aos investimentos globais     

22) Não percepção do potencial multiplicador dos efeitos do estudo    
23) Aumento do prêmio de seguros pela desconsideração de riscos ambientais    

24) Ocorrência de desastres ambientais decorrentes da elevação do NM    

Fonte: Software PUMA 4.0. 
 

Foi gerado, neste ponto da modelagem, um relatório mostrando as opiniões 

consolidadas dos peritos, cuja opinião individual foi associada à média de todos, dando 

oportunidade a cada um de rever ou confirmar sua posição sobre os itens pertinentes, 

em comparação com os demais especialistas que opinaram na modelagem prospectiva. 

Para a elaboração do Mapa de Opinião dos Peritos, houve a necessidade de 

seleção do nível de corte dos 24 eventos mais relevantes portadores do futuro. Para 

tanto, foram considerados apenas aqueles eventos com probabilidade acima de 70 e 

pertinência menor ou igual a 2,0. Com isto, foram retirados do Mapa de Opinião dos 

Peritos os eventos de número 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 20 e 21, pois o 

software PUMA 4.0 sinalizou que o número máximo de eventos deveria ser menor ou 

igual a 10, no sentido de evitar iterações excessivas na elaboração da Matriz de 

Impactos Cruzados e, para que a reunião de trabalho dos peritos fosse realizada em 

tempo hábil. Aos peritos foi solicitado que apenas nove eventos fossem selecionados 

como os mais relevantes. Sendo assim, a Tabela 7 apresenta os nove eventos mais 

relevantes do estudo prospectivo selecionados pelos peritos. 
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Tabela 7. Nove Eventos mais relevantes do Estudo Prospectivo. 

Item Eventos 

1 Aquecimento do Planeta e alterações globais do clima pelo aumento de emissões dos GEE 

2 Efeitos sinérgicos do aquecimento global nas zonas costeiras 

3 Eventos naturais extremos de inundação 

4 Efeitos persistentes da elevação do NRM 

6 Danos físicos e operacionais pela elevação do NRM 

7 Não adesão da China e dos EUA aos protocolos de redução de emissões 

19 Inexistência corporativa de compromisso sobre efeitos da possível inundação na Ilha Redonda 

22 Não percepção do potencial multiplicador dos efeitos do estudo 

24 Ocorrência dos desastres ambientais decorrentes da elevação do NRM 

Fonte: Software PUMA 4.0. 

 
Logo após esta etapa, cada perito recebeu nove relatórios onde, em cada um 

deles o perito apontava a implicação de cada um dos nove eventos nos oito eventos 

restantes, usando a graduação de -5 a + 5, conforme a Tabela 8. 

Tabela 8. Escala de Parâmetros e Pesos para Confecção da Matriz de Impactos 

Cruzados. 

Impacto Peso 

Quase certo que ocorre + 5 

Aumenta fortemente a probabilidade de ocorrer + 4 

Aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrer + 3 

Aumenta moderadamente a probabilidade de ocorrer + 2 

Aumenta fracamente a probabilidade de ocorrer + 1 

Não altera a probabilidade (são eventos independentes) 0 

Diminui fracamente a probabilidade de ocorrer - 1 

Diminui moderadamente a probabilidade de ocorrer - 2 

Diminui consideravelmente a probabilidade de ocorrer - 3 

Diminui fortemente a probabilidade de ocorrer - 4 

Quase certo que não ocorra - 5 

Fonte: Software PUMA 4.0 

Cada perito foi então instruído a preencher seu Mapa de Impactos Cruzados, 

classificando o impacto de cada um dos eventos com relação ao outro, numa escala de 

Parâmetros e seus Pesos. 

Para realizar simulações e análise de possíveis parcerias estratégicas, o software 

PUMA 4.0 utiliza diferentes ferramentas matemáticas para simulação. Assim, foram 

geradas nove planilhas, sendo uma para cada perito, de modo a relacionar cada evento 

aos demais, em termos de probabilidade condicionada. No teorema de Bayes há a 

probabilidade da ocorrência de um evento em função da ocorrência de outro evento de 
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probabilidade determinada. Para eventos independentes, essa probabilidade de 

ocorrência é zero. 

Com esses dados inseridos no sistema, foram gerados os Mapas de 

Convergência de Opiniões, que foram novamente enviados aos peritos, para ratificarem 

ou alterarem suas avaliações. 

Concluída a interação entre os dez Mapas de Impactos Cruzados, gerou-se a 

Matriz de Impactos Cruzados. 

Finalmente, depois de gerada a Matriz de Impactos Cruzados, e aplicado o 

software PUMA 4.0, foram determinados os impactos definitivos e suas correlações 

com os demais impactos para cada um dos nove eventos mais relevantes do estudo, 

gerando assim um relatório/slide, onde são apontados 37 Cenários Prospectivos e suas 

probabilidades de ocorrências (Figura28). 

6.2.1.2. Interpretação de Resultados da Modelagem dos Cenários Prospectivos 

A probabilidade de ocorrência é baixa para a maioria dos 37 cenários 

prospectivos para a Ilha Redonda. Assim, para efeito do presente estudo, foram 

considerados os cinco primeiros cenários de maior probabilidade, que resulta em uma 

probabilidade acumulada de aproximadamente 86% do total de 100%. Convém ressaltar 

a prevalência do cenário 1, com quase 56,8% de probabilidade de ocorrência; neste 

cenário ocorrem todos os nove eventos principais relacionados. Conforme validado pelo 

método Grumbach, através do software PUMA 4.0, e apresentado na Tabela 9, pode-se 

concluir que nos cinco primeiros cenários prospectivos para a Ilha Redonda sempre 

ocorrem os eventos de números 1, 2, 19, 22 e 24, o que indica a relevância desses 

eventos. 

A modelagem dos cenários prospectivos para a Ilha Redonda traduz-se em um 

futuro “construído”, o qual possui o seguinte enunciado: 

O aquecimento global e as alterações globais do clima indicam a 

ocorrência de desastres ambientais decorrentes da elevação do NRM. 

Por parte da empresa proprietária ainda não há compromisso com os 

efeitos de possível inundação para a Ilha Redonda, ainda não ocorre 

percepção do potencial multiplicador dos efeitos do estudo, nem 

mesmo dos possíveis problemas relacionados aos desastres ambientes 

decorrentes. 
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Fonte: Software PUMA 4.0. 

