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        De acordo com o IPCC, estima-se que em 2100 a temperatura global aumentará 
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visa avaliar esses efeitos no Canal de São Francisco (Rio de Janeiro). As condições 

hidrodinâmicas e de qualidade de água foram simuladas usando o SisBaHiA 
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 According to IPCC, global temperature is estimated to increase more than 1ºC in 

2100, and, consequently, the sea level (SL) can rise from 18 to 79 cm. Considering 

coastal and hydrological vulnerabilities, it is important to evaluate the potential effects 

of this rising in coastal areas, as the problems related to salt intrusion will be intensified. 

Then, the present work aims to assess these effects in São Francisco Canal (Rio de 

Janeiro). Hydrodynamic and water quality conditions were simulated using SisBaHiA 

models (COPPE/UFRJ), considering a sea level rise of 50 cm and different tide 

conditions. According to the results, it was verified intensification on salt intrusion and 

increase on salt concentrations in some parts of the canal. As these simulations were 

done only considering current water withdrawals, new licenses should be analyzed with 

more criteria, just as possible transfers which lead to a flow reduction on Guandu River, 

as depletion on canal flow can aggravate the situation. Accordingly, it is recommended 
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1. Introdução 

 

O tema das mudanças climáticas e os seus efeitos sobre o planeta vêm sendo 

cada vez mais discutido e considerado na sociedade atual. Apesar da variabilidade 

natural do clima e do aumento nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) após a 

Revolução Industrial, ainda não há um consenso em relação às causas do aquecimento, 

contudo, sendo natural ou antropogênica, os efeitos das mudanças climáticas devem ser 

considerados no planejamento de cidades, estados e países. Não são poucas as 

evidências atuais do efeito do aumento na temperatura da superfície do planeta. De 

acordo com o reportado pelo IPCC (Intergovernanmental Panel on Climate Change), a 

temperatura aumentou em 0,74ºC no século 20 e os efeitos desse aumento podem ser 

vistos através de distúrbios no ciclo hidrológico global (IPCC, 2007). As manifestações 

das mudanças podem ser observadas, dentre outros efeitos, através do aumento do nível 

do mar (NM) médio. No século 20, foi observado um aumento do nível médio a uma 

taxa de 1,7 mm por ano (CHURCH e WHITE, 2006). 

A estimativa do IPCC é que em 2100 a temperatura global aumente em mais de 

1º C, em suas previsões mais otimistas, contudo, são muitos os fatores de incerteza 

(IPCC, 2007). Com essas estimativas, sugere-se que o aumento do NM ocorra a taxas 

maiores nos próximos anos. O esperado é que o NM médio global aumente em 18 cm 

no mínimo para o mesmo ano, entretanto, considerando o pior cenário é estimado um 

aumento de 79 cm (IPCC, 2007). Desta forma, a elevação média prevista considerando 

todos os cenários seria de aproximadamente 50 cm. 

Esses dados são preocupantes, dada a vulnerabilidade climática, e, 

principalmente, devido à vulnerabilidade da costa a esse aumento no NM e às outras 

alterações intrínsecas às mudanças no clima. Essa vulnerabilidade costeira se deve à 

susceptibilidade da zona costeira a essas mudanças, como as elevações de níveis, a 

alteração do clima de vento e ondas e o aumento nos extremos climáticos. O balanço 

hídrico das regiões costeiras também é bastante sensível às variações no clima. 

Considerando a elevação do NM, os efeitos incluem a diminuição da faixa de 

areia de praias, recuo da linha de costa, problemas de macrodrenagem em águas 

interiores e o aumento da intrusão salina em corpos d’água costeiros. A vulnerabilidade 

da costa gera preocupação devido aos serviços ambientais essenciais fornecidos pelo 

ambiente costeiro (NICHOLLS e BRANSON, 1998 apud KLEIN, 2002). Os efeitos, no 
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entanto, podem ser variados para um mesmo evento, tornando importante o estudo das 

respostas em determinados ambientes (SANTOS e CALDEYRO, 2007). 

No Brasil, alguns estudos foram realizados sendo reportados sérios problemas 

relacionados à erosão, além dos problemas recorrentes com inundações no Estado do 

Rio de Janeiro, em particular. As inundações, juntamente com as enchentes, evidenciam 

a vulnerabilidade no Rio de Janeiro, que pode ser intensificada com o aumento relativo 

do NM e com outras alterações climáticas. Como essa elevação do NM compromete a 

drenagem das áreas costeiras, a frequência de alagamentos e inundações aumenta e a 

qualidade da água diminui. Além disso, a perda de áreas abrigadas e a intrusão salina 

em reservatórios costeiros podem ocorrer no Estado em consequência dessa elevação. 

As evidências dessa subida constatadas em todo o mundo, independente de suas causas, 

demonstram que a avaliação da vulnerabilidade da costa é um fator necessário e 

estratégico (TAGLIANI et al., 2010). 

A elevação do NM pode prejudicar as captações de água doce gerando uma 

preocupação em relação à qualidade da água nos corpos hídricos. Como alterações na 

vazão de rio e aumento no poder das correntes de enchente podem intensificar a 

propagação da cunha salina em aquíferos costeiros, a subida do NM é um agravante 

para as condições ideais de qualidade da água, assim como a maior pressão antrópica 

sobre a extração de água doce destes. 

A intrusão salina é um sério problema ambiental já que a maior parte da 

população mundial está estabelecida na zona costeira e utiliza a água dos aquíferos 

locais para o seu abastecimento (USGS, 2000 apud CHANG et al., 2011). No Brasil, 

alguns estudos foram realizados sobre a qualidade da água nos aquíferos costeiros, 

contudo, muito pouco foi abordado sobre a intrusão de sal. Ainda faltam informações e 

estudos acerca da intrusão salina no país, e principalmente estudos que associam este 

efeito às mudanças climáticas. Desta forma, estudos que avaliem os efeitos da subida do 

NM sobre a qualidade dos aquíferos no Brasil se tornam essenciais para a compreensão 

e prevenção de possíveis estresses hídricos que o país possa enfrentar no futuro. 

O Canal de São Francisco é um dos principais aquíferos localizado na região sul 

do Estado do Rio de Janeiro, que deságua na baía de Sepetiba. Devido ao papel 

desempenhado pelo canal no abastecimento das indústrias da região e por ser um 

importante estuário em uma área de grande importância e potencial expansão do litoral 

sudeste, o Canal de São Francisco foi escolhido como objeto de estudo neste trabalho.  
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A fim de verificar os efeitos da subida do NM no Canal em questão foram 

propostos cenários distintos considerando diferentes condições de maré. Para tal, foram 

utilizados dados fornecidos pelo Laboratório de Engenharia Costeira da COPPE 

(UFRJ). Foi considerado o valor médio de elevação do NM para as simulações do 

modelo hidrodinâmico e de qualidade da água do SisBaHiA, desenvolvido pelo mesmo 

laboratório. Dessa forma, foi possível verificar como a elevação do NM poderia afetar a 

intrusão salina na área de estudo. 

A modelagem ambiental vem sendo usada em diversos estudos em todo o 

mundo como uma ferramenta poderosa de auxílio à decisão e compreensão de 

fenômenos naturais e antrópicos em ambientes naturais. Com isso, o presente estudo 

teve como objetivo determinar a influência das mudanças climáticas na qualidade da 

água em um corpo hídrico de extrema importância para o abastecimento atual de 

indústrias de grande porte, dentre outros empreendimentos e atividades, e determinar 

qual a importância da consideração desses potenciais efeitos no gerenciamento dos 

recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro. 
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2. As mudanças no clima e a zona costeira 

 

Neste capítulo é apresentado um levantamento sobre alguns aspectos 

relacionados às mudanças climáticas, incluindo as evidências e as previsões futuras, e, 

em seguida, são apresentados, de forma geral, os efeitos na zona costeira. Estes tópicos 

estão intimamente ligados, dada a vulnerabilidade costeira frente às mudanças 

climáticas, principalmente no que tange o efeito da elevação do NM. 

 

2.1. Mudanças climáticas 

 

As mudanças climáticas e o aquecimento do planeta são um assunto que vem 

estado em voga nos últimos tempos, alertando tanto tomadores de decisão, quanto a 

população. Isso se deve principalmente à grande comunicação a respeito do assunto, que 

é crescente ao longo dos anos, e às formas como os riscos das mudanças climáticas são 

percebidos, que ocorrem diferentemente pela ciência, política e a mídia (WEINGART et 

al., 2000). Apesar do alarde atual, essas alterações fazem parte do cotidiano do planeta 

há muitos anos (TARDY, 1997). 

O sistema climático possui um equilíbrio natural, obtido através da troca de 

energia entre a superfície terrestre e a atmosfera, que mantém uma temperatura global 

média de 14ºC próximo à superfície. Para um clima estável é necessário que haja um 

balanço entre a radiação solar incidente e a emitida. Este balanço ocorre, em parte, 

devido à presença de gases na atmosfera que absorvem e emitem radiação infravermelha 

em todas as direções aprisionando calor na atmosfera e garantindo o efeito estufa 

natural. Assim como os GEE, as nuvens também contribuem para o balanço energético, 

podendo favorecer ou diminuir esse efeito estufa, nesse último caso devido ao albedo 

das nuvens. Contudo, alterações nas radiações solar e infravermelha geram um 

desbalanço chamado de radiative forcing. Esse termo define uma medida de influência 

de um fator neste balanço. Dessa forma, forças externas podem aquecer ou esfriar o 

sistema climático (IPCC, 2001; TUCCI, 2002). 

Essas variações também podem resultar das interações internas entre os 

componentes do sistema climático. Isso ocorre porque os componentes nunca estão em 

equilíbrio, já que estes têm diferentes tempos de resposta e as interações não são 

lineares entre si. Um exemplo deste tipo de variabilidade natural é o fenômeno 

conhecido como El Niño Oscilação Sul (ENOS), que é um fenômeno de grande escala 
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que ocorre na região do Oceano Pacífico equatorial como resultado da interação entre 

atmosfera e oceano. O fenômeno é caracterizado pela mudança na temperatura da água 

do oceano Pacífico alterando a intensidade dos ventos alíseos e deslocando os núcleos 

de pressão no oceano, afetando, assim, diversos fenômenos climáticos no mundo. O 

ENOS tem uma fase fria e uma fase quente, o El Niño e La Niña, respectivamente, que 

alternam em ocorrência entre si (GLANTZ, 2001). No Brasil, os principais sinais desse 

fenômeno são anomalias climáticas de precipitação pluviométrica das regiões Sul e 

Nordeste. 

Contudo, apesar das oscilações climáticas naturais, também são percebidos 

sinais de alterações nos padrões climáticos em longo prazo. De acordo com o quarto 

relatório do IPCC de 2007, a temperatura na superfície da Terra aumentou em 

aproximadamente 0,74º C no século 20 (IPCC, 2007), tendo sido este aquecimento 

percebido em todo mundo, inclusive no Brasil. Essas aparentes tendências climáticas 

têm preocupado muitos cientistas e o público comum acerca do papel do homem nestas 

alterações e da consequência destas. Neste sentido, iniciou-se a corrida a fim de 

entender o que são e como se dão as mudanças no clima. 

O IPCC foi criado em 1988 com o objetivo de compreender todos os aspectos 

referentes às mudanças climáticas, pela UNEP (United Nations Environment 

Programme) e pela WMO (World Meteorological Organization). Estes objetivos 

incluem desde a observação de evidências até a previsão de cenários e proposição de 

alternativas.  

O Working Group I, no relatório de 2001 apresentou previsões de aumento na 

temperatura global entre 1,4 e 5,8ºC para os próximos 100 anos, usando como base a 

média em 1990 (IPCC, 2001). Esse aquecimento previsto seria mais rápido do que o 

observado durante o século 20, e, aparentemente, sem precedentes durante os últimos 

dez mil anos. WIGLEY e RAPER (2001) avaliaram estatisticamente estes valores e 

mostraram que o aumento seria de 1,7 a 4,9ºC, na ausência de políticas mitigadoras. Ou 

seja, caso as emissões de GEE continuem crescentes, o aumento mínimo na temperatura 

seria maior do que o previsto pelo IPCC. Já no relatório de 2007 do IPCC, este aumento 

previsto passou a variar entre 1,8 e 4,0 ºC para 2100 (IPCC, 2007). Contudo não há um 

consenso sobre este aumento entre os pesquisadores, havendo alguns estudos apontando 

estes valores como superestimados (e. g. MONCKTON, 2010). Há ainda cientistas que 

negam o aquecimento do planeta como resultado das atividades antrópicas, alegando 

que os limites impostos para a emissão dos GEEs podem ser prejudiciais ao meio 
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ambiente, ao avanço tecnológico e científico, assim como ao bem-estar humano 

(TIBBETTS, 2008). 

Apesar disso, de acordo com o IPCC, o aquecimento do clima não é um erro de 

interpretação, sendo evidente a partir das observações de aumento da temperatura média 

global do ar e da superfície do mar, do derretimento de gelo e neve em larga escala e do 

aumento do NM médio global (IPCC, 2007). 

Bem como esse aumento na temperatura, outros aspectos climáticos vêm sendo 

alterados. Isso ocorre porque o aquecimento gera distúrbios no ciclo hidrológico global 

devido aos feedbacks entre temperaturas crescentes e processos hidrológicos, que 

alteram os padrões de precipitação e runoff, e a frequência de eventos climáticos 

extremos (MILLY et al., 2005). 

Contudo, as previsões dos possíveis impactos das alterações climáticas requerem 

cenários apropriados em escala de tempo e espaço sobre as possíveis situações futuras, 

que, são geralmente obtidos a partir de modelos climáticos globais (HULME et al., 

1999). Apesar disso, são muitos os fatores de incertezas, já que os cenários são 

estimados e não é possível predizer as alterações populacionais e econômicas, o 

desenvolvimento tecnológico e outras características das atividades humanas futuras 

(IPCC, 2001). Dessa forma, os impactos também são estimados e não é possível 

predizer com precisão como o planeta irá reagir ao clima, contudo, apesar das incertezas 

há hipóteses razoáveis acerca das possíveis consequências.  

 

2.1.1. Evidências 

 

As mudanças climáticas vêm se manifestando de diversas formas, dentre elas 

estão o aumento da temperatura no planeta, a maior frequência e intensidade de eventos 

climáticos extremos, alterações no regime pluviométrico, perturbações das correntes 

marinhas, a diminuição das camadas de gelo e o aumento do NM. Uma das principais 

evidências das alterações no clima citada na literatura é a forte correlação entre o CO2 

atmosférico e a temperatura média do globo (TUCCI, 2002). 

Os últimos anos estão entre os anos mais quentes desde os registros 

instrumentais da temperatura da superfície global. Como evidências deste aumento 

estão as observações do declínio das geleiras e das coberturas de neve das montanhas 

nos hemisférios norte e sul, sendo estes monitores sensíveis das alterações nas 

temperaturas. Também foi observada grande perda de massa das calotas de gelo. Muitos 
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autores observaram a relação entre a retração das geleiras, que se intensificou nos 

últimos duzentos anos, e as variações na temperatura. De acordo com a compilação dos 

registros de recuos feita por Oerlemans para o período de 1850 a 1990, a diminuição 

média no comprimento das geleiras foi de 1,98 km por grau de aquecimento 

(OERLEMANS, 1994). Estudos mais recentes também têm detectado o derretimento 

das camadas de gelo (e. g. BOLCH, 2007). 

Neste mesmo tema, desde 1978, dados de satélites mostram que a extensão 

média anual de gelo no mar Ártico tem retraído em 2,8 % por década, assim como se 

têm diminuído as áreas que tem congelamento sazonal, evidenciando, assim, o padrão 

de elevação da temperatura no globo (IPCC, 2007).  

Ainda segundo o IPCC, alguns eventos climáticos extremos têm aumentado em 

frequência e intensidade nos últimos 50 anos. Enchentes, ondas de calor, tempestades e 

secas vêm se tornando mais frequentes. A onda de calor na Europa em 2003 e os 

furacões Katrina, Wilma e Rita no Atlântico Norte em 2005 são alguns exemplos de 

fenômenos observados nos últimos anos. Os cientistas também apontam um aumento na 

atividade de ciclones tropicais no Atlântico Norte, desde a década de 70 (IPCC, 2007). 

Esses eventos têm recebido mais atenção nos últimos anos principalmente devido às 

perdas de vidas humanas e ao aumento exponencial dos custos associados (KARL e 

EASTERLING, 1999 apud EASTERLING et al., 2000). 

Já em relação ao regime pluviométrico, diversos estudos mostram como este 

vem sendo alterado. De 1900 a 2005, foi observado no leste e no norte da América do 

Sul, norte da Europa e centro da Ásia um aumento significativo na precipitação, 

enquanto foi observada uma diminuição em outras regiões, como no sul da África e da 

Ásia. As áreas afetadas pelas secas também aumentaram desde a década de 70, 

principalmente devido ao clima seco decorrente do aumento da temperatura do mar 

(IPCC, 2007). 