Figura 28. Slide do software PUMA 4.0, apresentando os 37 cenários prospectivos 

gerados.  
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Tabela 9. Cinco Principais Eventos que Efetivamente Ocorrem nos Cinco Principais 

Cenários Prospectivos para a Ilha Redonda. 

Item 
Cinco Principais Eventos que Efetivamente Ocorrem nos 

Cinco Principais Cenários Prospectivos para a Ilha Redonda 

1 Aquecimento do Planeta e alterações globais do clima pelo aumento de emissões dos GEE 

2 Efeitos sinérgicos do aquecimento global nas zonas costeiras 

19 Inexistência corporativa de compromisso sobre efeitos da possível inundação na Ilha 
Redonda 

22 Não percepção do potencial multiplicador dos efeitos do estudo 

24 Ocorrência dos desastres ambientais decorrentes da elevação do NRM 

Fonte: Software PUMA 4.0. 

Com o desenvolvimento da base prospectiva, conforme o enunciado anterior, foi 

possível consolidar a modelagem qualitativa. 

A seguir, são apresentados os cenários projetivos de abordagem quantitativa, 

bem como a metodologia de avaliação e adaptação, por parte das empresas 

proprietárias, de sítios vulneráveis à inundação costeira. Na gestão corporativa, o 

presente estudo também propõe que a empresa proprietária da ilha considere 

efetivamente implantar mudanças estratégicas necessárias, para inserção do risco de 

inundação costeira em seu gerenciamento de riscos. Tem-se também como intuito o 

desenvolvimento de uma proposta de gestão estratégica corporativa para motivar as 

empresas em condições similares a usar a metodologia sugerida. Para tanto, com foco 

no planejamento e gestão estratégica, além de resultarem no desenvolvimento de uma 

fórmula de mudanças, os estudos culminaram no desenvolvimento de um fluxograma 

para a tomada de decisão, propondo-se assim um círculo virtuoso de aprendizagem 

devido a aplicação dos instrumentos propostos de medidas adaptativas aos riscos de 

inundação costeira para a área de estudo. 

6.2.2.Cenários Projetivos 

Através da metodologia proposta pelo PAAVENRM (Figura 26), dos 

pressupostos sobre o comportamento das marés e da provável inundação costeira pela 

elevação do NRM na Ilha Redonda, foram preestabelecidas três condições de contorno a 

partir da altimetria da Ilha, as quais subsidiaram a elaboração de três cenários projetivos 

(cenários projetivos 1, 2 e 3), onde cada um deles está associado a uma condição de 

contorno específica às suas respectivas cotas de inundação na Ilha Redonda. 
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Baseando-se nas condições de contorno preestabelecidas, foi feita uma avaliação 

econômica da gestão dos riscos de inundação costeira, bem como mapas temáticos das 

Medidas Adaptativas de Intervenções Estruturais. 

6.2.2.1. Condições de Contorno 

Cenário Projetivo 1 

Para a elaboração do cenário projetivo 1 e a partir da altimetria da ilha, arbitrou-

se como Cota de Inundação na Ilha Redonda a coincidência da Referência de Nível em 

uma borda qualquer do sítio = 0,00 m, tomado como nível de baixa-mar, somado à 

elevação de 0,80 m (IPCC, 2001; 2007),conforme demonstram nas Figuras 29 e 30. 

Elevação do NRM no Cenário Projetivo 1 = RN + 0,80 m = 0,00 m + 0,80 m = 

0,80 m. 

 

 

Figura 29. Cotas de Inundação do Cenário Projetivo 1. 
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Figura 30. Cenário Projetivo 1 – Condições de Contorno. 

Cenário Projetivo 1 
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Cenário Projetivo 2 

Para a elaboração do cenário projetivo 2 e a partir da altimetria da ilha, arbitrou-

se como Cota de Inundação na Ilha Redonda a elevação do NRM do cenário 1 = 0,80 m, 

somado com a superposição da altura média da maré de sizígia (MS) = 1,40 m, de 

acordo com as Figuras 31 e 32. 

Elevação do NRM no Cenário Projetivo 2 = Elevação do Cenário Projetivo 1 + 

Altura Média da Maré de Sizígia = 0,80 m + 1,40 m = 2,20 m. 

 

 

Figura 31. Cotas de Inundação do Cenário Projetivo 2. 
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Figura 32. Cenário Projetivo 2 – Condições de Contorno. 

Cenário Projetivo 2 
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Cenário Projetivo 3 

Para a elaboração do cenário projetivo 3 e a partir da altimetria da ilha, arbitrou-

se como Cota de Inundação na Ilha Redonda a elevação do NRM do cenário projetivo 2 

= 2,00 m, somado com a superposição de uma onda de ressaca com amplitude média de 

h = 3,00 m, segundo as Figuras 33 e 34. 

Elevação do NRM no Cenário Projetivo 3 = Elevação do Cenário Projetivo 1 + 

Sobrelevação da Amplitude de uma Onda de Ressaca (já ocorrida) = 2,20 m + 3,00 m = 

5,20 m. 

 

 

Figura 33. Cotas de Inundação do Cenário Projetivo 3. 
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Figura 34. Cenário Projetivo 3 – Condições de Contorno. 

Cenário Projetivo 3 



 

124 
 

6.2.2.2. Avaliação Econômica da Gestão de Riscos de Inundação Costeira 

A literatura de economia ambiental propõe que os recursos ambientais devem ser 

avaliados em termos econômicos, quando são tomadas decisões que envolvem a perda 

ou a preservação de recursos ambientais. O argumento fundamental para essa avaliação 

é que quando as consequências da decisão são comparadas em termos monetários, e se 

as consequências ambientais não são também avaliadas, então esta última será tratada 

como tendo valor zero. Sabe-se, no entanto, que embora os bens e serviços ambientais 

não tenham preços de mercado, não significa que não tenham valor econômico. A partir 

dos valores estimados (Tabela 10) para os danos e prejuízos causados pela provável 

inundação na ilha, e conforme preconizado em Economia, os valores de todos os bens 

são quantificados, mas tratados como subjetivos. 

O que os economistas procuram fazer é encontrar um método rigoroso de 

medição dos valores que indivíduos diferentes colocam em diversos bens, para que 

esses valores possam ser comparados. O dinheiro é usado como base de comparação, já 

que valores subjetivos individuais são “inobserváveis” e controversos. 