Observações feitas desde a década de 60 mostram que a temperatura dos 

oceanos tem crescido em profundidades de até 3000 m e têm absorvido mais de 80% do 

calor acrescido ao sistema climático (BARNETT et al, 2005; GILLE, 2002). Este 

aquecimento pode levar tanto a maior estratificação do oceano, causando um 

enfraquecimento na circulação termohalina global, assim como na expansão térmica da 

água dos mares, contribuindo para a elevação do nível destes, que também se deve ao 

derretimento de geleiras, calotas e camadas de gelo (HEGERL e BINDOFF, 2005; 

IPCC, 2007). 
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Sabe-se que o NM global flutua ao longo do tempo geológico, contudo as 

oscilações durante o Quaternário e especialmente na última Era Glacial foram 

particularmente importantes na formação da linha de costa moderna. Nessa era glacial, o 

NM estava 120 m abaixo do atual, tendo este sido alcançado rapidamente há cerca de 7 

mil anos atrás (HARVEY, 2006). Após milênios com certa estabilidade, dados 

registrados indicam que nos séculos 19 e 20 houve uma elevação deste nível, tendo 

ocorrido no século 20 a uma taxa média de 1,7 mm por ano (CHURCH e WHITE, 

2006). De acordo com o IPCC, o NM global aumentou de forma mais acelerada 

particularmente entre 1993 e 2003, à taxa de 3,1 mm por ano (IPCC, 2007). 

De acordo com dados altimétricos dos satélites também é possível verificar essas 

alterações do NM médio. Dados dos satélites TOPEX/POSEIDON e Jason entre as 

latitudes 65º N e S registrados desde 1992 permitem a verificação deste aumento, 

conforme mostrado na Figura 1 (NEREM e MITCHUM, 2001 apud IPCC, 2007).  

 

 

Figura 1: Variações no NM médio global a partir de dados altimétricos de satélites 

computados de 1993 a 2005 entre as latitudes 65°N e S. Os pontos são estimativas para 10 dias 

(vermelho – TOPEX/Poseidon; verde – Jason). A linha azul corresponde a uma suavização para 

60 dias (Fonte: IPCC, 2007). 

 

Os dados dos satélites permitem que seja feito um mapeamento da distribuição 

geográfica destas alterações de nível, inclusive em áreas de oceano aberto, sendo 

possível verificar taxas de variação muito maiores que a média global em algumas 
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regiões. Já nas áreas costeiras, essa variabilidade entre as regiões também pode ser 

verificada através de registros de marégrafos.  

Conforme indicam dados recentes, para diversos lugares no mundo a subida do 

NM pode estar ocorrendo a taxas maiores (e. g. CHURCH et al., 2008). Contudo, 

apesar da média do planeta ser de elevação, alguns locais mostram uma depleção no 

NM. Isso ocorre, porque em regiões costeiras, considera-se o NM relativo, ou seja, a 

posição e altura do mar em relação ao continente, e há muitos processos regionais que 

resultam na alteração do NM em uma determinada área da costa e na manutenção dos 

níveis em outras regiões. 

Desta forma, os cenários e previsões de alterações climáticas podem ter 

consequências variadas para determinadas áreas do planeta de acordo com 

características regionais, tanto naturais quanto às relacionadas ao uso do solo.Apesar 

disso, o conhecimento dos padrões globais não se torna menos importante, já que os 

fenômenos globais influenciam os fenômenos locais. 

 

2.1.2. Cenários e previsões  

 

A fim de quantificar as tendências do aquecimento global e das elevações do 

NM médio a partir da expansão térmica dos oceanos, são feitas simulações com 

modelos climáticos em diferentes cenários e condições. Os resultados simulados 

analisados juntamente com os observados tornam possível estimar as probabilidades 

sobre muitos aspectos das alterações climáticas futuras (IPCC, 2007). 

Um importante avanço na avaliação das projeções para mudanças climáticas é 

justamente o grande número de simulações disponíveis a partir de uma gama de 

modelos. Os modelos cobrem diversos futuros possíveis, usando emissões e 

concentrações dos GEEs variados em cada um dos cenários, formando condições 

hipotéticas. Contudo, os modelos têm sensibilidade variada, já que apresentam 

diferentes componentes e combinações de parametrizações (MEEHL et al., 2004).  

Os modelos climáticos globais (GCM, do inglês) são tridimensionais no espaço 

e consideram os principais processos atmosféricos e as suas interações através de 

equações matemáticas. A fim de melhorar as estimativas têm sido usados modelos de 

mesoescala, que discretizam mais refinadamente uma região específica e usam como 

condições de contorno os resultados dos GCM (TUCCI, 2002). 
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As diferenças entre os diversos modelos utilizados podem ser observadas a partir 

de algumas respostas. Uma delas é a TCR (Transient Climate Response), outra é a ECS 

(Equilibrium Climate Sensitivity), também referida como “climate sensitivity”, e o 

Effective Climate Sensitivity, uma estimativa do ECS em integração com mudanças do 

clima transitórias (CUBASCH et al., 2001; MEEHL et al., 2004). Estes são alguns 

parâmetros que indicam a sensibilidade dos modelos às mudanças no clima.  

Dentre os modelos existentes, o PCM (Parallel Climate Model) tem sido 

largamente usado nos estudos de modelagem climática, contudo, este modelo tem, 

relativamente, baixa sensibilidade quando comparado a outros. O ECS do PCM é de 

2,1°C e o TCR, de 1,3°C, enquanto que outro modelo bastante usado, o CCSM3 

(Climate System Model Version 3) tem maior sensibilidade, cujo ECS é de 2,7°C e o 

TCR, 1,5°C (MEEHL et al., 2005). 

A partir dos resultados de ambos os modelos citados, MEEHL et al. (2005) 

verificaram que o aquecimento calculado pelos modelos é bastante similar ao observado 

no século 20, tendo o PCM mostrado um aumento de 0,6 °C e o CCSM3 de 0,7 °C 

(média de 1980-1999 em relação a 1890-1919).  

Já em relação ao NM, o aumento calculado foi de 3 (PCM) a 5 cm (CCSM3), 

enquanto que o observado foi de 15 a 20 cm no século 20. Essa diferença ocorre já que 

os modelos não incluem as contribuições do derretimento das geleiras e outras camadas 

de gelo. Por isso, os cálculos de subida do NM médio dos modelos são três vezes 

menores que os observados e estes resultados podem ser considerados como os valores 

mínimos de elevação no NM.  

Dessa forma, tanto o aquecimento quanto a elevação do NM já vivenciadas pelo 

planeta podem ser verificadas através de modelos, entretanto também podem ser feitos 

cálculos acerca de possíveis condições futuras. Neste caso, as simulações também 

incluem projeções ilustrativas de cenários, como os contidos no SRES (Special Report 

for Emissions Scenarios), publicado pelo IPCC em 2000, que contém cenários de 

emissões para auxiliar a modelagem do clima (IPCC, 2000). 

Como o CO2 é o GEE antropogênico dominante, a evolução no tempo das 

emissões deste gás pode ser usada para ilustrar os vários cenários. Basicamente, o SRES 

apresenta quatro famílias de cenários de aumento nas concentrações de CO2 ao longo do 

século 21, onde são distribuídos 40 cenários (IPCC, 2000). Dentre eles, os grupos B1, 

A1B e A2, que representam, respectivamente, baixo, médio e alto nível de emissões, 
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foram utilizados por MEEHL et al. (2005). Também foram feitos cenários de 

estabilização das emissões em diferentes períodos.  

De acordo com os resultados dos dois modelos apresentados por MEEHL et al., 

mesmo estabilizando as emissões anuais nos níveis do ano 2000, haveria o aumento 

mínimo na temperatura de 0,4 e 0,6 °C para 2100, referentes ao PCM e ao CCSM3, 

respectivamente. Nesse mesmo sentido, o IPCC publicou em 2007 um relatório 

indicando que mesmo se as concentrações de GEE e aerossol fossem mantidas 

constantes ao nível de 2000, um aquecimento a taxa de 0,1°C por década devia ser 

esperado, principalmente devido ao lento tempo de resposta dos oceanos. Também 

concluíram que o dobro desta taxa deve ser esperado caso as concentrações não sejam 

mantidas (IPCC, 2007; MEEHL et al., 2005). 

Em relação ao NM, os modelos estimam uma elevação de 13 e 18 cm em relação 

aos níveis de 1999, no final do século 21 (cenário SRES B1). Já em A1B, os aumentos 

seriam de 18 e 25 cm, e em A2, de 19 e 30 cm. Essas simulações usadas por MEEHL et 

al. para as mudanças no século 20 e as projetadas para o século 21, segundo os autores 

são mais confiáveis que os ECS de outros modelos (MEEHL et al., 2005). Observou-se 

que o modelo mais sensível, o CCSM3, teve maiores respostas de temperatura e 

elevação do NM para todos os cenários SRES. Contudo, apesar desses autores terem 

feito simulações para estes três cenários, há cenários mais intensivos nas considerações 

do IPCC. 

Com as concentrações de GEE fixadas nos valores de 2100, os autores 

calcularam um acréscimo de 0,1 e 0,3 °C para 2200 em B1 (principalmente porque as 

concentrações neste cenário começam a se estabilizar em 2050). Neste caso, o NM 

eleva-se em 12 e 13 cm adicionais para 2200. Já em A1B, esses aumentos adicionais 

seriam de 0,3 °C e 17 e 21 cm. 

Já a Figura 2 mostra a evolução do NM global de 1800 a 2100 calculada pelo 

IPCC. As projeções mostradas neste gráfico correspondem ao cenário A1B e mostram 

que para um cenário que considera um nível intermediário de emissões de GEE, o NM 

pode se elevar em até 50 cm. 
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Figura 2: Evolução do NM médio global com níveis estimados, medidos e previstos. 

A parte cinza indica as estimativas de 1800 a 1870; a linha vermelha, os dados medidos por 

marégrafos, e a mancha vermelha, as variações em torno da média; a linha verde os níveis 

médios globais observados por altimetria por satélite; e a mancha azul representa as variações 

dos resultados das projeções para o cenário A1B (Fonte: IPCC, 2007). 

 

Considerando os diversos cenários, o IPCC estima que o NM médio global se 

eleve de 18 a 59 cm em 2100 (em relação a 1999), de acordo com os resultados dos 

modelos AOGCM (Atmospheric-Ocean General Circulation Models) em relação ao 

nível médio para o período de 1980-1999. Estas estimativas assumem que os fluxos de 

gelo da Groenlândia e da Antártica continuem às mesmas taxas observadas de 1993 a 

2003, contudo, estas podem variar no futuro, sendo difícil prever como se dará a 

dinâmica das camadas de gelo. Caso o fluxo aumente linearmente com o aumento da 

temperatura, as estimativas chegam a 79 cm.  

Os modelos também indicam uma grande variabilidade dos níveis do mar no 

futuro para diferentes locais, assim como ocorre atualmente. Isso pode ser intensificado 

também por alterações nos ventos, na pressão atmosférica e nas correntes oceânicas que 

podem ocorrer, mas que não podem ser preditas com segurança (IPCC, 2007). 

RIGNOT et al. apresentaram um balanço de massa de gelo da Antártica e da 

Groenlândia das duas últimas décadas comparando duas técnicas de avaliação 

independentes. Os autores verificaram a perda de massa e a aceleração dessa perda 

desses dois ambientes e concluíram que se estas taxas de perda continuarem, as calotas 

de gelo serão os principais contribuintes para o aumento do NM no século 21, sendo 

http://www.epa.gov/climatechange/science/futureslc.html
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responsáveis pelo aumento de pelo menos 56 cm no NM em 2100 (RIGNOT et al., 

2011). Dessa forma, as estimativas do IPCC, que consideram basicamente a expansão 

térmica da água dos oceanos se apresentam como subestimativas. 

Estes resultados mostram que mesmo que as emissões sejam controladas e 

estabilizadas, a temperatura e o NM já estão comprometidos, sem importar o cenário 

que seja adotado. Já a continuidade na emissão de gases de efeito estufa na taxa atual ou 

a taxas maiores causariam um aquecimento maior que induziria muitas alterações no 

sistema climático ao longo do século 21, que podem ser muito mais impactantes que as 

já observadas nos últimos tempos.  

Conforme apresentado neste capítulo, os aumentos mínimos de temperatura 

seriam de 0,4º C, enquanto a elevação mínima do NM médio seria de 18 cm. 

Considerando os valores máximos estimados, a média de aumento do NM seria de 50 

cm. 

 

2.2. Vulnerabilidade costeira às mudanças do clima 

 

Os efeitos adversos do aquecimento global e da alteração na frequência e 

intensidade dos eventos climáticos extremos podem provocar um aumento da 

vulnerabilidade no planeta. Destes efeitos, observados em diferentes áreas, podem ser 

mencionados as perdas na agricultura, diminuição da biodiversidade, expansão de 

vetores e doenças endêmicas, aumento na ocorrência e intensidade de enchentes e secas, 

e alterações no regime hidrológico, que podem, inclusive, afetar o setor energético 

(MARENGO, 2006; FBDS, 2009). 

Os impactos das mudanças no clima estão diretamente relacionados à 

vulnerabilidade a que os sistemas estão expostos. De acordo com o IPCC, a 

vulnerabilidade climática se refere à susceptibilidade aos efeitos adversos dessas 

mudanças, seja de indivíduos ou de sistemas, ou a incapacidade de administrar esses 

efeitos (IPCC, 2001). Ainda segundo o IPCC, os países em desenvolvimento estão entre 

os mais vulneráveis. Isso se deve aos diversos aspectos da vulnerabilidade, que incluem 

as vertentes econômicas, sociais, culturais e ambientais. 

Já a vulnerabilidade da costa às mudanças climáticas pode ser entendida, então, 

como a susceptibilidade da zona costeira aos efeitos dessas alterações. Por ser a 

interface entre continente, atmosfera e oceano, a zona costeira se torna vulnerável a 

mudanças nos diversos agentes ambientais desses três grandes sistemas. 
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Os principais efeitos do aquecimento global que afetam as zonas costeiras 

incluem a elevação do NM médio relativo, o aumento de extremos climáticos e 

alterações no clima de ventos e ondas, que atuam de forma sinérgica, ampliando os 

impactos no ambiente costeiro se comparado aos efeitos isolados. 

As mudanças nos padrões de temperatura da superfície do mar influenciam o 

regime de ventos, atuando também sobre o padrão de formação das ondas. 

Alterações na intensidade, distribuição ou no clima dos ventos geram diferentes 

impactos na área costeira, contudo os mais significativos são sobre os oceanos e os 

corpos de água costeiros. Dentre esses estão incluídas a geração de ondas, a indução de 

circulação de massas d’água e alterações no nível médio do mar. Como a circulação 

hidrodinâmica em corpos hídricos costeiros é muito dependente da ação dos ventos, a 

mudança no clima de ventos pode alterar o transporte de substâncias passivas (e. g. 

XAVIER, 2002 apud NEVES e MUEHE, 2008). Contudo, a principal consequência da 

mudança no clima de ventos é a mudança no clima de ondas, que por sua vez alteram o 

transporte de sedimentos, a morfologia costeira e tem impactos sobre as estruturas e 

benfeitorias, como, por exemplo, em instalações portuárias. 

O balanço hídrico das regiões costeiras também é bastante sensível às variações 

no clima, já que a circulação atmosférica afeta a precipitação. As mudanças no regime 

pluviométrico geram, dentre outros, a erosão de encostas, o assoreamento de rios e 

inundações, que podem ser intensificadas caso o evento seja coincidente às marés de 

sizígia
1
 e a eventos de marés meteorológicas

2
. Já a redução no índice de chuvas sobre as 

bacias hidrográficas podem ter efeito de salinização dos estuários devido à diminuição 

da vazão dos rios (NEVES e MUEHE, 2008). 

Em relação à elevação do NM, os efeitos incluem a diminuição da faixa de areia 

de praias, recuo da linha de costa, problemas de macrodrenagem em águas interiores e o 

aumento da intrusão salina em corpos d’água costeiros. 

Com a maior frequência de eventos climáticos extremos haveria mais secas e a 

maior intensidade de tempestades, o que ocasionaria a maior frequência de ondas e 

marés meteorológicas de maiores amplitudes. Os impactos desses efeitos seriam o 

                                                      

1
 Maré com maior amplitude em decorrência do alinhamento entre Lua, Terra e Sol, durante as 

fases lunares nova e cheia, onde ocorre a soma das forças de atração da Lua e do Sol (MIGUENS, 1996). 
2 

É a diferença entre a maré prevista, baseada nas variáveis astronômicas, e a maré observada. 

Essa diferença ocorre por efeitos meteorológicos e pode ocasionar uma sobrelevação do nível do mar 

(BAUM, 2004). 
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aumento da erosão, possível destruição de benfeitorias, perda da faixa de areia de praias, 

maior incidência de alagamentos e inundações em zonas de baixadas. 

Mesmo considerando apenas o efeito do aquecimento das águas costeiras, já é 

possível verificar consequências para a biota de águas rasas, podendo haver também um 

aumento da meia-vida bacteriana em ambiente marinho (NEVES e MUEHE, 2008). 

Toda essa vulnerabilidade da zona costeira citada gera preocupação, já que o 

ambiente costeiro oferece serviços ambientais essenciais para a manutenção da 

qualidade ambiental, o que inclui funções de regulação como o controle nos padrões de 

sedimentação e erosão, na composição química dos oceanos e da atmosfera e na 

manutenção de habitats para os diversos organismos. Somado a isso, encontra-se a 

função de manutenção da resiliência da costa a desastres naturais (NICHOLLS e 

BRANSON, 1998 apud KLEIN, 2002). 