O valor econômico ou o custo de oportunidade dos recursos ambientais 

normalmente não é observado no mercado, por intermédio do sistema de preços. No 

entanto, como os demais bens e serviços presentes no mercado, seu valor econômico 

deriva de seus atributos, com a peculiaridade de que esses atributos podem ou não estar 

associados a um uso. Desta forma, o valor econômico dos recursos ambientais pode ser 

decomposto em valor de uso e valor de não uso, ou valor de existência (LACERDA et 

al., 2012). 

Segundo SEROA DA MOTTA (1997), o valor de uso é representado pelo valor 

de uso direto, valor de uso indireto e valor de opção. 

Para a estimativa de valoração dos danos e prejuízos nos três cenários projetivos 

(Tabela 10) foram feitos cálculos tomando-se o somatório dos três valores a seguir: 

CEI = Custo de edificações, instalações, logradouros, estruturas costeiras 

existentes e conteúdo dos tanques: Esta estimativa foi feita considerando os valores de 

investimento nas edificações e instalações, aliados aos custos dos logradouros e das 

estruturas costeiras existentes, somados aos custos dos conteúdos dos tanques à época 

da planta de arquitetura fornecida. Esses valores foram obtidos por estimativa, visto que 

não foi possível o acesso aos dados primários recentes da empresa proprietária da ilha; a 

valoração foi feita por visualização através de imagens de satélite e de plantas de 
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arquitetura da década de 1970 – estas foram os únicos documentos fornecidos pela 

empresa proprietária. A partir das informações da planta de arquitetura, mesmo 

desatualizada, foi feito um levantamento de preços de mercado, baseando-se em dados 

da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (2012). 

CT = Valor da propriedade do terreno. Não foi possível estimar este valor, por não ter 

tido acesso a dados primários recentes, pelo desconhecimento da idade da 

compra, bem como pela dificuldade de calcular qual seria o valor da ilha, 

considerando sua tipologia e ocupação. Não foi considerada também a valoração 

da propriedade da marca Petrobras. Então, CT = 0. 

O Valor de Uso Direto é representado pela soma de CEI + CT = CEI. 

O Valor Ecológico (VE) não foi estimado nesta pesquisa, visto não ter sido alvo 

do estudo. Para considerar apenas o valor de uso do espaço e do patrimônio ecológico, 

são necessários novos estudos empíricos sobre os impactos ao meio ambiente interno e 

externo das instalações e os demais valores do espaço, por exemplo, o valor de 

existência. Portanto, para esse valor temos que VE = 0. 

Os cenários projetivos apresentados a seguir necessitam ainda de uma estimativa 

empírica, o que poderá ser feito futuramente, com a colaboração direta da empresa, se 

for possível ter acesso ao empreendimento e estimar o real valor ecológico dos impactos 

do aumento do nível do mar tanto para o empreendimento como para sua o seu entorno. 

Como se trata de uma metodologia proposta, no presente trabalho não foi possível 

considerar a existência do impacto ecológico do sistema. 

Para efeitos de desenvolvimento dos cenários a seguir, o valor ecológico 

proposto na metodologia, devido à inexistência de informações atualizadas, é 

considerado como sendo zero, o que não significa que elas não existam, apenas que a 

empresa ainda não percebe a importância de calcular sua existência. 

Como: 

CEI + CT + VE = Valor Total Estimado dos Danos e Prejuízos nos Cenários Projetivos 

Logo, como CT = 0, e VE = 0, tem-se: 

CEI = O Valor Total Estimado dos Bens Levantados nos Cenários Projetivos. 

Diferentemente dos problemas convencionais de inundações a partir de águas 

fluviais e de drenagem urbana, cujo desafio é minimizar os impactos ocasionados de um 

maior aporte de volume hídrico, o desafio, no caso em estudo, diz respeito 
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principalmente aos impactos provocados pelas águas provenientes da elevação gradual 

do NRM. Este fato é de suma importância não apenas para melhor entendimento do 

problema, mas sim para melhor concepção das soluções. 

Na Tabela 10 abaixo observam-se, para a Ilha Redonda, os valores atribuídos 

aos prejuízos a partir dos danos de inundação costeira nos cenários projetivos 

simulados, bem como apresentado o percentual estimado de perdas físicas. 

Tabela 10. Valoração Estimativa dos Danos e Prejuízos de Inundação Provável Costeira 

pela Elevação do NRM da Ilha Redonda. 

Cenários Projetivos CEI = Valor Total 
Estimado do Bem 

(US$) 

Valor Total 
Estimado dos Danos 

(US$) 

Porcentual 
(%)Estimado das 

Perdas Físicas 

1 50,105.000,00 1,412.500,00 2,82 

2 50,105.000,00 8,010.000,00 16,00 

3 50,105.000,00 24,075.500,00 48,00 

Fonte: IGP-M, FGV (2012). 

Nota: Cotação apresentada em dólar americano cotado em US$=1,00 para cada R$=1,00. 
 

Para reduzir ou evitar as perdas físicas nas instalações da planta industrial, 

propõe-se, no presente estudo, a implementação de medidas estruturais conforme 

desenhos tipo croquis apresentados nos mapas temáticos 1, 2 e 3. 

Cabe ressaltar que não foi possível estimar os custos das obras e intervenções 

propostas, para avaliar a relação custo-benefício, por impossibilidade de acesso a dados 

primários junto à empresa proprietária da ilha, bem como por esta meta não ser um dos 

objetivos elencados no presente estudo. 

6.2.2.3. Mapas Temáticos de Medidas Adaptativas e Intervenções Estruturais 

O estudo de caso nas instalações da ilha propõe intervenção de engenharia de 

conteúdo técnico, usualmente difundido e de maior porte. Algumas recomendações de 

TUCCI (2007) para reduzir as perdas em prédios localizados em áreas vulneráveis à 

inundação foram também consideradas: Instalação de vedação temporária ou 

permanente nas aberturas das estruturas; elevação de estruturas existentes; construção 

de novas estruturas sob pilotis; construção de pequenas paredes ou diques circundando a 

estrutura; relocação de estruturas para fora da área de inundação; uso de novas 

estruturas, dentre outras. 

A seguir são apresentados os três mapas temáticos desenvolvidos (Figuras 29, 

30e 31) para os respectivos Cenários Projetivos 1, 2 e 3. 
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Figura 35. Mapa temático 1 de intervenções estruturais propostas como medidas adaptativas. 

Mapa Temático 1 



 

128 
 

Para o primeiro cenário projetivo (Figura 29), que corresponde ao mapa temático 

1 (Figura 35), o percentual estimado de danos é de 2,82% e o valor total estimado dos 

prejuízos é de US$ 1.412.500,00: o aumento no nível da água de até 0,80 m de altura 

não oferece riscos significativos à ilha. Sugere-se a implementação de algumas medidas 

adaptativas necessárias para reduzir ou evitar as perdas físicas nas instalações da planta 

industrial, a saber: 

• Proteção dos taludes da parte leste da ilha; 

• Proteção dos demais setores da ilha por diques de enrocamento; 

• Criação de um poço de drenagem dentro da ilha para bombeamento da água de chuva 

(caso o sistema de drenagem da ilha esteja afogado). 

O mapa temático 2 (Figura 36) corresponde ao segundo cenário projetivo 

(Figura 31), e neste, o percentual estimado de danos é de 16% e o valor estimado dos 

prejuízos pode chegar a US$ 8.010.000,00. O aumento de até 2,20 m no nível da água 

oferece elementos preocupantes aos gestores da planta industrial. 

É preciso lembrar que a consideração desse cenário não é improvável, uma vez 

que trabalhamos com a hipótese de elevação do NRM que considera a maré de sigízia 

um exercício obrigatório, visto que ela ocorre a cada ciclo lunar, apresentando, portanto, 

recorrência mensal. 

Sugere-se para o mapa temático 2 a implementação de algumas medidas 

necessárias para reduzir ou evitar as perdas físicas nas instalações da planta industrial, a 

saber: 

1. Proteção dos taludes da parte leste da ilha; 

2. Proteção dos demais setores da ilha por muros de concreto convencional (perfil L), 

com 2,30 m de altura; 

3. Criação de um poço de drenagem dentro da ilha para bombeamento da água de chuva 

(caso o sistema de drenagem da ilha esteja afogado); e 

4. Elevação de logradouros nas partes sul e oeste da ilha (para eventos concomitantes de 

chuvas intensas). 
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.
Figura 36. Mapa temático 2 de intervenções estruturais propostas como medidas adaptativas. 

Mapa Temático 2 
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O mapa temático 3 (Figura 37) corresponde ao terceiro cenário projetivo (Figura 

33) e é a situação mais crítica. Considerou-se um evento natural extremo (maré 

meteorológica), como o ocorrido em abril de 2008, repetindo-se desde então até 2011. 

Uma onda de 3,00 m de altura adentrou a Baía de Guanabara, a partir de um fenômeno 

meteorológico raro até aquela época. Desde então, semelhantes perturbações climato-

meteorológicas e marinhas voltaram a ocorrer, confirmando a maior frequência do 

evento natural extremo. Nesse caso, as elevações do mar podem alcançar no mínimo 

5,20 m de altura, podendo tornar inviável a utilização da ilha para os fins atuais. 

Esse cenário poderá exigir a adoção de medidas adaptativas mais complexas que 

demandarão estudos mais específicos por parte da empresa proprietária da ilha, visto 

que o percentual estimado de danos é de 48%, o valor total estimado dos prejuízos é de 

US$ 24.075.500,00 e a ilha ficaria não submersa somente da cota 9,00 m à cota 19,00 

m. Sugere-se para o mapa temático 3 a implementação de algumas medidas adaptativas 

necessárias para reduzir ou evitar as perdas físicas nas instalações da planta industrial: 

1 Proteção e elevação dos taludes da porção leste da ilha; 

2 Proteção dos demais setores da ilha por muros de concreto convencional (perfil em 

forma de L), com 5,50 m de altura; 

3 Criação de dois poços de drenagem dentro da ilha, para bombeamento da água de 

chuva (caso o sistema de drenagem da ilha esteja afogado); 

4 Previsão de um sistema de drenagem por comportas, para evitar a inundação da ilha. 

5 Elevação de logradouros nas porções sul e oeste da ilha (para eventos concomitantes 

de chuva intensa); 

6 Previsão de implantação de estruturas FPSO (da sigla em inglês Floating Production, 

Storage and Offloading), abrigadas nos quebra-mares, para a não interrupção dos 

processos existentes na ilha, a exemplo de carga e descarga de produtos; 

7 Criação de uma estrutura de quebra-mar em “L”, para proteção da ilha e abrigamento 

protegido para as embarcações FPSO. 
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Figura 37. Mapa temático 3 de intervenções estruturais propostas como medidas adaptativas. 

Mapa Temático 3 
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6.3. Gestão Corporativa Estratégica –Segurança de Processos Industriais e 

Propostas para Tomada de Decisão sob Um Novo Modelo de Gestão 

6.3.1. Interferência dos Riscos Empresariais na Segurança de Processos Industriais 

Na Tabela 11 – Interferência dos Riscos Empresariais na Segurança de 

Processos das Atividades Produtivas da Ilha Redonda - a autora arbitrou como 

Pertinentes aqueles riscos possíveis de ocorrer; como Aplicável os de alta 

probabilidade de ocorrência e; como Não Aplicável os riscos que não inferem 

diretamente sobre as atividades produtivas da ilha. 

Tratar os fatores de riscos como identificáveis, pressupor a sua quantificação e 

desenvolver instrumentos para sua mitigação é função do Gerenciamento de Riscos em 

um novo modelo de gestão estratégica proposto. 

Tabela 11. Interferência dos Riscos Empresariais na Segurança de Processos das 

Atividades Produtivas da Ilha Redonda. 

Riscos Abordagens 
Classificação 

de Riscos 
Empresariais1/ 

Riscos de 
produção e 
demanda 

Estimativas da demanda podem sub ou superdimensionar os 
contratos e os investimentos realizados; geram incertezas no 
consumo e na produção. 

P; A 

Riscos de não 
alocação de 
recursos 

Não realização das medidas adaptativas estratégicas ao risco 
climático. P; A 

Riscos de 
planejamento 

Erros de planejamento podem provocar variações acentuadas nas 
operações, afetando as receitas e os resultados; investimentos 
insuficientes; alteração na política energética de petróleo e gás. 