Contudo, há uma tendência histórica a ocupação humana das zonas litorâneas, 

havendo fortes concentrações populacionais nas proximidades das capitais, notadamente 

nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife e Fortaleza, agravando nesses 

locais os problemas da erosão costeira (NEVES e MUEHE, 2008). Além de essa 

população ser a mais vulnerável aos eventos extremos e às mudanças do clima, a 

intervenção dessa população no ambiente costeiro diminui a capacidade de adaptação e 

suporte da costa a essas alterações, ou seja, torna o ambiente costeiro mais vulnerável. 

Outra questão relevante é o papel econômico desempenhado pelas zonas 

litorâneas, que incluem o turismo e a pesca, que são a base da economia de muitas 

cidades litorâneas no mundo, principalmente no Brasil. 

 

2.2.1. Vulnerabilidade da costa brasileira 

 

De acordo com SANTOS e CALDEYRO (2007), podemos utilizar o termo 

vulnerabilidade ambiental para a resposta de um meio a uma perturbação induzida, 

podendo esta resposta diferir de acordo com características locais naturais e humanas, 

que em interação com o tipo e magnitude do evento induzido resulta em uma gama de 

efeitos adversos. Dessa forma, um mesmo evento pode causar diferentes impactos em 

regiões diversas, tornando importante compreender alguns ambientes e os tipos de 

respostas que podem ser observados. 

No Brasil, alguns estudos foram realizados acerca da vulnerabilidade da costa, 

tanto em relação às mudanças climáticas considerando os diversos efeitos (KLEIN et 
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al., 2009; TAGLIANI et al., 2010) quanto aos aspectos isolados, como à erosão costeira 

(e.g. LINS DE BARROS, 2005; MAZZER et al., 2008; MORAIS et al., 2008; 

PINHEIRO et al., 2006) e a salinização de solos e aquíferos (e. g. HERLINGER e 

VIERO, 2007; SILVA JÚNIOR e PIZANI, 2003). Ainda assim, apesar do presente 

esforço, há um desconhecimento pretérito das variáveis ambientais e falta de 

investigações sobre engenharia costeira (KLEIN et al., 2009). Além disso, devido à 

longa extensão da costa brasileira mais estudos são necessários para a compreensão dos 

impactos no território e das particularidades de cada região do nosso litoral.  

NEVES e MUEHE (2008) identificaram dez compartimentos geomorfológicos 

distintos ao longo da costa brasileira, incluindo manguezais e recifes de coral, onde a 

erosão costeira tem sido observada ou onde o risco de prejuízo ambiental é mais 

acentuado. Já no estudo realizado por KLEIN et al. (2009) é apresentada uma 

compartimentação geomorfológica do litoral mais adequada às questões associadas às 

mudanças climáticas, direcionando a classificação segundo as feições geomorfológicas 

predominantes e vulnerabilidades associadas à elevação do NM e inundação. A partir 

desses compartimentos diferenciados, foram avaliadas as consequências e os impactos 

de alterações no clima, e segundo este estudo, que usou duas metodologias distintas de 

valoração de patrimônio em risco, os impactos econômicos para o Estado do Rio de 

Janeiro seriam os maiores em todo o território nacional. A partir da metodologia de 

NICHOLLS et al. (2008), a microrregião mais vulnerável seria a do Rio de Janeiro cujo 

patrimônio em risco estaria avaliado em R$ 55,6 bilhões, seguido de Salvador com R$ 

14 bilhões. 

Essa valoração leva em consideração a população que vive na costa e os 

patrimônios existentes, fazendo com que este cálculo reflita basicamente as perdas 

econômicas, culturais e sociais. Contudo, as perdas ambientais, principalmente devido à 

dificuldade em se atribuir valor aos bens ambientais, não foram estimadas. As perdas 

ambientais possíveis de acontecer nos cenários de alterações no clima são, então, 

difíceis de predizer e de calcular, contudo as consequências das mudanças climáticas na 

costa brasileira podem ser estimadas a partir de algumas evidências encontradas 

atualmente. 

De acordo com alguns estudos realizados há uma significativa erosão ocorrendo 

no litoral norte do Rio de Janeiro (ver LINS DE BARROS, 2005; RIBEIRO et al., 

2006; RIBEIRO et al., 2004), que é processo que pode ser agravado por futuras 

alterações decorrentes das mudanças no clima. Essa erosão se mostra significativa em 
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Atafona, localizada na planície do delta do rio Paraíba do Sul. Neste local, uma ocasião 

de progradação estimulou a ocupação de algumas áreas que hoje estão bastante erodidas 

e expostas à ação agressiva das ondas. Através de imagens de satélites, foi possível 

observar a evolução dos processos de erosão em Atafona, tornando evidente o problema 

na região. Lins-de-Barros estudou este fenômeno em Maricá, que vem passando por um 

intenso processo de expansão urbana. A fim de recuperar os danos sofridos pelo 

patrimônio construído na orla de Maricá, algumas obras foram realizadas. Outros tipos 

de intervenções também foram necessários para a adaptação do local à erosão, como 

construção de aterros e muros. Essas medidas, no entanto, foram emergenciais em 

resposta aos danos obtidos por eventos extremos, de forma que a autora ressalta a 

importância do planejamento urbano na região, visando a delimitação de uma faixa de 

proteção costeira adequada (LINS DE BARROS, 2005). A erosão costeira já é 

considerada um problema global, principalmente pela intensificação da ocupação do 

litoral e a consequente fixação da orla, diminuindo a resiliência da costa as dinâmicas 

naturais e aumentando a vulnerabilidade social e econômica. 

Outro problema observado são as inundações. Nesse sentido, as planícies 

costeiras de sistemas lagunares são as mais susceptíveis devido aos iminentes problemas 

de macrodrenagem. Nessas áreas de inundação, os riscos e prejuízos com enchentes são 

maiores, de forma que se estas estão urbanizadas, os danos econômicos e sociais podem 

ser bastante significativos. 

No Estado, a bacia hidrográfica da baía de Sepetiba vem sofrendo grande 

pressão antrópica e o desenvolvimento econômico da região, por conseguinte, atrai uma 

população de baixa renda que passa a ocupar áreas de risco a inundações e enchentes, 

dentre outros. Essa situação é evidenciada no bairro de Sepetiba, que apresenta o maior 

número de ocorrências de alagamentos, com os pontos de inundação localizados 

comumente próximos aos rios e à foz destes (SILVEIRA et al., 2009). Segundo NEVES 

et al., como a população que ocupa essas áreas de baixada geralmente é de baixa renda, 

e a urbanização costuma ser bastante precária, a busca por soluções que diminuam os 

riscos inerentes a essas áreas pode ser produtiva também no que diz respeito a ações 

proativas para um quadro de mudanças climáticas. Transferindo a população para áreas 

mais seguras, estes baixios poderiam ser estratégicos para amortecimento e acumulação 

de água em situações de mau tempo (NEVES et al., 2007). 

Como nem todo o Estado possui as mesmas características, os efeitos e respostas 

principais para cada região são diferentes em intensidade, tornando algumas áreas mais 
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sensíveis a determinados aspectos inerentes às alterações no clima. Com isso, para ações 

de resposta e prevenção, conhecimentos específicos são requeridos para a determinação 

das áreas onde são necessários maiores investimentos e onde deve ser delegada a maior 

atenção. 

As inundações e enchentes citadas acima são alguns exemplos de eventos 

extremos que já evidenciam a vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Essa vulnerabilidade, 

assim como a erosão costeira, pode ser intensificada com o aumento relativo do NM e 

com outras alterações climáticas.  

 

2.2.2. A elevação do NM 

 

Devido à ausência de informações históricas acerca do NM, a vulnerabilidade da 

costa às alterações do NM no Brasil é aumentada devido às incertezas quanto à 

evolução dos níveis no litoral e as escalas de evolução (NEVES e MUEHE, 2008). 

Utilizando os resultados dos modelos climáticos globais, as estimativas para a subida do 

nível médio variam de 18 a 59 cm no século 21, podendo chegar a 79 cm em cenários 

menos amenos (ver item 2.1.2) (IPCC, 2007). 

BELÉM (2007), no entanto, considerando a regionalização dessas variações de 

nível, de acordo com as características locais de temperatura e salinidade, estimou a 

subida no nível médio do mar ao longo da costa brasileira. Utilizando dados distribuídos 

pelo programa Ocean Watch do NODC (National Oceanographic Data Center) da 

NOAA para o período de 1985 a 2005 (temperatura superficial do mar) e para o período 

de 1982 a 2006 (altimetria), o autor verificou uma tendência de elevação do NM na 

costa brasileira devido à expansão termostérica da água. De acordo com as análises 

desse autor, é possível estimar que o NM médio ao longo da costa do Brasil subirá cerca 

de 50 cm nos próximos 50-100 anos (BELÉM, 2007). 

Neste contexto, as áreas costeiras são as mais sensíveis, pois recebem os 

primeiros impactos decorrentes dessa elevação. As consequências dessa elevação na 

costa incluem perdas econômicas para a pesca, agricultura, navegação, recreação, 

lançamento de efluentes, proteção costeira, produtividade biológica e a diversidade 

(CNIO, 1998 apud ARASAKI et al., 2008). Além disso, pode haver consequências 

significativas em alguns sistemas ecológicos. 

As consequentes alterações na morfologia da costa e no balanço sedimentar 

acarretam a deterioração de estruturas presentes na costa. A redução das faixas de areia 
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e o maior alcance das marés acarretam uma depreciação imobiliária, além disso, como 

as áreas de impacto de ondas adentram em direção ao continente, as benfeitorias 

localizadas nessa área também são degradadas (KLEIN et al., 2009; FBDS, 2009). 

A elevação do NM compromete a drenagem das áreas costeiras, impedindo o 

escoamento superficial em direção ao mar, confinando águas e aumentando a frequência 

de alagamentos e inundações, principalmente em áreas próximas de lagoas e lagunas 

costeiras. Esse confinamento também dificulta a dispersão de efluentes urbanos, 

diminuindo, assim, a qualidade da água. Isso implica em perda de áreas de turismo e 

lazer e a desvalorização de propriedades, gerando sérias perdas econômicas (KLEIN et 

al., 2009; FBDS, 2009). 

Estes pontos podem ser comprovados pela análise de vulnerabilidade feita na 

Ilha dos Marinheiros, no sul do Brasil (RS). Neste estudo, foi elaborado um mapa de 

vulnerabilidade para a ilha, onde ficou claro que as áreas mais afetadas derivavam de 

uma gama de fatores, como o grande número de residências existentes e a erosão 

observada nas margens e planícies de lagunas usadas para agricultura (TAGLIANI et 

al., 2010). Além desses efeitos citados e observados, a elevação do NM provoca a perda 

de áreas abrigadas e a intrusão salina em reservatórios costeiros. 

A maior influência da água do mar em relação à água doce proveniente dos rios 

faz com que os estuários recuem e a cunha salina seja mais representativa. Há então 

uma degradação dos corpos hídricos costeiros pela salinização e a presença de água 

salobra em áreas mais a montante (ver item 2.2.3). 

Juntamente com o aumento do NM há o recuo de manguezais, que buscam as 

condições ideais de salinidade e avançam em direção a montante, contudo a 

sobrevivência desse ecossistema é limitada pela presença de instalações humanas ou por 

limitações geográficas, como por exemplo, pela presença de maciços (e. g. ARASAKI 

et al., 2008). Acredita-se que apenas um suave aumento do NM médio seria suficiente 

para ocasionar mudanças na zonação de marismas, manguezais e faixas de transição 

para a restinga até a eliminação destes ambientes nas regiões Sul e Sudeste do Brasil 

(CNIO, 1998 apud ARASAKI et al., 2008). Ou seja, a elevação do NM pode ocasionar 

a perda de biodiversidade e prejudicar a reprodução dos diversos organismos que usam 

áreas de mangues e estuários como berçários. 

Dessa forma, as evidências da subida do NM em todo o mundo, independente de 

suas causas, demonstram que a avaliação da vulnerabilidade das zonas costeiras é 

necessária e estratégica (TAGLIANI et al., 2010). 
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2.2.3. Intrusão salina 

 

Há um equilíbrio dinâmico entre a água salina do mar e a água doce continental 

nos aquíferos costeiros. Quando este equilíbrio é alterado, seja por uma diminuição da 

descarga de água doce ou aumento de extração desta, assim como por um aumento no 

fluxo de águas advinda do mar, há uma maior penetração da cunha salina no corpo 

d’água. Essa intrusão, dependendo do alcance, pode prejudicar as captações de água 

doce tanto de indústrias como para o abastecimento da população, gerando uma 

preocupação em relação à qualidade da água nos corpos hídricos. 

Devido às diferenças de densidade, a água salina tende a entrar nos estuários por 

baixo da água doce, mais próxima ao fundo. Porém, sempre ocorre uma mistura, que 

tem sua proporção dependente das velocidades relativas e dos volumes das duas 

correntes, a fluvial e a de maré. 

Os tipos de mistura que ocorrem nos estuários dependem das quantidades de 

água marinha e fluvial. Os estuários cuja predominância seja da corrente de maré são 

caracterizados por uma mistura parcial, enquanto que a mistura total é encontrada nos 

estuários de grande abertura sob forte influência de maré. Já quando a predominância é 

da água de origem fluvial, o estuário é caracterizado pela presença de uma cunha salina. 

Neste último tipo, a corrente fluvial domina, fazendo com que haja uma maior extensão 

de água doce sobre a água salgada, com pouca mistura, ocorrendo a haloclina 

(PRITCHARD, 1952). A ponta da cunha se move para dentro e para fora do estuário de 

acordo com a intensidade das forças atuantes, sendo a extensão espacial da intrusão 

desta cunha dependente de muitos parâmetros, como a taxa de descarga do rio, 

propriedades hidráulicas e o NM (CHANG et al., 2011). 

Algumas ações podem, então, intensificar a propagação da cunha salina. Tanto 

ações antrópicas como naturais que afetem as vazões fluvial e sedimentar na foz dos 

rios geram alterações na morfologia, na qualidade da água e na biota associada. A 

redução na vazão fluvial, seja por transposição de bacias, construção de barragens, 

aumento na captação de água ou alterações pluviométricas, facilita a intrusão salina 

(NICHOLLS et al., 2007 apud NEVES e MUEHE, 2008). Além disso, há a intrusão 

salina em aquíferos subterrâneos, que pode ser considerada como uma categoria 

especial de poluição, já que uma pequena quantidade de sal pode tornar a água doce 
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inutilizável e pode resultar no abandono de pontos de abastecimento de água (ABD-

ELHAMID e JAVADI, 2009). 

No contexto de mudanças climáticas, todas essas ações podem ser induzidas, 

aumentando esse efeito de salinização. A subida do NM, uma das mais evidentes 

consequências do aquecimento global, pode agravar ainda mais esse problema. Isso 

ocorre, porque a elevação do nível de água salgada na foz do rio bloqueia o escoamento 

fluvial aumentando a mistura e deslocando a cunha para montante. Dessa mesma forma, 

o equilíbrio dinâmico em aquíferos subterrâneos é modificado, aumentando a 

predominância das marés sobre a carga de água doce. 

A intrusão salina é um sério problema ambiental, já que 80% da população 

mundial vivem na zona costeira e utilizam a água dos aquíferos locais (USGS, 2000 

apud CHANG et al., 2011). Desta forma, os efeitos da subida do NM na intrusão salina 

devem ser considerados e controlados em longo prazo já que uma elevação de apenas 

alguns centímetros pode causar grandes danos (ABD-ELHAMID e JAVADI, 2009). 

 

2.2.4. Estudos sobre intrusão salina 

 

O efeito combinado do aumento do NM e da captação de água sobre a intrusão 

salina requer muitas medidas para proteger os recursos hídricos da poluição, já que os 

níveis aceitáveis de qualidade para abastecimento humano e para irrigação são afetados. 

Por isso, muitos estudos acerca deste problema são necessários para a compreensão dos 

efeitos sobre os ecossistemas e sobre a qualidade de vida e bem-estar humano. 

A maior limitação pode, no entanto, ser encontrada no uso da água subterrânea, 

que corresponde a 1/3 do total da água doce. Neste sentido, RANJAN et al. (2006) 

estudaram os efeitos combinados das mudanças climáticas e do uso da terra na recarga 

subterrânea e os efeitos correspondentes na intrusão salina em aquíferos subterrâneos 

em cinco regiões distintas geograficamente (América Central, Saara, Mediterrâneo, Sul 

da África e Sul da Ásia). Utilizando modelagem numérica, os autores verificaram uma 

perda anual de água doce, indicando um padrão em longo prazo em todas as áreas 

estudadas, com exceção da região do Saara. Também verificaram que a precipitação e a 

temperatura, individualmente, não apresentam correlação positiva com a perda do 

recurso hídrico, porém o índice de aridez e a perda de água doce tem uma forte 

correlação negativa. 
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GIAMBASTIANI et al. publicaram um estudo em 2007 abordando os efeitos 

das atividades humanas na salinidade no lençol freático e as possíveis alterações da 

subida do NM no processo de salinização, na Itália. Os resultados das simulações dos 

modelos utilizados mostraram que a elevação do NM relativo acelerará o aumento da 

intrusão de sal nas próximas décadas prejudicando o aquífero por completo 

(GIAMBASTIANI et al., 2007). 

Estes são apenas alguns dos estudos que abordam as influências das alterações 

do clima na qualidade da água subterrânea, porém, há muitos outros estudos que 

evidenciam a potencial perda de aquíferos. A Holanda, por exemplo, já vivencia os 

problemas decorrentes do nível baixo em relação à posição do NM médio, devido a 

grande subsidência de sua área terrestre. Os modelos indicam que uma subida no NM 

acarretaria em uma intrusão maior de sal nos aquíferos, e, por conseguinte, agravariam 

os problemas no gerenciamento dos recursos hídricos superficiais do país (ESSINK et 

al., 2004; ESSINK e SCHAARS, 2002). 

Já em relação a estudos em estuários, foram realizados estudos no Senegal, onde 

os autores concluíram que as consequências socioeconômicas da subida no NM seriam 

maiores do que o imaginado. A costa senegalesa se mostrou extremamente sensível à 

subida do NM, sendo evidente o consequente aumento na salinização dos aquíferos, 

principalmente se combinado com a diminuição na precipitação, constituindo grande 

ameaça ao abastecimento humano, em especial na capital Dakar (NIANG et al., 2010). 

No Brasil, alguns estudos foram realizados sobre a qualidade da água nos 

aquíferos costeiros, contudo, ainda muito pouco foi abordado sobre a intrusão de sal. 

Dentre os poucos existentes está o trabalho publicado por AMARAL et al., que 

avaliaram a variação de salinidade no estuário do rio Macaé no Estado do Rio de 

Janeiro de acordo com as variações nas marés e nas vazões do rio (AMARAL et al., 

2004). Ainda há alguns estudos sobre intrusão feitos nos estuários em Santa Catarina e 

Espírito Santo (MEDEIROS, 2003; SALDANHA, 2007). 

Outros estudos também foram realizados no sentido de estabelecer vazões 

mínimas que garantam a qualidade da água nos reservatórios, dentre estes, alguns foram 

realizados no Brasil (e. g. GENZ et al., 2008; FERREIRA DA SILVA e RIBEIRO, 

2006). No entanto, ainda faltam informações e estudos acerca da intrusão salina no país, 

e, principalmente, estudos que associem este efeito às mudanças climáticas. 

Grande parte das investigações realizadas atualmente faz parte de campanhas 

realizadas por empresas privadas que desejam usufruir da água de determinado aquífero, 
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fazendo com que parte do conhecimento existente sobre o comportamento da cunha 

salina em certos corpos de água não estejam divulgados amplamente no meio científico. 

Essa lacuna é ainda reforçada pelo grande número de aquíferos costeiros ao longo do 

território que, na maioria dos casos, são essenciais para o abastecimento local e para a 

irrigação. Desta forma, estudos que avaliem os efeitos da subida do NM sobre a 

qualidade dos aquíferos no Brasil se tornam essenciais para a compreensão e prevenção 

de possíveis estresses hídricos que o país possa enfrentar no futuro.  
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3. Disponibilidade hídrica 

 

A disponibilidade hídrica pode ser afetada pelas alterações no clima, assim como 

por mudanças econômicas e na forma de gerenciamento do recurso. A fim de abordar os 

aspectos que podem afetar a disponibilidade hídrica no Brasil, principalmente no Rio de 

Janeiro, são descritos neste capítulo, de forma geral, as implicações das mudanças 

climáticas no ciclo hidrológico, a legislação brasileira referente aos recursos hídricos e 

os impactos das transferências de água nas bacias hidrográficas. Por fim é feita uma 

contextualização dos corpos hídricos estudados no presente trabalho. 

 

3.1. Variabilidade hidrológica 

 

A disponibilidade de água no Brasil, que detém 12% da disponibilidade mundial, 

depende em grande parte do clima. O ciclo de chuvas e vazões varia entre as bacias e a 

variabilidade climática podem gerar anomalias no clima, que alteram tanto a vazão dos 

cursos de água, quanto à recarga de aquíferos (MARENGO, 2008). As respostas a essas 

anomalias climáticas também são variáveis geograficamente. 

As alterações climáticas se refletem nas mudanças das variáveis representativas 

do clima, dentre elas a precipitação. No ciclo hidrológico, a distribuição da precipitação 

e da evapotranspiração, tanto temporal como espacialmente, é importante variável que 

pode provocar, dentre outros, alterações nas vazões para uma bacia. Além disso, as 

alterações climáticas produzem alterações no ambiente da bacia alterando o ciclo 

hidrológico (TUCCI, 2002). 

A variabilidade hidrológica pode ser concebida como as variações que podem 

ocorrer na entrada (p. ex. precipitação e evapotranspiração) e na saída dos sistemas 

hidrológicos. Na escala de bacias hidrográficas, o efeito das mudanças climáticas varia 

segundo as propriedades físicas, assim como de acordo com a vegetação e o uso do 

solo. Os países que vivenciam um estresse hídrico atualmente podem ter as vazões de 

seus rios diminuídas, assim como a recarga dos lençóis freáticos e dos aquíferos 

prejudicada (FREITAS, 2005). Apesar disso, como as inundações devem aumentar em 

frequência em algumas localidades (ver item 2.2.1), a recarga de água subterrânea pode 

ser facilitada em algumas planícies inundáveis.  

Já as secas, que podem se intensificar em algumas regiões, podem se 

desenvolver em uma escala de tempo mais rápida do que o tempo necessário para a 
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adaptação do sistema natural e da sociedade (COOK et al., 2008), e podem intensificar 

os problemas de qualidade da água em aquíferos costeiros, já influenciada, 

principalmente, pela futura elevação do NM (ver item 2.2.2 e 2.2.3). 

Distúrbios induzidos pelo clima no ciclo hidrológico global representam um 

desafio emergente no que tange o gerenciamento dos recursos hídricos, dado as 

demandas da população em crescimento e a poluição da água (KUNDZEWICZ et al., 

2007). O Brasil, atualmente, já é vulnerável às mudanças no clima e esta 

vulnerabilidade é agravada quando se consideram as possíveis alterações futuras e os 

extremos climáticos. Desta forma, o conhecimento acerca dos possíveis cenários tanto 

climáticos quanto hidrológicos pode auxiliar na gestão dos recursos hídricos no futuro, 

tanto na estimação das demandas de água quanto na definição de políticas ambientais 

pertinentes (MARENGO, 2008). 

 

3.2. Os Recursos Hídricos no Brasil 

 

No Brasil, os recursos hídricos estão mal distribuídos, com aproximadamente 

70% concentrado na região Amazônica, enquanto apenas 12% estão no Sul e Sudeste. 

Dessa forma, surgem alguns problemas qualitativos e quantitativos, como a grande 

demanda por água no Sul e Sudeste graças a grande concentração populacional e 

desenvolvimento econômico (BORSOI e TORRES, 1997 apud DENARDIN e 

SULZBACH, 2007). 

Como a água é um bem, esta possui algumas características econômicas. De 

acordo com Solane, este bem pode ser considerado público sob alguns aspectos e está 

sujeito a externalidades, concorrência imperfeita, potencial para ineficiências sociais e 

ambientais, falta de equidade e vulnerabilidade à criação de monopólio, de forma que a 

gestão deste recurso se faz necessária para a garantia da qualidade e quantidade 

(SOLANE, 1998 apud DENARDIN e SULZBACH, 2007). 

Um marco neste sentido foi a instituição da Política Nacional de Recursos 

Hídricos pela Lei Federal nº 9.433 de 1997, que passou a legislar quanto ao uso, 

preservação e recuperação dos recursos hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH), cujo objetivo é a implementação desta 

política através da coleta, tratamento e armazenamento de informações sobre os 

recursos hídricos. 
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Um importante instrumento é o Plano Nacional de Recursos Hídricos onde são 

propostas medidas e estabelecidas metas. Contudo, para a implementação do PNRH, 

faz-se necessário o uso de outros instrumentos como a outorga dos direitos de uso, a 

cobrança pelo uso e o enquadramento dos corpos de água em classes de uso.  

O enquadramento permite a gestão da qualidade e da quantidade, visando que a 

condição do corpo hídrico esteja de acordo com o seu uso. Esta ferramenta possibilita a 

gestão dos recursos hídricos, considerando tanto quantidade quanto qualidade atributos 

complementares já que a concentração de substâncias está diretamente associada ao 

volume de água. A Resolução CONAMA 357 de 2005 estabeleceu os critérios para o 

enquadramento, de forma que a classe a qual um corpo hídrico for enquadrado seja o 

objetivo de qualidade que deva ser alcançado ou mantido, de acordo com o seu uso 

previsto. Dessa forma, o enquadramento é uma estratégia para atender a qualidade 

estabelecida no plano de recursos hídricos. Essa resolução também prevê a elaboração 

de instrumentos de avaliação da qualidade da água ao longo do tempo. 

A outorga permite o controle quali-quantitativo do recurso e o direito de acesso à 

água. A outorga trata-se de um instrumento de comando e controle que consiste em dar 

uma autorização, concessão ou permissão a um usuário para que este utilize o recurso 

por um tempo determinado. Para que uma outorga seja dada é necessário que sejam 

feitas investigações de forma que essa concessão não afete a qualidade, mantendo o 

corpo hídrico dentro de sua classe de uso, nem a vazão. Além disso, a análise dessa 

concessão deve considerar os impactos do lançamento de efluentes e da captação do 

recurso considerando a bacia hidrográfica por completo e as metas do PNRH. 

Já a cobrança visa reconhecer o recurso como um bem econômico, limitado, a 

fim de gerar fundos ligados à preservação ambiental e ao atendimento dos usuários da 

bacia. Além disso, o valor econômico do bem poderia induzir ao uso mais racional da 

água, contudo, esta hipótese não é muito apoiada por alguns especialistas, que alegam 

que os valores aplicados atualmente não são suficientes para induzir uma mudança na 

política dos consumidores (DENARDIN e SULZBACH, 2007). 

Estes instrumentos foram estabelecidos pela Política Nacional dos Recurso 

Hídricos, de 1997, mas, apesar disso, o gerenciamento dos recursos hídricos já havia 

sido iniciado com a criação do Código das Águas, estabelecido pelo Decreto Federal nº 

24.643 em 1934, que, a fim de viabilizar as necessidades urbanas e industriais, focou no 

uso da água para aproveitamentos hidrelétricos. Além disso, a Constituição de 1988 

também exerceu um importante papel ao definir a água como um bem de uso comum e 
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ao alterar a dominialidade das águas do território nacional (PORTO e PORTO, 2008). 

Entretanto, somente com a criação da Agência Nacional de Águas, ANA, através da Lei 

Federal nº 9.984 de 2000, a preocupação a respeito dos recursos hídricos no Brasil ficou 

mais evidenciada. A Agência surgiu com o intuito de gerenciar o uso da água, para a 

implementação do SINGRH, usando instrumentos de gestão que visam principalmente 

minimizar os conflitos entre os usuários do recurso.  

Contudo, os problemas relacionados aos recursos hídricos não correspondem 

somente aos conflitos entre os diversos usuários. A qualidade da água em muitos corpos 

d’água encontra-se atualmente comprometida pela falta de fiscalização e de políticas 

mais eficientes. Grande parcela deste resultado deve-se ao fato da poluição nos corpos 

d’água ser, na maior parte das vezes, difusa, o que torna difícil estabelecer o controle 

dos poluidores. 

 De fato, a criação da Lei 9.433 deveria ter sido um avanço neste sentido. Sendo, 

então, a bacia hidrográfica a unidade de gestão, os diversos atores devem estar 

envolvidos no processo de gerenciamento, dentre eles o poder público em todos os 

níveis e os usuários, representados pelos comitês de bacia (MAGRINI, 2001). O uso da 

bacia hidrográfica como unidade de gestão permite a abordagem integrada dos aspectos 

físicos, sociais e econômicos e tem como intuito descentralizar o processo, permitindo 

que as decisões sejam tomadas dentro da unidade de gestão (PORTO e PORTO, 2008).  

Apesar disso e da existência de uma agência reguladora, os conflitos entre os 

usuários se mostram crescentes, assim como os conflitos a respeito da dominialidade 

dos corpos hídricos e seus impactos no gerenciamento dos recursos.  

Já na zona costeira, os recursos hídricos necessitam de uma abordagem 

diferenciada. Devido às particularidades de uma bacia hidrográfica costeira, há o 

Programa de Gestão de Recursos Hídricos Integrados ao Gerenciamento Costeiro, que 

deve apresentar as formas que os instrumentos do PNRH devem ser aplicados a região 

costeira. Nesse programa está prevista a gestão da baía de Sepetiba, já que esta recebe 

as águas transpostas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio 

Guandu (MMA, 2006).  

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), instituído pela Lei 7.661 

de 1988, tem como objetivo estabelecer normas para a gestão ambiental da zona costeira 

brasileira. O PNGC busca o ordenamento do uso dos recursos naturais e das áreas 

costeiras, o estabelecimento do processo de gestão integrada, descentralizada e 

participativa das atividades socioeconômicas, o monitoramento da qualidade ambiental, 
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o controle da poluição e a incorporação da vertente ambiental nas políticas setoriais 

voltadas à gestão integrada do ambiente costeiro e marinho. 

Para tal, o PNGC utiliza-se de instrumentos como o Plano Estadual e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Costeiro (PEGC e PMGC), o Sistema de Informações do 

Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), o Plano de Gestão da Zona Costeira (PGZC) e o 

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC). Dentre eles, o ZEEC é o principal 

instrumento considerando a inter-relação com os recursos hídricos. Através desse 

instrumento são determinadas as áreas da bacia costeira onde podem ser instaladas e 

exercidas determinadas atividades. Como a maior captação de água pode determinar o 

maior avanço da água salgada marinha, o uso do solo deve ser feito de forma a impor 

limites ao uso do recurso que possam comprometer a disponibilidade hídrica 

(LOITZENBAUER e MENDES, 2011). Dessa forma, é possível verificar como a 

gestão da área costeira é primordial para a manutenção dos recursos hídricos e para o 

desenvolvimento das atividades humanas. 

Contudo, como observado por LOITZENBAUER e MENDES (2011), os 

instrumentos das políticas públicas de gestão dos recursos hídricos e do gerenciamento 

costeiro ainda não estão acoplados e, por isso, são pouco eficientes. A gestão integrada 

dos recursos hídricos na zona costeira encontra dificuldades principalmente devido às 

diferentes unidades geográficas de gestão, não respeitando o funcionamento dos 

sistemas físicos. Mesmo que o PNRH considere a bacia hidrográfica como sua unidade 

de gestão, não é considerada a influência marinha na zona costeira, com isso, os autores 

sugerem a introdução do conceito de gestão de estuários. Nessa abordagem, os 

problemas da intrusão salina dentro do continente seriam abordados e a salinidade 

deveria ser incorporada ao processo de gestão, valendo-se do comitê de bacia como 

órgão integrador (LOITZENBAUER e MENDES, 2011). 

Em 2005, foi instituída a Câmara Técnica de Integração das Bacias 

Hidrográficas e dos Sistemas Estuarinos e Zona Costeira (CTCOST) através da 

Resolução nº 51 do CNRH. O objetivo desta Câmara se baseia na integração dos 

instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos e do PNGC. Contudo, as 

propostas da CTCOST necessitam da aprovação do CNRH, e a apesar dos esforços no 

estudo dos instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos a fim de facilitar a 

integração com a zona costeira, ainda falta suporte institucional e político para que as 

propostas sejam consideradas e consolidadas na política brasileira (LOITZENBAUER e 

MENDES, 2011). 
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Apesar dos instrumentos tanto da gestão dos recursos hídricos quanto do 

gerenciamento costeiro, ainda são levantadas com frequência dúvidas acerca da 

efetividade dessas políticas. Os conflitos entre usuários e entre as diferentes esferas de 

governo evidenciam as limitações dos instrumentos atuais e a necessidade de uma 

atuação efetiva do CTCOST para uma gestão integrada.  

Um exemplo é o caso observado na bacia do São Francisco onde a demanda pela 

água pelos diversos usuários tem gerado muitos conflitos incluindo os aspectos políticos 

relacionados à transposição de água do rio São Francisco. Na região Sudeste, há 

destaque para a bacia do Paraíba do Sul, que também enfrenta problemas relacionados à 

dominialidade, à cobrança pelo uso da água e à transposição, que atualmente tem papel 

relevante no abastecimento industrial e doméstico na bacia do rio Guandu e na região 

metropolitana do RJ (CAMPOS, 2005).  

Além disso, os problemas apresentados atualmente também se devem à pressão 

política para o desenvolvimento econômico de determinadas regiões sobrepondo às 

questões ambientais, que muitas vezes afetam a disponibilidade hídrica de determinada 

área. 

 

3.3. Transferências de água 

 

Existem várias formas de transferência artificiais de água bruta. A terminologia 

transposição de bacia é dada à transferência de água entre bacias hidrográficas, que 

ocorre por meio de estruturas hidráulicas. Para este tipo de transferência também podem 

ser utilizados os termos reversão, derivação ou interligação de bacias (THE OPEN 

UNIVERSITY, 2000 apud CAMPOS, 2005), sendo a maior forma de manipulação de 

bacias hidrográficas atualmente utilizada. 