P; A 

Riscos políticos 
Políticas energéticas de governos (nacional e, ou, internacional) 
que podem interferir na política corporativa 

P; A 

Riscos legais ou 
de regulação 

Incerteza regulatória; mudanças em função da política vigente; 
multas e outras penalidades; lapsos na legislação; ações 
judiciais. 

P; A 

Riscos 
operacionais e 
tecnológicos 

Falha de equipamentos, falha de controle, falha humana ou de 
execução; operação insuficiente sob risco de interrupção da 
logística de abastecimento; risco de perdas técnicas; perdas 
físicas e danos operacionais nas estruturas (costeiras); 
defasagem, adaptação ou troca de tecnologia; prazos de 
licenciamentos. 

P; A 

Riscos de 
mercado 

Câmbio, juros, inflação, volatilidade dos preços, liquidez do 
mercado, investimentos x retorno. 

P; A 

Riscos 
comportamentais 

Alteração de comportamento: cliente, litigante, investidores, 
corporações, comunidades, organizações não governamentais, 
interação entre stakeholders. 

P; A 

  continua... 
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continuação...   

Riscos Abordagens 
Classificação 

de Riscos 
Empresariais1/ 

Riscos 
ambientais 

Condicionantes do licenciamento ambiental, riscos hidrológicos, 
riscos de inundação costeira (eventos naturais extremos como a 
inundação a partir da elevação do NM, maremotos, tsunamis, 
ciclones, dentre outros). 

P; A 

1/P= pertinente; A= aplicável; e NA= não aplicável. Fonte: adaptada de ANDRADE (2012).  

Gestão de riscos é “um processo complexo, interativo e dinâmico de tomada de 

decisões sobre a utilização de recursos, os quais requerem uma análise efetiva e 

estratégica durante o processo de produção de um evento”. Portanto, gerenciar riscos 

consiste em gerenciar incertezas, que são identificadas e priorizadas, com o objetivo de 

desenvolver planos de ação para integrar as atividades na realização de um evento 

(SCHWARTZ et al., 2000). 

Na questão dos riscos à inundação costeira, as empresas situadas em áreas 

costeiras vulneráveis guardam forte dependência. Contudo, em suas matrizes de análise 

de riscos, as empresas normalmente ainda não incorporaram esta vertente, o que a 

caracteriza como o destaque transversal a todos os riscos empresarias. 

6.3.2. Propostas para Tomada de Decisão sob Um Novo Modelo de Gestão 

Este subitem apresenta resultados de uma nova proposta de gestão corporativa 

estratégica por meio da implantação do PAAVENRM e da inserção do risco de 

inundação em sua gestão corporativa estratégica. Para tanto, foi desenvolvido o 

esquema que corresponde a Figura 38, onde mostra a possível inércia de percepção da 

empresa proprietária da ilha diante das informações científicas e do novo modelo de 

gestão corporativa estratégica proposto neste estudo. 
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Figura 38. Percepção inercial da empresa proprietária da ilha diante das informações 

científicas e do novo modelo de gestão estratégica corporativa proposto pelo 

presente estudo. 

Conforme o esquema da Figura 38, pode-se compreender que: 

i) A linha cheia representaria as projeções do IPCC (2001; 2007), bem como as novas 

metas e padrões propostos pelas informações científicas para chegar a um novo 

modelo voltado ao desenvolvimento sustentável; e as dificuldades apresentadas no 

documento final da Conferência RIO+20 (UNCSD, 2012) em estabelecer um 

denominador comum, sustentável entre os países mais ricos, os mais pobres e os 

emergentes; na linha cheia encontram-se também os cenários prospectivos 

desenvolvidos no presente estudo, com o auxílio de peritos, por meio do método 

Grumbach e da utilização do software PUMA, versão 4.0®; 

ii)  A linha pontilhada representaria o esforço do presente estudo em alertar a sociedade 

e a organização proprietária da ilha, ao apresentar o instrumental técnico da 
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metodologia proposta para enfrentamento do complexo problema do risco de 

inundação costeira; e 

iii)  A linha traço-ponto, evidenciando o distanciamento da realidade existente entre o 

que foi apresentado no item (i) e a posição atual da empresa proprietária, cujos 

stakeholders tendem a negar ou negligenciar as avaliações e/ou ações adaptativas 

sugeridas. Cabe aqui ressaltar que o provável evento natural de inundação da Ilha 

Redonda poderá acontecer também, isolada ou concomitantemente, em diversas 

instalações da empresa proprietária, situadas em demais regiões vulneráveis na costa 

do Brasil. 

6.3.3. Fórmula Proposta de Mudanças Estratégicas Adaptativas ao Risco de 

Inundação Costeira 

Adaptando a fórmula da mudança nas organizações, desenvolvidas por 

BECKHARD e HARRIS (1987), esta identifica alguns fatores que precisam ser 

fortemente estabelecidos para que a mudança empresarial estratégica aconteça. Pode-se 

denominar de Fórmula das Mudanças Adaptativas ao Risco Climático, a saber: 

M = f (A,B,C,R, ... ,N) >>X 

em que: 

M  = mudanças adaptativas ao risco climático; 

A = nível de insatisfação gerencial com o estado de vulnerabilidade climática da 

instalação costeira e seus riscos de danos e prejuízos, bem como da possibilidade de 

interrupção de operação industrial da planta e suas repercussões; 

B = necessidade de conhecer o estado final proposto na metodologia; 

C = aplicabilidade das mudanças adaptativas ao risco climático com mínimas 

perturbações e riscos operacionais; 

R = Cumprimento da legislação, exigindo a implementação de medidas adaptativas = 1, 

considerando que esta metodologia propõe a criação de um marco regulatório para o 

tema; 

N = benefícios diretos e indiretos advindos com as mudanças adaptativas ao risco 

climático, por exemplo: redução da probabilidade de ocorrência de danos e prejuízos de 

diferentes ordens, aumento do valor do bônus no prêmio do seguro, obtenção de 

expertise no desenvolvimento do tema, aplicáveis a situações similares, melhoria na 
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imagem da empresa, garantia de continuidade das atividades, confiabilidade na 

segurança do processo industrial, dentre outros; e 

X = custo estimado das mudanças adaptativas estratégicas climáticas, que podem ser, 

dentre outros, o custo do projeto-piloto propriamente dito e as estimativas de 

implementação das intervenções estruturais locais, conforme as condições de contorno e 

de acordo com os níveis de inundação preestabelecidos, suportáveis à continuidade das 

operações industriais. 