Algumas experiências em transferências de águas vêm sendo vivenciadas há 

muitos anos, contudo a transferência de grandes quantidades tem sido experimentada 

desde o início do século 20. Dentre estes casos, podem-se destacar as transposições 

feitas entre bacias nos Estados Unidos, o que possibilitou a expressiva participação 

americana no quadro da agricultura mundial. A Europa também acolhe um grande 

número deste tipo de abastecimento, sendo a interligação entre os rios Reno e Danúbio 

uma das mais conhecidas, e que também trouxe benefícios à navegação (ver BANCO 

MUNDIAL, 2005). Outros casos vêm sendo experimentados em todo mundo como uma 
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alternativa para a satisfação da demanda crescente por água e suprimir o estresse hídrico 

em algumas regiões (ver CAMPOS, 2005). 

Muitas transferências também têm sido feitas com o intuito de restaurar a 

qualidade dos corpos receptores com rapidez. Este foi o caso do Lago Taihu, na China, 

que com frequência apresentava blooms de algas e a transferência de águas do rio 

Yangtze, com baixa concentração de nutrientes, foi proposta como uma solução em 

2001 mostrando efeitos positivos na qualidade do lago nos anos seguintes (HU et al., 

2010). Contudo, algumas transferências podem causar a degradação da qualidade. De 

acordo com FORNARELLI e ANTENUCCI (2011), a magnitude e o período de 

transferência influenciam na qualidade da água do reservatório e devem ser 

consideradas para o gerenciamento integrado do aquífero. A transposição de grandes 

volumes pode causar, dentre outros, um aumento de concentrações de microalgas e, 

também, deve haver atenção para evitar a transferência em períodos de floração de 

algas. 

Além disso, os problemas acerca das transferências de águas não estão limitados 

à qualidade da água. Alguns riscos foram abordados por CAI, em 2008, que observou os 

efeitos da transferência de água usada na irrigação para a indústria na China. O 

racionamento da água para a indústria acarretou uma diminuição na produção de 

alimentos e perdas econômicas que podem ser intensificadas no futuro. Há ainda os 

riscos associados ao reuso de água na irrigação que poderiam levar a contaminação do 

solo e dos produtos. Na China, o abastecimento de água potável para consumo humano 

está conectado ao destinado à irrigação. Com isso, a redução na disponibilidade de água 

para as áreas rurais também afetaria a saúde da população (CAI, 2008). Esse exemplo 

ressalta a importância de considerar os demais usuários que podem ser prejudicados 

pela distribuição de um recurso que previamente tinha outro destino. 

SNADDON et al. também ressaltam a importância de haver um planejamento 

inteligente e integrado na gestão que considere as condições atuais e futuras na região 

em questão e estudos ecológicos a fim de conhecer os possíveis impactos das 

transposições, que segundo os autores passam despercebidos nas análises dos 

empreendedores (SNADDON et al., 1998). De acordo com um relatório da WWF
3
, 

muitas experiências passadas com transferências de águas entre bacias causaram danos 

aos ecossistemas de água doce que se sobrepuseram aos benefícios, causando impactos 

                                                      

3
 World Wildlife Fund. 
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ambientais, sociais e econômicos tanto para a bacia de captação quanto para a receptora 

(PITTOCK et al., 2009). 

Como dito anteriormente, as transposições criam um confronto entre os usuários 

devido às possíveis perdas derivadas de alterações na qualidade da água e nas 

características do rio e de potenciais dilemas econômicos e ambientais consequentes 

(SNADDON et al., 1998). Então, conforme cresce a demanda, maior é a crise 

(MOLISANI et al., 2006). Além disso, essa alternativa não estimula o uso mais 

eficiente da água (PITTOCK et al., 2009). 

No Brasil, um polêmico caso acerca das transposições envolveu o rio São 

Francisco, na região Nordeste, que corresponde a 70% dos recursos hídricos dessa 

região. Além de ocupar uma posição estratégica no transporte da costa ao interior, o rio 

possui grande potencial para produção de energia e para a irrigação. A ideia da 

transferência de água surgiu como uma tentativa para solucionar os problemas 

relacionados à seca no nordeste, contudo as questões políticas e os impactos negativos 

desta ação atuaram como entraves (CAMPOS, 2005). 

Já MOLISANI et al. (2007) avaliaram os impactos da transposição do rio 

Paraíba do Sul para o sistema Guandu, onde os rios receptores recebem uma carga 

adicional considerável de água e a vazão natural destes passa a ser irrelevante. A série 

de modificações feitas no trecho do Guandu até a baía de Sepetiba faz com que as 

variações naturais sejam reduzidas e as artificiais aumentadas para suprir a geração de 

energia elétrica.  Além das alterações nas condições ambientais dos rios, o volume que 

deságua na baía de Sepetiba é responsável pelo aporte de 86% de água fluvial na baía, e 

consequentemente, pelo grande volume de sedimentos carreados. Dessa forma, um dos 

impactos observados foi o aumento na taxa de sedimentação na baía, intensificando o 

assoreamento e tornando maior a necessidade de dragagens para o porto de Itaguaí. 

Além disso, há a transferência de espécies químicas que podem incluir poluentes 

(MOLISANI et al., 2007; 2006). 

No sistema Paraíba do Sul – Guandu as principais preocupações ambientais se 

devem a ocupação e o uso do solo decorrentes da transposição, assim como alterações 

no regime de vazão da bacia receptora e falta de controle de poluição (MOLISANI et 

al., 2007). 
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3.4. O rio Paraíba do Sul 

 

3.4.1. Importância e contextualização 

 

O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, no Estado de São Paulo, 

formado pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna e deságua em Atafona, no 

norte do Estado do Rio de Janeiro. Possui 1120 km de extensão e é o rio mais 

importante do Brasil. Essa importância se deve ao papel no abastecimento de um dos 

principais centros urbanos do país (INEA, 2012). 

A bacia do rio Paraíba do Sul ocupa uma área de cerca de 55 mil km² nos 

Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo este último o que adquire 

maior importância relativa, já que situa-se a jusante dos outros dois Estados e abastece 

80% da população fluminense com suas águas, que, de acordo com o CENSO 2010, 

totalizam 15.989.929 residentes (IBGE, 2012). Além do abastecimento da população, 

muitas indústrias, usinas hidrelétricas e outros usuários competem pelo uso dos recursos 

deste rio no Rio de Janeiro (CAMPOS, 2005; INEA, 2012). Na extensão do rio Paraíba 

do Sul, em 2005, aproximadamente sete mil indústrias estavam instaladas e seis mil 

propriedades rurais (BANCO MUNDIAL, 2005). 

Na região metropolitana do Estado, boa parte da população é abastecida 

indiretamente das águas provenientes do rio Paraíba do Sul. Isso ocorre através de 

captações no rio Guandu e no reservatório de Lajes, que tem sua carga proveniente da 

transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul. Do volume de água transposto, 

160 m³/s são provenientes da estação de Santa Cecília e 20 m³/s da bacia do rio Piraí. 

Essa transposição, entretanto, beneficia outros usuários como indústrias e usinas 

(CAMPOS, 2005). 

A transposição de águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio 

Guandu ocorreu, a princípio, com o intuito de atender a demanda da Light, 

concessionária de geração de energia elétrica, no Complexo Hidrelétrico de Lajes, em 

1952. Contudo, ao longo do tempo, essa nova disponibilidade de água serviu e 

favoreceu o desenvolvimento econômico da região. Entretanto, a detentora da outorga é 

a Light e os outros usuários beneficiados não participaram dos custos correspondentes à 

transposição (CAMPOS e AZEVEDO, 2000). Dessa forma, a transposição das águas 

para a bacia do rio Guandu deixou de ter o papel de uso privado, tendo as duas bacias já 
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consolidado novos regimes hídricos após essa transferência de recursos (ANA, 2007; 

MACEDO e PIMENTEL, 2004). 

Para a regularização temporal das águas do curso principal, há quatro 

reservatórios que armazenam água para o período de estiagem. As vazões mínimas a 

serem mantidas para a transposição são de 119 m³/s e para jusante de Santa Cecília são 

de 90 m³/s. Contudo, quando os reservatórios estão vazios, o sistema não suporta essas 

exigências e podem ocorrer crises de abastecimento e degradação da qualidade da água 

(BANCO MUNDIAL, 2005). 

Apesar deste papel, o rio sofre uma constante degradação na qualidade de suas 

águas. De acordo com o diagnóstico das unidades de planejamento hídrico brasileiras, 

as principais regiões metropolitanas apresentaram criticidade quali-quantitativa, estando 

os rios Paraíba do Sul e Guandu, dentre outros, em situações críticas (ANA, 2012). 

São despejados cerca de um bilhão de litros por dia de esgoto doméstico nos rios 

da bacia do Paraíba do Sul, sendo que mais de 80% das populações urbanas da bacia 

não possuem estações de tratamento de esgoto (AGEVAP, 2011; 2006). E ainda há os 

efluentes industriais orgânicos totalizando a carga orgânica poluidora da bacia em 330 t 

de DBO/dia (86% de origem doméstica e 14 % industrial) (AGEVAP, 2011). 

Entre 2006 e 2010, entretanto, houve uma melhora no índice de qualidade das 

águas na bacia do rio Paraíba do Sul, o que pode estar associado a investimentos em 

saneamento (ANA, 2012). Esses investimentos, tanto na coleta quanto no tratamento de 

esgoto, objetivam prioritariamente a proteção dos mananciais utilizados para 

abastecimento público. Como exemplo do motivo dessa preocupação está o Rio de 

Janeiro, onde 54 municípios localizados a montante de sistemas de captação 

apresentaram indicativos de poluição em 2010 (ANA, 2010).  

Contudo a região apresenta uma alta extensão do rio em situação não favorável 

considerando o balanço qualitativo (ANA, 2012). Somado a isso estão os resíduos 

químicos que eventualmente chegam às águas do rio. A Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) em Volta Redonda (RJ), por exemplo, já foi responsável por alguns 

vazamentos de resíduos tóxicos para o rio Paraíba do Sul, o que levou a suspensão da 

captação de água em algumas estações da CEDAE (AGEVAP, 2011). Essa poluição no 

rio compromete o abastecimento, principalmente em situações onde há a diminuição na 

vazão. 
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3.4.2. Perspectivas para o abastecimento de água 

 

Além da transposição das águas do Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu, 

foi feito um levantamento a fim de verificar a possibilidade de haver uma nova 

transposição das águas do Paraíba do Sul como alternativa para o abastecimento de 

algumas cidades no Estado de São Paulo. Essa transposição parcial permitiria o 

incremento no abastecimento de 180 municípios do Estado.  

O “Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos para a 

Macrometrópole Paulista” foi contratado em 2008 com o objetivo de avaliar as ofertas e 

demandas atuais e futuras e apresentar alternativas de novos mananciais. Esse plano faz 

parte do esforço para definir mananciais para o uso múltiplo na Macrometrópole a fim 

de subsidiar decisões estratégicas de governo e dos setores usuários (ANA, 2010b). Para 

tal, foi criado um grupo de trabalho envolvendo a SEP (Secretaria de Economia e 

Planejamento), SSE (Secretaria de Saneamento e Energia) e a SMA (Secretaria de Meio 

Ambiente) (Decreto nº 52.748 de 2008). 

Em outubro de 2009 foram apresentadas as propostas iniciais para os 

representantes de cada região da macrometrópole e integrantes dos comitês de bacias. 

Os resultados compõem o Relatório Intermediário 1 (RI-1). 

Dentre as alternativas para a bacia do Paraíba do Sul, o plano estudou três 

alternativas de engenharia, dentre elas uma transpondo as águas para o Sistema 

Cantareira e outra ao sistema produtor Alto Tietê. Para todos foram consideradas vazões 

de transferência de 5 e 10 m³/s (CEIVAP, 2010). 

Contudo, essas hipóteses não são encaradas com bons olhos pelos municípios 

que temem as possíveis e prováveis consequências para toda a bacia. Essa preocupação 

se mostra de fato pertinente, já que, como dito na seção 3.4.1, os problemas de poluição 

ameaçando o corpo hídrico são recorrentes, e uma diminuição na vazão pode significar 

um agravamento na degradação. 

A transposição, entretanto, vem sendo cogitada pelo governo de São Paulo. 

Dada a limitação dos recursos hídricos, o Estado teme que o seu crescimento possa ser 

prejudicado e a busca por novas fontes de água se faz necessária. A ANA estima que a 

demanda por água do Estado seja de mais de 60 m³/s até 2035, o que significaria um 

aumento de 25% no consumo em relação ao ano de 2008 (ANA, 2010b). Dessa forma, 

mesmo que a hipótese da transposição seja aceita, novas fontes também precisam ser 

utilizadas.  
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O CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) na revisão 

do relatório pediu alguns esclarecimentos à SSE. De acordo com a deliberação CBH-PS 

nº 19/2009 algumas variáveis não foram consideradas no plano, dentre elas (CEIVAP, 

2010): 

 A parcela de água que a UGRHI-2 (Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – 2) deve fornecer para atender a vazão de Santa 

Cecília/Barra do Piraí de 250 m³/s (transposição das águas do rio Paraíba 

do Sul para o rio Guandu); 

 A parcela de água produzida no trecho paulista comprometida 

com demandas atuais e futuras; 

 Atendimento as condições de enquadramento (CONAMA 357) no 

caso de modificação de vazões; 

 Viabilidade de implantação de novos reservatórios para 

regularização de vazões nos afluentes (considerando a quantificação e 

qualificação das demandas hídricas na bacia do rio Guandu); e 

 O comportamento dos níveis de água na bacia do rio Guandu e 

nos reservatórios de cabeceiras, no trecho paulista, em períodos 

hidrológicos desfavoráveis. 

Com a conclusão dos estudos acerca dessa transposição, a ANA deve autorizar 

ou não a sua execução. De acordo com o presidente da CEIVAP atualmente não há 

definição em relação a essa transposição. Segundo o presidente, o governo de São Paulo 

estaria estudando propostas e soluções para solucionar os problemas de oferta hídrica, e 

como alternativa à cogitada transposição, investimentos estariam sendo feitos em 

racionalização do uso da água, de forma que com essa otimização, aumentaria a 

disponibilidade de água e diminuiria a necessidade de outras fontes de abastecimento
4
. 

Em 2011, o Ministério Público Federal em Campos (RJ) recomendou a não 

realização das obras de transposição ao governo do Estado de São Paulo, defendendo 

que o abastecimento de uma região pode afetar outras áreas abastecidas pelo rio
5
. De 

acordo com a CEIVAP, não há estudos que possam antecipar os impactos de uma 

                                                      

4
 Ata da 1ª reunião ordinária do comitê de integração da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

– CEIVAP de 2012, realizada em 25 de agosto de 2011. Disponível em: http://www.ceivap.org.br/ 

downloads%202012/Ata%20CEIVAP-1%20RO-25.08.11-aprovada.pdf. Acessado em 19 de julho de 

2012. 
5
 Agência Estado. MPF do Rio de Janeiro quer impedir transposição do Rio Paraíba do Sul. 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/08/mpf-do-rio-de-janeiro-quer-impedir-transposicao-do-rio-

paraiba-do-sul.html. Acessado em 25 de julho de 2012. 

http://www.ceivap.org.br/%20downloads%202012/Ata%20CEIVAP-1%20RO-25.08.11-aprovada.pdf
http://www.ceivap.org.br/%20downloads%202012/Ata%20CEIVAP-1%20RO-25.08.11-aprovada.pdf
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/08/mpf-do-rio-de-janeiro-quer-impedir-transposicao-do-rio-paraiba-do-sul.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/08/mpf-do-rio-de-janeiro-quer-impedir-transposicao-do-rio-paraiba-do-sul.html
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transposição adicional (CEIVAP, 2010). Contudo, os impactos esperados de uma 

segunda transposição vão dos econômicos até os ambientais para a região banhada pelo 

rio, e muitos analistas concordam que uma bacia hidrográfica não deve ser responsável 

pelo abastecimento de dois grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo.  

A preocupação do Estado do Rio de Janeiro em relação a essa hipótese se dá 

graças a possibilidade da vazão transposta garantida (160 m³/s) pelo Decreto 

Presidencial nº 18.588, de 11 de maio de 1945, ao Estado (à Light) ser alterada caso a 

água seja desviada para São Paulo. A grande dependência do Rio de Janeiro e de sua 

região metropolitana em relação a esses recursos, assim como a posição a jusante em 

relação aos outros estados que compõe a bacia, evidencia a vulnerabilidade a qual o 

Estado se encontra e os conflitos potenciais no uso da água. Essa vulnerabilidade ocorre 

tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. 

Essa preocupação faz sentido se verificada a situação vivenciada pelos 

fluminenses no período entre 2001 e 2004, quando houve um episódio de seca na bacia 

do rio Paraíba do Sul, e foram necessárias restrições nas vazões e na transposição, o que 

gerou uma crise de abastecimento (ANA, 2007). 

De acordo com o diagnóstico para 2015 do Atlas sobre o abastecimento urbano, 

no Estado do Rio de Janeiro é necessária a ampliação do sistema existente em 17 

municípios somente na região metropolitana com o total de 40 no Estado, e ainda são 

necessários novos mananciais em três municípios do RJ. Esse diagnóstico foi dado a 

partir da observação de um saldo negativo entre a oferta e demanda futura de água 

(ANA, 2010). 

No Paraíba do Sul, há alguns reservatórios de cabeceira para maximizar o 

armazenamento de água ao final das estações chuvosas. Além disso, há algumas regras 

de operação do sistema hidráulico da bacia do rio Paraíba do Sul, dentre elas o 

estabelecimento de descargas mínimas a jusante dos sistemas hidrelétricos. No caso do 

sistema PS – Guandu, a jusante da UHE Pereira Passos, a descarga mínima é de 120 

m³/s (AGEVAP, 2011). 

A Resolução ANA 211/2003 assegura esta vazão, que corresponde a vazão 

permanente em 98% do tempo, baseada no histórico de 1980 a 2005 (ANA, 2007). 
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3.5. Canal de São Francisco 

 

O Canal de São Francisco é um dos principais aquíferos localizado no Estado do 

Rio de Janeiro. O canal é responsável pelo abastecimento das indústrias localizadas em 

seu entorno, sendo um importante fator para o desenvolvimento econômico da região. O 

canal desemboca na Baía de Sepetiba, fazendo parte da segunda região hidrográfica do 

Rio de Janeiro (RH-II), inserida, particularmente, na Bacia do rio Guandu. 

A bacia do rio Guandu abrange doze municípios, contudo a maior parte dessa 

extensão corresponde aos territórios de Rio Claro, Miguel Pereira, Nova Iguaçu e 

Paracambi. Essa bacia possui 1385 km², abrangendo a área metropolitana do Rio de 

Janeiro, conforme indicado na Figura 3. 

O rio Guandu é o principal curso de água da bacia da Baía de Sepetiba, formado 

pelos rios Santana e Ribeirão das Lajes e com 48 km de extensão até sua foz na baía de 

Sepetiba. O rio Santana é o principal afluente que desagua na margem esquerda do 

curso, a partir de onde o Ribeirão das Lajes passa a se chamar Guandu
6
. Originalmente, 

o rio Guandu apresentava um leito estreito e baixo volume, e se estendia pelos leitos dos 

atuais rios da Vala e Itaguaí, tendo esta condição alterada após obras de ampliação 

(OTTONI e OTTONI-NETTO, 2002 apud SALAMENE, 2007; SEMADS, 2001). 

O Canal de São Francisco é o trecho final do rio Guandu, cujo curso é retificado. 

Esse canal possui grande influência de maré e uma forte estratificação vertical, sendo 

caracterizado pela presença de uma cunha salina. Essa cunha ocorre devido à força da 

maré em relação à água proveniente da montante, fazendo com que não haja mistura 

devido às diferenças de densidades. 

A vazão no Canal de São Francisco é controlada principalmente pela 

transposição das águas do Paraíba do Sul para o rio Guandu, que resulta em uma vazão 

média de 108 m³/s (LACERDA et al., 2007). Essa vazão final depende, entretanto, da 

descarga da usina hidrelétrica Pereira Passos, que passa então a controlar o total de água 

que deságua na Baía de Sepetiba e a ter grande relevância sobre a penetração da cunha 

salina (PEREIRA, 2006). Ou seja, para não permitir que a cunha salina avance pelo 

canal é necessário que seja garantida determinada vazão na foz. 

 

                                                      

6
 Comitê Guandu. Disponível em: http://www.comiteguandu.org.br/. Acessado em 03 de outubro 

de 2011. 
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Figura 3: Mapa da bacia do rio Guandu. Fonte: CEDAE, 2009. 

 

Devido ao papel desempenhado pelo canal no abastecimento das indústrias da 

região, o potencial de expansão da região de Itaguaí e dos municípios adjacentes, e por 

ser um importante estuário em uma área de grande importância do litoral sudeste, o 

Canal de São Francisco foi escolhido como objeto de estudo neste trabalho. 
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4. Estudo de caso 

 

Considerando o possível quadro futuro de alterações climáticas e as suas 

consequências na zona costeira, esta dissertação desenvolve como estudo de caso a 

modelagem computacional do Canal de São Francisco a fim de verificar como a 

qualidade da água no corpo hídrico em questão pode ser alterada. São considerados 

diferentes cenários e condições na modelagem, cujo objetivo principal é verificar o 

alcance da cunha salina no estuário e, então, verificar como a disponibilidade hídrica 

pode ser afetada. 

 

4.1. Área de Estudo 

 

A área estudada compreende o Canal de São Francisco, partes do Canal do Itá, 

Guandu, Rio da Guarda, Mazomba, dentre outros pequenos rios e canais que deságuam 

na Baía de Sepetiba. Localizada na região sudoeste do Estado do Rio de Janeiro, a Baía 

de Sepetiba é um corpo de água semifechado com duas comunicações com o oceano 

Atlântico, sendo a principal no lado oeste, entre a Restinga da Marambaia e algumas 

ilhas e ilhotas, se caracterizando como um estuário. Essa restinga isola a baía a 

protegendo da ação das ondas, fazendo com que os principais efeitos dentro deste corpo 

se devam às variações das marés. 

A baía possui uma bacia hidrográfica contribuinte de aproximadamente 2.700 

km² de superfície, com dois conjuntos fisiográficos distintos, o serrano, representado 

por maciços costeiros, como o da Pedra Branca, e o da baixada, que é cortada pelos rios 

que desembocam na baía (SEMADS, 2001). O transporte hídrico se dá principalmente 

pela entrada dos rios que drenam essa planície na porção nordeste. A entrada fluvial é 

dada por nove rios, sendo o Canal de São Francisco, que recebe as águas do rio Guandu, 

o principal contribuinte, sendo responsável por quase 90% deste aporte (LACERDA et 

al., 2007). 

O canal de São Francisco sofre influência de maré, possuindo forte estratificação 

vertical de densidade, de forma que a intensidade de penetração da cunha salina é 

dependente da vazão do rio e da ação da maré. Como o Canal é raso, a identificação da 

profundidade desta cunha se torna complicada, entretanto, é possível identificá-la na 

horizontal através de modelos 2DH (PEREIRA, 2006). 

 



40 

 

4.2. Cenários propostos  

 

A fim de verificar como os diferentes fatores podem influenciar o 

comportamento da cunha salina no estuário do canal de São Francisco, foram 

considerados doze cenários hidrodinâmicos. Foram, então, realizadas simulações sob 

estes diferentes cenários, que variaram de acordo com as condições de maré, tanto 

astronômica
7
 quanto meteorológica, conforme mostrado na Tabela 1. 

Foram também considerados nas simulações, condições de elevação do NM 

relativo, neste caso, de 50 cm, conforme as previsões médias do IPCC para 2100 (IPCC, 

2007; ver item  2.1.2) e as previsões apresentadas para a costa brasileira (BELÉM, 

2007). Dessa forma, são apresentados os resultados simulados em cenários de 

sobrelevação do NM e em cenários convencionais, possibilitando uma comparação de 

condições. 

 

Tabela 1: Cenários utilizados para a modelagem hidrodinâmica do Canal de São 

Francisco. 

Cenário 
Maré 

Astronômica  

Maré Meteorológica 

(cm) 

Elevação do NM 

relativo (cm) 

1 Sizígia 0 0 

2 Quadratura
8
 0 0 

3 Sizígia 40 0 

4 Quadratura 40 0 

5 Sizígia 80 0 

6 Quadratura 80 0 

7 Sizígia 0 50 

8 Quadratura 0 50 

9 Sizígia 40 50 

10 Quadratura 40 50 

11 Sizígia 80 50 

12 Quadratura 80 50 

 

                                                      

7
 Maré, oscilação do nível do mar, induzida pela atração dos corpos celestes (MIGUENS, 1996). 

8
 Maré com menor amplitude em decorrência da posição de quadratura da Lua em relação o Sol, 

que ocorre durante as fases de quarto crescente e quarto minguante da Lua (MIGUENS, 1996). 
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A elevação do NM foi escolhida para representar o impacto das mudanças 

climáticas na área de estudo, principalmente, pelo fato do canal desaguar em uma baía 

semifechada, portanto, abrigada primariamente dos outros impactos esperados das 

mudanças no clima, como as alterações no clima de ondas. Por se tratar de uma baía, a 

elevação de nível passa a ser um dos fatores mais relevantes nas considerações acerca 

da zona costeira abrigada. 

Desta forma, foi possível verificar a qualidade da água em condições críticas de 

intrusão de águas salinas no Canal de São Francisco. As condições de vento, vazões e 

topohidrografia foram as mesmas para todos os cenários. 

 

4.3. Material e Métodos 

 

4.3.1. Modelagem 

 

A Figura 4 apresenta um mapa com a malha de discretização utilizada para a 

modelagem do domínio de interesse. A malha foi construída com o auxílio do programa 

Argus One
®
 e exportada para inserção nos modelos. No SisBaHiA, a malha totalizou 

1376 elementos quadrangulares, e 6429 nós no total, totalizando uma área de domínio 

de 47,3 km². 

Também é apresentada na Figura 4 a localização das estações utilizadas para 

análise das séries temporais. A primeira estação está localizada na entrada do Canal de 

São Francisco (Entrada CSF), a segunda no ponto de captação de água da UTE Santa 

Cruz, e a terceira na captação da CSA. 

Os modelos utilizados para modelagem da hidrodinâmica e transporte de sal 

fazem parte do SisBaHiA
®
 - Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, versão 9.0, 

disponível no site www.sisbahia.coppe.ufrj.br, assim como as referências técnicas. As 

saídas gráficas do SisBaHiA são feitas através do Grapher
®
 e do Surfer

®
, ambos da 

Golden Software, utilizados neste estudo nas versões 8.0 e 10.0, respectivamente. 

 

http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/
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Figura 4: Domínio modelado indicando a malha de discretização em elementos 

finitos. 

 

4.3.1.1. Modelo hidrodinâmico 

 

O modelo adotado pelo SisBaHiA é um modelo numérico hidrodinâmico 3D ou 

2DH dominado por forçantes barotrópicos
9
, otimizado para corpos de água naturais nos 

quais efeitos de densidade variável possam ser desprezados. Este modelo é baseado no 

princípio da conservação da quantidade de movimento. Este princípio, em conjunto com 

a equação da continuidade, a equação de estado e as respectivas equações de transporte 

dos constituintes, compõe o modelo matemático fundamental para qualquer corpo de 

água. Os resultados deste modelo estão disponíveis nas versões 3D e 2DH, tendo sido 

escolhida a saída 2DH no presente estudo.  

Através deste modelo foram obtidas as correntes instantâneas geradas por marés, 

ventos e vazões fluviais e foi possível verificar as elevações e velocidades nos nós da 

malha da área de estudo de acordo com as condições simuladas. 

                                                      

9
 Em condições barotrópicas, os fluxos geostróficos não variam com a profundidade. São 

forçantes descritas para um oceano hipotético, onde as superfícies de pressão e densidade coincidem em 

todos os níveis, de forma que a circulação é, em geral, resultante do atrito do vento na superfície do mar e 

dos fluxos provenientes das bacias de contorno (BAUM, 2004). 
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4.3.1.2. Modelo Euleriano 

 

Os modelos de transporte Euleriano
10

 englobam um conjunto de modelos de uso 

geral para simulação de transporte advectivo-difusivo com reações cinéticas, para 

escoamentos 2DH, ou em camadas selecionadas de escoamentos 3D. Os modelos de 

transporte Euleriano são muito utilizados em análises ambientais, sendo o mais 

adequado para simular o transporte de escalares dissolvidos na água. No presente estudo 

foi utilizado o modelo de qualidade de água que rodou acoplado ao modelo 

hidrodinâmico para verificar a dispersão do parâmetro salinidade em escoamentos 2DH. 

Com os resultados desse modelo, foi possível a avaliação da movimentação da cunha 

salina durante o período modelado, assim como observar a variação de salinidade para 

diferentes pontos no domínio de modelagem. 

 

4.3.2. Dados ambientais 

 

4.3.2.1. Batimetria 

 

As informações relativas à batimetria foram extraídas do Relatório PENO - 6963 

realizado no contexto da instalação da CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico) em 

2006 (ROSMAN, 2006). Os dados usados são referidos à (ao): 

- Batimetria da baía de Sepetiba, de acordo com as cartas náuticas 1620 (escala 

1:120.015) e 1622 (escala 1:40.122) da DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação); 

- Batimetria dos rios extraída do Relatório COPPETEC ET-170334 de 1998; 

- Desenho Promon ref. VN02A-IH2-0001, “Port Terminal – General Plot Plan”, 

de 2000 (escala 1:10.000); 

- Dados de seções transversais no Canal Guandu e Rio da Guarda levantados 

pela Concremat em 2006. 

A batimetria, como vista pelo modelo, é apresentada na Figura 5. Já os 

contornos das margens foram obtidos através de imagens de satélites de 2009 e 2010, 

com o auxílio do Google Earth
®
. 

                                                      

10
 Ao verificar o transporte de uma substância com a abordagem euleriana, observa-se como 

varia determinada grandeza em um ponto fixo do espaço. Dessa forma, o transporte é verificado através 

da análise das transformações que ocorrem no fluido em um volume de controle (BAUM, 2004). 
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Figura 5: Batimetria referente ao nível médio do mar no Porto de Itaguaí. 

 

 

4.3.2.2. Maré 

 

Para as simulações do modelo foram consideradas marés sintéticas geradas a 

partir das constantes harmônicas para Porto de Itaguaí, localizado na extremidade oeste 

da fronteira aberta do domínio de modelagem. A Tabela 2 apresenta as 21 constantes 

harmônicas com maior amplitude, conforme informações da DHN da Marinha do 

Brasil.  
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Tabela 2: Constantes harmônicas referentes à estação maregráfica do Porto de 

Itaguaí, Baía de Sepetiba, RJ, listadas pela significância da amplitude. 

Constante Período (seg.) Amplitude (m) Fase (rad.) 

M2 44.714 0.3965 1.5828 

S2 43.200 0.2224 1.6746 

M4 22.357 0.1871 1.9916 

O1 92.950 0.1151 1.5649 

MN4 22.569 0.0821 1.0716 

MS4 21.972 0.0813 3.8286 

K2 43.082 0.0605 1.6820 

K1 86.164 0.0565 2.6428 

N2 45.570 0.0417 2.4979 

Q1 96.726 0.0285 1.2357 

L2 43.890 0.0281 0.4732 

M3 29.809 0.0236 3.9338 

P1 86.637 0.0187 2.5620 

T2 43.259 0.0131 1.6710 

4MS6 15.081 0.0121 4.4117 

NO3 30.578 0.0093 5.6866 

nu2 45.454 0.0079 2.3752 

SK3 28.774 0.0078 4.0776 

2N2 46.459 0.0055 3.4130 

ro1 96.203 0.0054 1.2798 

2MS6 14.733 0.0052 3.1618 

 

A Figura 6 ilustra as curvas de maré típicas de maré astronômica no Porto de 

Itaguaí que foram usadas como condições de contorno para as simulações realizadas. As 

curvas de maré foram geradas a partir das constantes harmônicas da Tabela 2 e foram 

utilizadas como forçantes no modelo hidrodinâmico. 

Foram considerados também efeitos conjuntos de marés astronômicas e 

meteorológicas. A Figura 7 e a Figura 8 ilustram as curvas de maré astronômica geradas 

juntamente com os efeitos de marés meteorológicas, de 40 e 80 cm de amplitude, 

respectivamente.  
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Figura 6: Curvas de maré astronômica ao longo de um mês, ilustrando as condições de 

maré usadas para os cenários 1, 2, 7 e 8. 

 

 

Figura 7: Curvas de maré astronômica ao longo de um mês com influência de maré 

meteorológica com 40 cm de amplitude, ilustrando as condições de maré usadas para os 

cenários 3 e 9 (segunda ocorrência de maré meteorológica) e 4 e 10 (primeira ocorrência). As 

linhas preta e verde representam as componentes astronômica e meteorológica, respectivamente, 

e a linha azul, o efeito conjunto. 

 

 

Figura 8: Curvas de maré astronômica ao longo de um mês com influência de maré 

meteorológica com 80 cm de amplitude, ilustrando as condições de maré usadas para os 

cenários 5 e 11 (segunda ocorrência de maré meteorológica) e 6 e 12 (primeira ocorrência). As 

linhas preta e verde representam as componentes astronômica e meteorológica, respectivamente, 

e a linha azul, o efeito conjunto. 
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4.3.2.3. Vento 

 

Os dados de vento para modelagem da circulação hidrodinâmica foram 

considerados variáveis no tempo e constantes no espaço. Os dados utilizados foram 

medidos em fevereiro de 2005 na estação meteorológica de Angra dos Reis (RJ). Estas 

medições foram feitas a 10 metros de altura em relação ao NM e representam ventos 

usuais. 

 

Figura 9: Dados de vento utilizados nos modelos hidrodinâmico. As setas indicam a 

direção e as cores indicam as velocidades. 

 

4.3.2.4. Vazão 

 

4.3.2.4.1. Vazão dos rios 

 

Os dados referentes às vazões dos rios considerados na modelagem foram 

obtidos no Relatório PENO – 6963 (ROSMAN, 2006), no trabalho realizado por 
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CUNHA et al. (2002) e no Plano de Bacia do Guandu (SONDOTÉCNICA, 2006). As 

vazões adotadas como permanentes no modelo são apresentadas na Tabela 3. 