Se o resultado da avaliação de custos for próximo ou superior ao valor de X, 

então a resistência às mudanças conseguirá se impor. 

Alguns fatores poderão aumentar as resistências às mudanças adaptativas ao 

risco climático: 

i) Se porventura a nova visão das propostas não for suficientemente clara; 

ii)  Quando a insatisfação com o estado atual não existir; 

iii)  Quando não houver consciência dos danos e prejuízos plausíveis; e 

iv) Se o planejamento estratégico (no caso, o PAAVENRM e os instrumentos auxiliares 

aos serviços) não for suficientemente objetivo e prático, nem apontar benefícios 

consistentes e possíveis riscos, além de outros (Fonte: adaptado de CAMERON & 

GREEN, 2009). 

Do ponto de vista da importante empresa de petróleo proprietária da Ilha 

Redonda, é relevante ressaltar que, qualquer que seja o colapso naquela unidade 

industrial, este não acarretará grandes prejuízos financeiros à operação, mas propiciará 

grande repercussão na mídia, multas e sansões decorrentes de desastres ambientais, e 

danos e prejuízos patrimoniais, além do risco de interrupções na operação local e 

consequente desabastecimento. 
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Figura 39. Fluxograma de tomada de decisão para incorporação de mudanças 

adaptativas diante dos riscos de inundação costeira. 

A Figura 39 ilustra um esforço no sentido de mostrar à empresa proprietária da 

ilha que ao admitir a necessidade da inserção do risco climático na transversalidade de 
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suas decisões empresariais, e decidir implementar o PAAVENRM e sua metodologia, 

haverá um rico processo de mudanças a ser considerado, tendo como inputs: 

• A existência de fatores e variáveis internas e externas empresariais de risco 

(climáticas) e mudanças adaptativas estratégicas; 

• A capacidade organizacional e administrativa para mudanças estratégicas: Percepção 

proativa às avaliações e medidas adaptativas de riscos à inundação costeira e queda 

de barreiras às mudanças; 

• O Ciclo de Aprendizado do Sistema, a partir da inserção da vertente climática no 

gerenciamento de riscos e mudanças estratégicas empresariais. 
 

O Fluxograma do Processo de Tomada de Decisão para Incorporação de 

Mudanças Estratégicas Adaptativas 

O fluxograma de tomada de decisão para incorporação de mudanças adaptativas 

diante dos riscos de inundação costeira, apresentado na Figura 39, propõe uma nova 

abordagem de gestão estratégica corporativa para a empresa proprietária da ilha. Esse 

fluxo do processo de mudanças adaptativas estratégicas contempla diferentes e 

dinâmicas interações na organização empresarial, e implica que seja considerado o “O 

Ciclo de Aprendizado do Sistema”, composto por quatro eixos básicos, elencados a 

seguir. 

Primeiro Eixo Estruturante do Ciclo de Aprendizado do Sistema – Arquitetura do 

Sistema 

O primeiro eixo estruturante envolve levantamentos e concepção do projeto: 

• Deve-se considerar a capacidade organizacional e administrativa da empresa para 

implementação das mudanças estratégicas, com percepção pró-ativadas avaliações e 

medidas adaptativas de riscos à inundação costeira, e o firme controle de quebra das 

barreiras corporativas às mudanças adaptativas climáticas necessárias; 

• Dentre os diferentes fatores e variáveis internas e externas de riscos que promovem as 

mudanças adaptativas estratégicas, o risco climático de inundação costeira da ilha é 

preponderante ao novo modelo de gestão voltado à sustentabilidade; 

• Os stakeholders deverão analisar as diferentes estratégias pertinentes ao tema, bem 

como seus impactos à vida produtiva da organização; 

• Dentro da organização deverão ser bastante claras as razões ou justificativas para a 

implementação das mudanças estratégicas adaptativas climáticas. 
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Segundo Eixo Estruturante do Ciclo de Aprendizado do Sistema – Inteligência do 

Sistema 

O segundo eixo estruturante envolve o levantamento do estado da arte do 

projeto: 

a) Deverão ser conhecidos os modelos de gestão existentes e as possibilidades de 

integração da metodologia proposta, bem como o(s) modelo(s) de prospectiva 

estratégica por meio de cenários futuros; 

b) Estabelecer estudos de pesquisa para levantamento de projetos similares em curso 

no Brasil e no mundo. Promover intercâmbio para trocas de informações, de 

técnicas e de aprendizado; 

c) Indica-se a realização de avaliação dos diferentes riscos empresariais envolvidos e 

seus relatórios, pelos stakeholders e peritos, para consolidar a escolha da 

metodologia PAAVENRM proposta e das metodologias auxiliares com base em 

prospectiva estratégica e de cenários futuros, ou similar; 

d) Escolha efetiva da metodologia PAAVENRM proposta, da prospectiva estratégica e 

de cenários futuros, ou similar; 

e) Realização do cálculo estimativo das mudanças estratégicas adaptativas, conforme a 

fórmula M = f [A,B,D,R,...,N] >> X, e análise do resultado; 

f) Nesse ponto poderá ser feita a decisão gerencial para escolha metodológica e 

validação dos cenários prospectivos e projetivos com estimativas de danos e 

prejuízos, a partir inclusive da análise do resultado do cálculo estimativo das 

mudanças a serem adotadas para implementação das medidas adaptativas propostas. 

Estará em curso, então, a consolidação de novos valores e padrões corporativos de 

sustentabilidade, levando-se em conta os riscos à inundação costeira e o evento 

extremo de inundação na planta industrial costeira. Os novos valores definirão a 

nova visão corporativa, que poderá ser, por exemplo, a necessidade de que medidas 

adaptativas estratégicas climáticas sejam consideradas relevantes e imprescindíveis 

à segurança operacional da empresa. 

Terceiro Eixo Estruturante do Ciclo de Aprendizado do Sistema – Engenharia do 

Sistema 

O terceiro eixo estruturante envolve ações de implantação e construção das 

medidas adaptativas e intervenções estruturais propriamente ditas: 
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a) Nessa etapa dar-se-á o planejamento estratégico para implantação do projeto-piloto, 

usando a metodologia PAAVENRM proposta, que deverá então ocorrer com a 

interação de diferentes stakeholders, envolvendo uma equipe de especialistas 

multidisciplinares; 

b) A implementação propriamente dita do projeto-piloto do PAAVENRM sobre áreas 

costeiras vulneráveis demandará a avaliação do aqui e agora, a incorporação efetiva 

da nova visão e os serviços que viabilizem o planejamento efetivo: 1o) especificação 

de sua infraestrutura (definições da área e/ou do sítio, condições de contorno, 

prioridades quanto a levantamento de campo e documentos, busca de consenso sobre 

as exigências da metodologia e dos componentes de suas fases de diagnóstico, 

prognóstico e gestão); 2o) análise, projeto dos processos e conhecimento pleno do 

instrumental tecnológico do PAAVENRM e tecnologias em uso (para especificar as 

exigências e desenvolver os serviços que efetivem a nova visão); 3º) criação das 

soluções de projeto propostas pelo PAAVENRM e demais tecnologias em uso (a 

partir das soluções testadas teoricamente no PAAVENRM, estabelecendo assim o 

ambiente de desenvolvimento. Deixar prontas para uso todas ferramentas, 

informações, projetos e sistemas); e 4o) teste, lançamento e implementação das soluções 

do PAAVENRM. 

Quarto Eixo Estruturante do Ciclo de Aprendizado do Sistema - Análise e 

Avaliação do Sistema 

Este último eixo integra e monitora o sistema, para efeito comparativo entre o 

projetado na Arquitetura e o executado na Engenharia do sistema: 

1 É primordial a integração de todos stakeholders e especialistas envolvidos no 

PAAVENRM, e destes aos sistemas, programas, planos e projetos corporativos 

existentes e/ou a serem desenvolvidos, bem como aos sistemas nacionais de 

meteorologia e defesa civil; 

2 O monitoramento contínuo, o retorno crítico a cada etapa para revisão do(s) 

processo(s) e os ajustes pertinentes são essenciais ao bom êxito do projeto; 

3 A análise dos resultados do PAAVENRM, a decisão de aplicá-lo nas demais 

unidades industriais costeiras vulneráveis à inundação ou o encerramento do projeto-

piloto sem replicação do PAAVENRM sinalizam a conclusão dos trabalhos 

propostos.  
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

7.1. CONCLUSÕES 

No sentido de superar a tendência corrente de suprimir o significado de urgência 

da questão das mudanças climáticas, é necessário suplantar a tolerância com o discurso 

negacionista sobre o aquecimento global, voltado para o adiamento das decisões de 

mudanças estratégicas que possam alterar modelos de produção e de gestão de riscos 

voltadas para a adaptação. 

As propostas de ações visando a passagem da inação às práticas adaptativas, 

com antecipação de cenários para avaliação de danos provocados por eventos naturais 

extremos que podem vir a causar catástrofes naturais e tecnológicas, podem contribuir 

para aumentar a responsabilidade da sociedade no uso do conhecimento técnico e na 

dinâmica do desenvolvimento econômico. 

Como ferramental que considera os riscos de inundação como um fator de 

transversalidade à gestão de riscos industriais, a metodologia desenvolvida propicia a 

racionalidade espacial e de investimentos corporativos. Uma vez que tem como 

propósito assegurar a ligação responsável entre a eficiência ecológica e a eficiência de 

mercado, bem como a segurança dos processos industriais locais, o Programa de 

Avaliação e Adaptação às Vulnerabilidades à Elevação do Nível Relativo do Mar 

(PAAVENRM) viabiliza a integralização de uma gestão proativa, podendo alterar de 

modo significativo o desempenho empresarial e a imagem da companhia proprietária. 

Deste modo, suas instalações industriais costeiras vulneráveis à inundação podem 

tornar-se resilientes e produtivas até certo nível de submersão. 

Para o desenvolvimento do PAAVENRM, foram criados três cenários projetivos 

com condições de contorno pré-estabelecidas para diferentes cotas de elevação extrema 

e de sobre-elevação do NRM, no intuito de fazer frente à probabilidade de ocorrência de 

eventos extremos de inundação na Ilha Redonda. Neste sentido, a metodologia 

PAAVENRM pode ser reaplicada em sítios vulneráveis costeiros a outros eventos 

extremos meteorológicos, além do fenômeno da inundação costeira, tanto no âmbito 

nacional quanto no âmbito internacional. 

Com objetivos de reduzir os desastres, prejuízos e danos na ilha e seu entorno, é 

premente a implantação de um novo modelo de gestão estratégica que inclui a 

integração do gerenciamento de riscos tecnológicos ou industriais aos riscos climáticos 

meteorológicos, sob a ótica da transversalidade, em todos os níveis de governança. 
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Para a inserção do risco de inundação costeira na gestão dos riscos empresariais, 

é preciso que sejam derrubadas as barreiras administrativas, de visão, de recursos e de 

pessoas, o que contribui para a implantação de uma nova postura de gestão estratégica 

ambientalmente proativa. Isto propiciará um novo modelo de gestão corporativa 

estratégica, com o início de um ciclo virtuoso de aprendizado do sistema de mudanças 

proposto, o que poderá gerar grande economia e muitas oportunidades à organização. 

Embora a empresa proprietária da ilha industrial possua um robusto sistema de 

gestão ambiental para suas unidades produtivas, para a implantação de medidas 

adaptativas estratégicas aos riscos climáticos de inundação ou de outros eventos naturais 

extremos torna-se necessário que muitos obstáculos sejam rompidos. No contexto 

adverso às mudanças adaptativas estratégicas, é comum perceber a existência de uma 

postura reativa dos tomadores de decisão, pautada na cultura organizacional atualmente 

dominante que considera: 

a) Que o tempo que não pode ser apressado resolverá todos os problemas; 

b) Predomina a negligência com relação a problemas que geram riscos e incertezas 

empresariais que necessitam de planejamento de longo prazo; 

c) Tendem a se agravar os problemas que podem ser evitados ou antecipados, e que 

deveriam ser alvos de ações de planejamento e gestão estratégica muito antes da 

percepção dos panoramas e episódios de crise. 