Para o Canal de São Francisco foi considerado o hidrograma de vazões 

apresentado na Figura 10, obtido de MONTEZUMA (2007). Como as vazões mínimas 

nesse hidrograma correspondem a aproximadamente 75 m³/s, e considerando que a 

vazão mínima liberada pela UHE Pereira Passos é de 120 m³/s e que a ETA Guandu 

capta 45 m³/s (o que dá uma resultante igual à vazão mínima do hidrograma), foi 

utilizado como vazão permanente para o modelo hidrodinâmico, em todos os cenários, a 

vazão de 75 m³/s. Essa vazão foi introduzida como a vazão a montante da área 

modelada. 

Todas as demais vazões foram introduzidas no modelo hidrodinâmico como 

“precipitação” nos nós a montante da área modelada dos rios, a fim de representar 

afluxos na cabeceira destes. Ao longo dos subdomínios modelados dos rios, as vazões 

variam de acordo com a maré que se propaga. 

 

Tabela 3: Vazões utilizadas para os fluxos que deságuam na baía de Sepetiba 

(ROSMAN, 2006; SONDOTÉCNICA, 2006; CUNHA et al., 2002). 

Corpo de água Vazão média (m³/s) 

Saco do Engenho 0,500 

Rio Mazomba / Canal do Martins
 

1,400 

Rio Itaguaí 0,100 

Rio da Guarda
a 

5,475 

Canal de Santo Agostinho
b
 28,430 

Canal Guandú 2,770 

Canal do Itá 3,200 

a
 Vazão referente à soma da vazão média do Rio da Guarda a montante do deságue dos Rio 

Itaguaí e Canal de Santo Agostinho (4,84 m³/s) e os lançamentos da FCC (0,035 m³/s) e da Inepar (0,600 

m³/s). 

b 
Vazão correspondente aos lançamentos da UTE Santa Cruz (26,0 m³/s) e da Gerdau (2,43 m³/s). 
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Figura 10. Hidrograma de vazões a jusante da represa da CEDAE no Canal de São 

Francisco (Fonte: MONTEZUMA, 2007). 

 

4.3.2.4.2. Vazão de captação e lançamento nas fontes 

 

Além dos fluxos de lançamento incluídos na vazão total dos cursos d’água, 

como apresentado na Tabela 3, há o lançamento da CSA e as captações das demais 

indústrias. Essas vazões também foram consideradas no modelo como condições de 

contorno, e foram baseadas nas informações apresentadas no Relatório PENO 6963 e no 

Plano de Bacia do Guandu (ROSMAN, 2006; SONDOTÉCNICA, 2006). 

 

Tabela 4: Vazões de captação e lançamento de água das indústrias localizadas a 

jusante do Canal de São Francisco (Fonte: ROSMAN, 2006; SONDOTÉCNICA, 2006). 

  Empresa Tipo Corpo de água Vazão (m³/s) 

1 UTE Sta Cruz Captação Canal de São Francisco 26,00 

2 GERDAU Captação Canal de São Francisco 3,472 

3 FCC + Inepar Captação Canal de São Francisco 1,460 

4 CSN Captação Canal de São Francisco 2,000 

5 CSA 1 Captação Canal de São Francisco 3,000 

6 CSA 2 Captação Canal de São Francisco 18,00 

7 CSA Lançamento Canal do Guandu 20,10 
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Figura 11: Localização das captações e dos lançamentos das indústrias na parte final 

do Canal de São Francisco. Os tipos de fluxo são indicados na Tabela 4 (Fonte: ROSMAN, 

2006; SONDOTÉCNICA, 2006). 

 

Estes fluxos ocorrem ao longo do curso dos canais em questão, ou seja, não 

foram acrescidos e defletidos do fluxo das cabeceiras. As vazões e os corpos da água 

onde são retiradas ou lançadas são apresentados na Tabela 4. Na Figura 11 é possível 

observar a origem dos fluxos apresentados na tabela. 

 

4.3.2.5. Salinidade 

 

Os dados de salinidade utilizados foram os mesmos utilizados no âmbito do 

Relatório da COPPETEC (ROSMAN, 2006) para as vazões dos rios. A condição de 

contorno utilizada para a baía de Sepetiba foi de 32, de acordo com dados médios de 

qualidade da água do INEA
11

. Já para os pontos de captação, a salinidade foi calculada 

pelo próprio modelo e nos pontos de lançamento foram consideradas as mesmas 

salinidades obtidas nos pontos de captação das indústrias como condições internas do 

modelo euleriano. 

  

                                                      

11
 INEA. Instituto Estadual do Meio Ambiente. Dados de qualidade da água. Disponível em: 

http://200.20.42.67/dadosaguaweb/default.aspx.  
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5. Resultados 

 

Nesta seção são apresentados os resultados sobre a caracterização hidrodinâmica 

e o transporte de sal obtidos na modelagem computacional e é feita uma caracterização 

para os diferentes cenários de simulação. 

 

5.1. Caracterização hidrodinâmica 

 

Por se tratar de um corpo de água semifechado, a circulação na Baía de Sepetiba 

depende basicamente das ações das marés, ventos e vazões fluviais, sendo estes, então, 

os mesmos fatores que influenciam na circulação no Canal de São Francisco. Na Figura 

12 e na Figura 13 é apresentada a variação dos níveis de água na Estação UTE Santa 

Cruz e é possível verificar que há variação de acordo com a participação da maré 

meteorológica. Para as maiores amplitudes de maré, são encontradas as maiores 

elevações tanto no período de sizígia quanto no de quadratura. Também é possível 

observar a diferença de amplitude entre os dois gráficos devido à variação no NM 

médio em 50 cm. 

 

 

Figura 12: Variação dos níveis de água ao longo de 400 horas na Estação UTE 

Santa Cruz entre os cenários sem atuação de maré meteorológica (1 e 2), com influência 

de maré meteorológica de 40 cm (3 e 4) e com maré meteorológica de 80 cm (5 e 6). 
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Figura 13: Variação dos níveis de água ao longo de 400 horas na Estação UTE 

Santa Cruz entre os cenários com elevação do NM em 50 cm e: sem atuação de maré 

meteorológica (7 e 8), com influência de maré meteorológica de 40 cm (9 e 10) e com 

maré meteorológica de 80 cm (11 e 12). 

A seguir são apresentadas as características hidrodinâmicas encontradas para 

cada cenário nesta mesma estação, já que esta está localizada na primeira captação de 

água, a partir da foz, no Canal de São Francisco. 

 

5.1.1. Cenário 1 

 

A Figura 14 apresenta as variações entre os níveis de água e as velocidades dos 

fluxos durante o período de sizígia, na Estação UTE Santa Cruz para o Cenário 1. 

Através deste gráfico é possível observar que as velocidades de enchente alcançam 0,5 

m/s e as elevações variam de -70 cm a +90 cm em relação ao nível médio. 

A fim de ilustrar uma situação de enchente, a Figura 15 representa o momento 

localizado no tempo 333 h (1198800 s) do modelo hidrodinâmico. Nesta imagem é 

possível observar o domínio das correntes de maré sobre o fluxo fluvial do Canal de São 

Francisco. Nas ampliações da figura nota-se que o fluxo se direciona para o interior do 

canal, ultrapassando a captação da UTE Santa Cruz. 

Já nos instantes de baixa-mar
12

 o fluxo do Canal se sobrepõe ao de maré, não 

havendo entrada de água no canal (velocidades negativas) e o padrão de circulação da 

baía passa a se direcionar para oeste. A Figura 16 mostra a direção e a intensidade das 

correntes no domínio modelado durante a situação de vazante no Cenário 1. 

 

                                                      

12
 Menor elevação alcançada em uma oscilação de maré. 
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Figura 14: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 1 durante período de maré de sizígia. 
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Figura 15: Padrão de correntes na região do Canal de São Francisco em máxima enchente de maré de sizígia (Cenário 1). O momento representado 

refere-se ao instante 1198800 s - 333 h do modelo hidrodinâmico.  
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Figura 16: Padrão de correntes na região do Canal de São Francisco durante a vazante de maré em período de quadratura (Cenário 1). O momento 

representado refere-se ao instante 1209600 s - 336 h do modelo hidrodinâmico 
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5.1.2. Cenário 2 

 

No Cenário 2, as variações nas elevações e nas velocidades na Estação UTE 

Santa Cruz ocorrem conforme a Figura 17. O período representado corresponde à 

quadratura em condições de modelagem onde é considerado o NM atual. Neste cenário, 

as velocidades são predominantemente negativas, o que indica que o fluxo se dá, na 

maior parte do tempo, em direção à baía. As velocidades máximas de enchente 

alcançam 0,25 m/s, metade do observado no Cenário 1, e as elevações variam, 

aproximadamente, de -50 a +50 cm em torno do nível médio. 

Através da  

Figura 18, é possível observar a entrada de água da baía no Canal, durante o 

momento de enchente. Assim como no Cenário 1, os fluxos avançam pelo canal 

ultrapassando os pontos de captação de água. Contudo, as velocidades do fluxo de 

enchente são inferiores às observadas durante a preamar
13

 de sizígia (Figura 15). Este 

mesmo padrão de fluxos é observado para os outros cenários, onde são observadas 

diferenças de amplitudes durante as sizígias e as quadraturas. Contudo, como as 

direções das correntes são mantidas, somente serão apresentadas como exemplo os 

padrões nos Cenários 1 e 2. 

Assim como dito para o Cenário 1, durante as baixa-mares, os fluxos se 

direcionam para a baía, variando as intensidades dos fluxos entre os períodos 

considerados (Figura 19). 

 

 

Figura 17: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 2 durante período de maré de quadratura. 

                                                      

13
 Maior elevação alcançada durante as oscilações de maré. 
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Figura 18: Padrão de correntes na região do Canal de São Francisco durante a enchente de maré em período de quadratura (Cenário 2). O momento 

representado refere-se ao instante 626400 s - 174 h do modelo hidrodinâmico.  
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Figura 19: Padrão de correntes na região do Canal de São Francisco durante a vazante de maré em período de quadratura (Cenário 2). O momento 

representado refere-se ao instante 633600 s - 176 h do modelo hidrodinâmico 
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5.1.3. Cenário 3 

 

No Cenário 3, é adicionado o efeito da maré meteorológica com amplitude de 

40 cm, durante o período de sizígia. Nestas condições, as elevações variaram de -50 a 

+150 cm, aproximadamente, em relação ao nível médio e as velocidades alcançaram 0,5 

m/s durante as enchentes na Estação UTE Santa Cruz (Figura 20). Nota-se que as 

amplitudes das enchentes são maiores se comparadas ao Cenário 1, onde o máximo de 

incremento foi de +90 cm. 

 

 

Figura 20: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 3 durante período de maré de sizígia. 

 

5.1.4. Cenário 4 

 

No Cenário 4, o efeito da maré meteorológica (amplitude de 40 cm) é 

considerado durante o período de quadratura. Neste caso, as elevações oscilam na maior 

parte do período modelado acima do nível médio, atingindo a elevação máxima de +95 

cm, na Estação UTE Santa Cruz. Através dos dados de velocidade, observa-se que os 

fluxos se dão, em sua maioria, em direção à baía, com velocidade máxima de 0,37 m/s, 

havendo fluxo em sentido contrário com valores máximos de 0,25 m/s (Figura 21). 

É possível observar um aumento nas elevações em relação ao cenário que 

desconsidera os efeitos de marés meteorológicas, apesar de as intensidades de afluxo e 

efluxo terem se mantido as mesmas. 
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Figura 21: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 4 durante período de maré de quadratura. 

 

5.1.5. Cenário 5 

 

No Cenário 5, o efeito da maré meteorológica também é considerado, contudo a 

amplitude passa a ser de 80 cm. A Figura 22 mostra como se dá a variação das 

elevações e das velocidades neste cenário. Observa-se que com a presença de uma maré 

meteorológica desta amplitude, os níveis mínimos ficam próximos do nível médio e os 

níveis máximos alcançam +150 cm de elevação durante o período de sizígia. Dessa 

forma, o máximo de elevação obtido neste cenário é o mesmo do Cenário 3, entretanto, 

os níveis mínimos no Cenário 5 sobrepõem os do Cenário 3 em aproximadamente 50 

cm, evidenciando uma menor amplitude de variação de níveis em uma situação de 

sizígia concomitante à maré meteorológica de 80 cm. 

 

 

Figura 22: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 5 durante período de maré de sizígia. 

 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

496800 546800 596800 646800 696800 746800

E
le

v
a
ç
ã
o

 (
m

) 
e
 V

e
lo

c
id

a
d

e
 (

m
/s

)

Tempo (s)

Elevação Velocidade

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1076400 1126400 1176400 1226400 1276400 1326400

E
le

v
a
ç
ã
o

 (
m

) 
e
 V

e
lo

c
id

a
d

e
 (

m
/s

)

Tempo (s)

Elevação Velocidade



61 

 

As velocidades alcançam 0,5 m/s durante a enchente, na passagem pela estação 

localizada em frente à captação da UTE de Santa Cruz. Observa-se, então, que para os 

três cenários que consideram a sizígia, as intensidades máximas de fluxos de enchente 

são as mesmas (Cenários 1, 3 e 5). 

 

5.1.6. Cenário 6 

 

No Cenário 6, o efeito da maré meteorológica é concomitante ao período de 

quadratura. Neste caso, conforme observado na Figura 23, os extremos são atenuados e as 

elevações máximas de nível não chegam a 150 cm acima do nível médio, como ocorreu no 

período de sizígia (Cenário 5). As velocidades negativas também indicam que a predominância 

é dada pelos fluxos em direção à baía na Estação UTE Santa Cruz, e a velocidade máxima de 

enchente é de 0,25 m/s, aproximadamente. 

 

 

Figura 23: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 6 durante período de maré de quadratura. 

 

5.1.7. Cenário 7 

 

Já para o Cenário 7, o modelo hidrodinâmico foi rodado considerando a 

alteração no nível médio em 50 cm. Nestas condições, as velocidades máximas que 

adentram o canal estão próximas de 0,5 m/s, chegando a ocasionar elevações de 

aproximadamente 150 cm acima do nível médio atual, na Estação UTE Santa Cruz. Já 

os níveis mais baixos atingem, aproximadamente, 25 cm abaixo do NM atual (Figura 

24). 
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Em comparação ao Cenário 1, onde não foi considerada alteração no NM, as 

elevações de níveis se encontram superiores em todo o período de sizígia modelado, o 

que se deve diretamente à mudança do nível de referência. Contudo, como era esperado, 

as intensidades dos fluxos se mantiveram constantes entre os dois cenários. 

Em relação ao Cenário 3, observa-se que a alteração no NM provocou uma 

atenuação nos níveis mínimos de elevação, apesar do nível máximo para os dois 

cenários terem sido iguais. 

 

 

Figura 24: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 7 durante período de maré de sizígia. 

 

5.1.8. Cenário 8 

 

Considerando o período de quadratura e a subida do NM, os valores das 

elevações e das velocidades dos fluxos são apresentados na Figura 25. Observam-se a 

manutenção das intensidades das velocidades obtidas para o Cenário 2 e o aumento nas 

elevações de forma proporcional ao aumento do NM considerado. 

Os máximos de elevação passam a estar 100 cm acima e os valores mínimos 

próximos do nível médio atual, sem apresentar valores negativos. Dessa forma, é 

possível observar que nessas condições de marés, os menores níveis de água ainda 

seriam maiores do que o NMl médio atual. 

Devido ao aumento proporcional nas elevações no Cenário 8 em relação ao 

Cenário 1, as elevações que variavam de -50 cm a +50 cm passaram a variar de 0 a 

+100 cm.  
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Figura 25: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 8 durante período de maré de quadratura. 

 

5.1.9. Cenário 9 

 

No Cenário 9, é representado o período de conjunção da maré meteorológica (40 

cm), o período de sizígia e a elevação do NM. As maiores elevações observadas na 

Estação UTE Santa Cruz atingem +180 cm e o valor mínimo de elevação corresponde 

ao NM futuro, 50 cm acima do NM médio atual (Figura 26). 

Comparando os resultados obtidos neste cenário com os resultados do Cenário 3, 

que também representa as mesmas condições de marés meteorológica e astronômica, 

observa-se uma diminuição na amplitude de variação no Cenário 9. Enquanto no 

Cenário 3, os níveis variaram de -50 a +150 cm, no Cenário 9 passaram a oscilar entre 

+50 e +180 cm. Já as velocidades de enchente, assim como para os demais cenários de 

sizígia, atingiram 0,5 m/s. 

 

 

Figura 26: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 9 durante período de maré de sizígia. 
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5.1.10. Cenário 10 

 

No Cenário 10 são representadas as mesmas condições do Cenário 9, mas 

durante o período de quadratura. As maiores elevações observadas na Estação UTE 

Santa Cruz são de +200 cm. Todas as elevações mínimas se encontram com valores 

acima do nível futuro e, em sua maioria, correspondem a valores pelo menos 100 cm 

acima do nível atual (Figura 27). As velocidades se mantêm constantes em relação ao 

obtido na modelagem realizada para o Cenário 4, apesar dos níveis máximos serem mais 

de 100 cm acima dos obtidos no Cenário 4. 