Dentre as restrições corporativas às mudanças estratégicas necessárias, algumas 

são amplamente percebidas: há um questionamento prévio se as adaptações são 

realmente necessárias; normalmente ocorre a falta de acesso a tecnologias disponíveis; 

rigidez na cultura corporativa voltada para a manutenção do status quo e que 

usualmente geram conflitos entre os gestores propensos às mudanças; a 

incompatibilidade entre os horizontes de longo prazo quanto ao planejamento e retorno 

dos investimentos em mudanças adaptativas e aos prazos e incertezas das projeções das 

mudanças climáticas; a falta de preparação para o problema, esperando-se a ocorrência 

dos impactos para depois reagir; obstáculos relacionados à percepção das ações dos 

eventos naturais extremos incertos e imprevisíveis, justificando a inação e protelação 

contínua à adoção de mudanças adaptativas estratégicas; ausência de antecedentes ou 

provas de ocorrência de iniciativas em medidas adaptativas, em especial ao que outras 

empresas do mesmo segmento de mercado estejam realizando neste sentido; receio de 
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que seja considerada errada a decisão de se implantar as medidas, devido à dificuldade 

de aceitação quanto à associação dos riscos climáticos aos riscos tecnológicos. 

Contudo, há um entendimento corporativo real de que, ou as estruturas costeiras 

vulneráveis aos eventos climáticos extremos sejam reavaliadas e adaptadas sob a ótica 

resiliente, ou será necessário conviver com os riscos. 

Analisando os resultados do estudo, porém, torna-se evidente o distanciamento 

da realidade existente entre a percepção atual da empresa proprietária da ilha industrial 

costeira, com tendências a negligenciar as avaliações e/ou as ações adaptativas 

sugeridas. Assim, até mesmo transformar as ameaças ao negócio em oportunidades é 

percebido com certo ceticismo. 

Todavia, há uma tendência corporativa leniente em não se considerar os cenários 

prospectivos futuros, trabalhar com o provável e realizar avaliações e quantificações 

projetivas de custo x benefícios. No caso, para o enfrentamento das mudanças 

climáticas ainda que reais, as organizações tendem a considerar como insuficientes os 

dados históricos da ocorrência de desastres costeiros de inundação pela ENRM. A 

existência da série histórica consistente possibilitaria projeções estatísticas que 

poderiam promover a estimativa do cálculo da probabilidade de ocorrência de tais 

eventos extremos no futuro. 

Sob esta ótica tolerante, a aplicação do PAAVENRM de mudanças adaptativas 

aos riscos climáticos para corrigir e preparar a resiliência às plantas industriais costeiras 

vulneráveis existentes podem introduzir custos com pouca disposição a pagar, por parte 

das empresas titulares. Contudo, na implementação de novos empreendimentos 

industriais costeiros, percebe-se melhor aceitação, aplicabilidade e pertinência para a 

utilização da metodologia proposta. 

7.2. RECOMENDAÇÕES 

Para a evolução do conhecimento do tema da pesquisa, outros aspectos são 

relevantes para serem incluídos como fundamentos importantes. Como recomendações 

para a continuação dos estudos, pode-se apontar: 

a) Buscar a construção de um sólido banco de dados sobre modelos de projeções 

climáticas no Brasil e na região, o que pode contribuir para evitar as principais 

limitações percebidas durante a pesquisa, as quais provocaram suposições em 

determinadas condições de contorno. Dentre estas limitações que mais se 

destacaram, dizem respeito a existência de apenas o marégrafo da Ilha Fiscal em 
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toda a região da Baía de Guanabara, e com registros de série histórica limitado, 

quando o ideal e necessário é de que exista uma rede de marégrafos espalhados na 

costa, que possam coletar informações relevantes para este tipo de investigação; 

b) Quanto aos métodos de prospecção de cenários futuros, há ressalvas em relação à 

sua utilização, pois em sistemas complexos e não lineares a precisão pode tornar-se 

impossível de se alcançar. Uma vez que tais projeções em geral são incompletas, 

não incluem fatos que ainda não aconteceram, nem há certeza científica de que 

possam existir respostas para estes fatos; 

c) Além do estabelecimento de ações de gestão corporativa voltadas às mudanças 

estratégicas, de promoção da percepção proativa e sinergia entre os stakeholders da 

empresa proprietária do sítio vulnerável e dos especialistas envolvidos no projeto-

piloto com aplicação do PAAENRM, são recomendadas iniciativas que considerem 

as seguintes questões: 

− Os impactos ao ecossistema no entorno; 

− O processo de elevações ou espraiamento de marés e de agitação marítima 

extrema em função de tempestades; 

− A velocidade vertical das ondas na baía de Guanabara; 

− As correntes de marés e correntes oceânicas predominantes na região; 

− As condições meteorológicas na região da baía de Guanabara, principalmente 

direções e intensidades de ventos predominantes; 

− A questão dos sedimentos no entorno e nos canais que desembocam próximos à 

Ilha Redonda, bem como os fenômenos de galgamento de ondas que ocorrem na 

baía; 

− A coincidência de ocorrência de um evento de alta pluviometria no sítio, somado 

aos critérios das condições de contorno estabelecidas neste estudo de caso; 

− A consistência e atualização local de dados primários de planialtimetria, de 

plantas de arquitetura e de cadastros e processos de engenharia estrutural, 

oceanográfica e de drenagem, com apropriação de informações diretamente da 

empresa proprietária, para o dimensionamento e o levantamento dos custos das 

medidas adaptativas ad hoc para cada um dos mapas temáticos, e por fim; 

− Desenvolver análises de custos-benefícios para tomada de decisão com vistas à 

escolha dos investimentos para as mudanças estratégicas. 
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d) Como são pouco consistentes e aleatórios os dados existentes de séries históricas 

sobre eventos naturais extremos que tenham causado danos, prejuízos ou desastres 

em sítios costeiros vulneráveis, são oportunos estudos sobre projeções estatísticas 

que promovam a estimativa do cálculo da probabilidade de ocorrência de tais fatos 

no futuro; 

e) Deverá ser desenvolvido um arcabouço legal e marco regulatório que possa exigir: 

− A inserção dos riscos climáticos à estrutura de gerenciamento de riscos 

tecnológicos; 

− A necessidade de implantação de medidas adaptativas em estruturas vulneráveis; 

− A integração entre as informações oficiais do Sistema Nacional de Meteorologia, 

de Defesa Civil e; 

− Da necessidade da criação de um seguro adicional de mudanças climáticas para 

inundações em plantas e empreendimentos costeiros vulneráveis.  
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