 

 

Figura 27: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 10 durante período de maré de quadratura. 

 

5.1.11. Cenário 11 

 

Quando considerada a maré meteorológica com 80 cm de amplitude e a 

sobrelevação do NM, as elevações alcançam 275 cm acima do nível médio atual durante 

o período de sizígia (Figura 28). Dessa forma, é possível observar que as amplitudes 

alcançadas são crescentes conforme são adicionados os efeitos conjuntos de elevações, 

o que ocasiona um empilhamento da água na porção norte da baía, e, consequentemente, 

um aumento das alturas dos níveis nos pontos localizados na extensão do Canal de São 

Francisco. 
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Figura 28: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 11 durante período de maré de sizígia. 

 

5.1.12. Cenário 12 

 

Durante o período de quadratura, o efeito da maré meteorológica de 80 cm sobre 

os níveis de água observados na Estação UTE Santa Cruz são mostrados na Figura 29. 

De acordo com esta figura, os valores máximos de elevação obtidos se aproximam de 

250 cm acima do nível médio atual e durante o máximo de influência da maré 

meteorológica, o valor mínimo de elevação corresponde a +150 cm. Também é possível 

observar que as velocidades dos fluxos em direção à baía são maiores do que as que se 

direcionam ao canal. O mesmo pode ser observado pelos gráficos apresentados na 

Figura 30, onde também nota-se que houve um aumento nas velocidades dos fluxos de 

vazante tanto na Estação CSA quanto na UTE Santa Cruz em relação aos Cenários 5 e 

6. 

Apesar do aumento do NM e das velocidades de enchente e a redução das 

vazantes na Estação Entrada CSF, houve uma diminuição nos fluxos de enchente na 

Estação UTE Santa Cruz. 
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Figura 29: Variação das velocidades e dos níveis de água no Canal de São Francisco, 

na Estação UTE Santa Cruz, para o Cenário 12 durante período de maré de quadratura. 

 

Através dos resultados apresentados em todos os cenários, é possível observar 

a diferença entre os momentos de sizígia e quadratura. Observa-se, de uma forma geral, 

que as estofas de baixa-mar apresentam valores mais elevados nos períodos de 

quadratura, enquanto que as estofas de preamar apresentam níveis maiores nos períodos 

de sizígia. Isso se deve às características próprias desses dois períodos, onde dado o 

alinhamento do sol e da lua, durante a sizígia ocorrem as maiores preamares e as baixa-

mares mais baixas. Já no período de quadratura, esses extremos são amenizados. 

De acordo com os gráficos apresentados, observou-se na Estação UTE Santa 

Cruz a manutenção das intensidades das correntes superficiais entre os cenários, 

contudo, considerando as componentes x e y, observa-se, de forma geral, que houve 

uma amenização das correntes de enchente nesta estação com a subida do NM (Figura 

30). Já a maior elevação, no entanto, ocorreu durante o Cenário 11, com 2,7 m acima do 

NM atual. O menor nível de preamar foi observado no Cenário 2 (Tabela 5). 

Analisando os resultados através das componentes de velocidade, observa-se 

que houve a predominância de correntes de vazante na Estação CSA, independente da 

subida do NM (Figura 30). Já na entrada do canal observa-se um aumento das 

velocidades de enchente com a subida, principalmente quando considerada a maré 

meteorológica. Já na Estação UTE Santa Cruz, houve uma atenuação nas enchentes com 

a subida do NM, principalmente nos cenários onde ocorreu maré meteorológica 

simultaneamente. Um motivo para este comportamento seria a diminuição do atrito com 

o fundo, devido ao aumento da profundidade, o que ocasionaria a redução na velocidade 

das correntes predominantes. 

 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

496800 546800 596800 646800 696800 746800

E
le

v
a
ç
ã
o

 (
m

) 
e
 V

e
lo

c
id

a
d

e
 (

m
/s

)

Tempo (s)

Elevação Velocidade



67 

 

Tabela 5: Valores máximos, mínimos e médios de elevação encontrados para os 

diferentes cenários na Estação UTE Santa Cruz. 

Cenário Média Mínimo Máximo 

1 0,04 -0,70 0,96 

2 0,02 -0,39 0,55 

3 0,32 -0,48 1,35 

4 0,31 -0,25 0,95 

5 0,62 -0,37 1,74 

6 0,60 -0,14 1,33 

7 0,53 -0,27 1,46 

8 0,52 0,09 1,06 

9 1,33 0,48 2,34 

10 1,31 0,75 1,95 

11 1,62 0,60 2,72 

12 1,61 0,86 2,36 

 

A fim de comparar os alcances dos fluxos da baía, a Figura 31 apresenta os 

limites destes ao longo do canal para os diferentes cenários em situações de máxima 

enchente. Nota-se que o maior avanço ocorre no cenário 11, seguido pelos cenários 9 e 

5. Estes três cenários correspondem aos cenários de sizígia, e o maior efeito foi 

observado no cenário com sobrelevação do NM e maré meteorológica de 80 cm. O 

segundo maior limite de inversão de corrente foi observado no cenário que considera a 

elevação concomitante à maré meteorológica de 40 cm. O terceiro maior limite, no 

entanto, foi encontrado para o Cenário 5, não o Cenário 7, mostrando, neste caso, que o 

efeito da maré meteorológica de 80 cm, durante o período de sizígia, é maior do que se 

considerado somente a mudança do NM. Contudo, o impacto da elevação do NM 

(Cenário 7) foi maior do que o impacto do cenário sem sobrelevação com efeito de maré 

meteorológica de 40 cm, ambos durante o período de sizígia. 

O Cenário 1, o mais ameno dos cenários de sizígia, teve o limite de inversão de 

correntes muito próximo ao limite do Cenário 12, que representa o período de 

quadratura com a sobrelevação e a maior amplitude de maré meteorológica. Entre os 

demais cenários de quadratura foram mantidas as mesmas relações observadas entre os 

cenários de sizígia. 
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Figura 30: Elipses de maré nas estações nas diferentes condições de modelagem. 
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De uma forma geral, observa-se que durante as quadraturas o impacto é menor 

do que em condições de sizígia, contudo, considerando os agravantes como a subida do 

NM e a conjunção meteorológica de maior amplitude, a entrada de água avança a 

montante das captações de água situadas ao longo do Canal. De acordo com os 

resultados observou-se a relação de impacto: 50 cm + 80 cm > 50 cm + 40 cm > 0 cm + 

80 cm > 50 cm > 0 cm + 40 cm > 0 cm. 

 

 

Figura 31: Limites de inversão da corrente de enchente no Canal de São Francisco 

para cada cenário. 
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5.2. Intrusão salina 

 

Os valores de salinidade obtidos através do modelo de transporte euleriano 

foram obtidos a partir dos resultados hidrodinâmicos apresentados na seção 5.1. As 

concentrações calculadas se referem aos valores médios na vertical, o que faz com que 

os resultados possam apontar situações menos intrusivas. As concentrações obtidas nas 

estações e a distribuição de sal na área de modelagem para os diferentes cenários são 

apresentadas nos subitens a seguir. 

 

5.2.1. Cenário 1 

 

No Cenário 1, as salinidades encontradas nas estações variam de acordo com a 

Figura 32. Nota-se que durante as enchentes, a salinidade na entrada do Canal de São 

Francisco fica acima de 10 alcançando o máximo de 12,8. Já nas captações, a salinidade 

máxima encontrada durante o período de sizígia é de 7,9 na UTE Santa Cruz e 2,0, na 

CSA.  

A Figura 33 ilustra a distribuição de salinidade para o Cenário 1 durante a 

preamar. Nesta figura é possível observar o alcance da cunha salina e as salinidades nos 

pontos de captação dos principais usuários de água do canal. Neste caso, observa-se que 

há a presença de água salobra na captação da CSA. 

 

 

Figura 32: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 1 nas três estações. 
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Figura 33: Distribuição de salinidade durante a preamar no Cenário 1. 

 

5.2.2. Cenário 2 

 

No Cenário 2, a variação da salinidade ocorreu conforme mostrado na Figura 

34. Observa-se que há dois picos de salinidade nas Estações Entrada CSF e UTE Santa 

Cruz. Na entrada do canal, o pico correspondeu à salinidade de 2,6, já na captação da 

UTE Santa Cruz, a 0,33, o que faz com que a água captada, mesmo em sua condição 

mais agravada, esteja enquadrada como doce, segundo o CONAMA (Resolução 

CONAMA 357/2005). Ainda neste gráfico é possível observar que a salinidade não é 

influenciada na captação da CSA nas condições simuladas no Cenário 2. 

A distribuição da salinidade no domínio modelado durante a preamar é 

apresentada na Figura 35 e é possível verificar que as captações de água neste cenário 

não são impactadas. 
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Figura 34: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 2 nas três estações. 

 

 

Figura 35: Distribuição de salinidade durante a preamar no Cenário 2. 
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5.2.3. Cenário 3 

 

No Cenário 3, durante as enchentes de maré, as salinidades encontradas nas 

Estações UTE Santa Cruz e CSA chegam a alcançar os valores máximos de 8,2 e 2,3, 

respectivamente. Já na entrada do canal, a salinidade máxima encontrada foi de 13,0 

(Figura 36). 

A Figura 37 ilustra uma situação de enchente para este cenário. Nota-se que 

nesta situação, além da UTE Santa Cruz, a CSA também passa a receber água salobra 

em seu primeiro ponto de captação. 

 

 

Figura 36: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 3 nas três estações. 
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Figura 37: Distribuição de salinidade no instante durante a preamar no Cenário 3. 

 

5.2.4. Cenário 4 

 

No Cenário 4, a salinidade variou de acordo com o mostrado na Figura 38. Nesta 

figura, é possível observar a presença de um máximo de salinidade para o período 

considerado no instante 162 h, onde foram encontrados 4,8 de salinidade na Estação 

Entrada CSF e 0,9 na Estação UTE Santa Cruz. Já na Estação CSA não foi observada 

nenhuma alteração na qualidade da água. A Figura 39 mostra como se dá a distribuição 

de sal durante a enchente de maré no Cenário 4. 
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Figura 38: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 4 nas três estações. 

 

 

Figura 39: Distribuição de salinidade durante a preamar no Cenário 4. 
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5.2.5. Cenário 5 

 

No Cenário 5, a variação de salinidade ocorreu conforme mostrado na Figura 40, 

onde nota-se que a salinidade oscila de acordo com a entrada e o recuo da maré e a 

influência da cunha salina nas estações é elevada. 

Na Estação Entrada CSF observa-se uma salinidade média de 3,2 neste cenário, 

havendo o máximo de 14,3. Na Estação UTE Santa Cruz observou-se a média de 1,3 e a 

máxima de 9,6, enquanto que na Estação CSA, esses valores são de 0,2 e 4,1, 

respectivamente. 

A Figura 41 apresenta a distribuição de sal em um instante de preamar do 

Cenário 5. 

 

 

Figura 40: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 5 nas três estações. 
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Figura 41: Distribuição de salinidade no instante durante a preamar no Cenário 5. 

 

5.2.6. Cenário 6 

 

No Cenário 6, a variação da salinidade ocorreu conforme mostrado na Figura 

42. É possível observar que as oscilações de salinidade nas estações, com exceção da 

Estação CSA onde não foi detectado nenhum incremento de sal, não são regulares, 

havendo alguns picos de salinidade. Os valores máximos encontrados variaram de 2,3 a 

7,2, entre a Estação UTE Santa Cruz e a Estação Entrada CSF, respectivamente. 

A distribuição da salinidade no domínio modelado durante a preamar é 

apresentada na Figura 43 e é possível verificar que as captações de água neste cenário 

não são impactadas, assim como observado para os cenários anteriores de quadratura 

(Cenários 2 e 4). 
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Figura 42: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 6 nas três estações. 

 

 

Figura 43: Distribuição de salinidade durante a preamar no Cenário 6. 
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5.2.7. Cenário 7 

 

A Figura 44 apresenta a variação da salinidade nas três estações no Cenário 7. 

De acordo com o gráfico, observa-se que a salinidade da água na Estação UTE Santa 

Cruz tem grande variação, atingindo nas enchentes o máximo de 7,7, enquanto que na 

Estação Entrada CSF, a salinidade máxima verificada foi de 13,2. 

A Estação CSA sofre influência salina durante os períodos de enchente, 

alcançando picos de 2,3. Apesar disso, a média de salinidade na estação foi de 0,2. 

Esses valores encontrados mostram que o efeito da elevação do NM em 50 cm 

na qualidade de água é superior aos encontrados nos Cenários 1 e 3, observando a 

salinidade média encontrada no período de sizígia. Já o Cenário 5, apresentou um 

impacto maior que o 7, tanto em termos de salinidades máximas quanto médias, em 

todas as estações. Ou seja, a condição de alteração do nível médio por si só acarretaria 

maiores danos à qualidade da água mesmo se considerado o efeito de elevação de uma 

maré meteorológica de 40 cm de amplitude. 

A Figura 45 ilustra como ocorre a dispersão de sal em situação de enchente na 

ocorrência de elevação do NM. 

 

 

Figura 44: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 7 nas três estações. 
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Figura 45: Distribuição de salinidade durante a preamar no Cenário 7. 

 

5.2.8. Cenário 8 

 

Durante a quadratura, a salinidade nas estações varia de acordo com a Figura 

46. Essa variação se dá de forma similar ao Cenário 2, contudo, as concentrações no 

Cenário 8 são maiores. Enquanto é encontrada a salinidade de, aproximadamente, 2,6 

considerando o NM atual, com a elevação, este valor passa para 4,0 na entrada do canal. 

Na captação da UTE Santa Cruz, as concentrações passam de 0,3 para 0,5. Além disso, 

foi observada a intensificação nas concentrações médias em ambas as estações. 

Da mesma forma que ocorreu para os outros cenários, não foi observada 

nenhuma interferência na captação da CSA. O mesmo pode ser verificado através do 

mapa da Figura 47 que mostra o alcance da cunha salina para este cenário. 
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Figura 46: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 8 nas três estações. 

 

 

Figura 47: Distribuição de salinidade durante a preamar no Cenário 8. 
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5.2.9. Cenário 9 

 

Quando considerada de forma simultânea à subida do NM, a maré 

meteorológica de 40 cm de amplitude, a salinidade nas estações varia conforme 

mostrado na Figura 48. Apesar do incremento na maré, poucas alterações são 

observadas na salinidade na Estação Entrada CSF, contudo, na Estação UTE Santa 

Cruz, já é possível observar que a qualidade da água decai em relação ao Cenário 7. 

Isso pode ser observado através das médias de salinidade obtidas nas estações. 

Na Estação Entrada CSF, a média foi de 3,5 no Cenário 9 e 2,9 no Cenário 7. Na 

Estação UTE Santa Cruz, a média foi de 1,4 no Cenário 9 e 1,1 no Cenário 7, enquanto 

que na Estação CSA, observou-se o padrão inverso. Entretanto, apesar da salinidade 

média ter diminuído do Cenário 7 para o Cenário 9 (de 0,18 para 0,16), o maior valor de 

salinidade foi observado no Cenário 9. 

A Figura 49 exemplifica como ocorre a dispersão de sal em um instante de 

enchente no Cenário 9. 

 

 

Figura 48: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 9 nas três estações. 
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Figura 49: Distribuição de salinidade no instante  durante a preamar no Cenário 9. 

 

5.2.10. Cenário 10 

 

As curvas de salinidade para o Cenário 10 se mostraram similares às curvas do 

Cenário 8, contudo as amplitudes de salinidade observadas nestas condições são 

maiores (Figura 50). Ao contrário do observado na sizígia, o impacto da consideração 

da maré meteorológica se mostrou bastante significativa durante a quadratura (Sign test; 

Z=8,43; p<0,0001), havendo aumentos na salinidade máxima de 4,0 para 7,0 na Estação 

Entrada CSF e de 0,5 para 0,9 na Estação UTE Santa Cruz. 

Em relação aos cenários de quadratura que consideram o NM atual, o Cenário 

10 também se mostrou mais impactante, com médias mais elevadas em todas as 

estações. Além disso, os valores máximos de salinidade foram superiores no Cenário 

10, com exceção do Cenário 5, que apresentou picos de maior amplitude. 

A fim de ilustrar a intrusão salina durante a quadratura, a Figura 51 apresenta a 

distribuição de salinidade em um instante de preamar do Cenário 10. 
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Figura 50: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 10 nas três estações. 

 

 

Figura 51: Distribuição de salinidade durante a preamar no Cenário 10. 
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5.2.11. Cenário 11 

 

Conforme observado na Figura 52, as amplitudes de salinidade obtidas 

considerando a maré meteorológica com amplitude de 80 cm não sofreram alterações 

significativas (T-test; p=0,12), utilizando como referências os valores máximos 

encontrados. No entanto, ao observar as curvas, nota-se um alargamento nas cristas, 

indicando que os períodos com salinidades mais baixas e próximas de zero são menores. 

Apesar de ser o cenário mais extremo, o pico de salinidade encontrado (13,3) 

foi inferior ao observado no Cenário 5 (14,3). No entanto, observa-se que a média no 

Cenário 11 foi de 4,0 e 3,2 no Cenário 5, na Estação Entrada CSF. Na Estação UTE 

Santa Cruz, as médias foram de 1,6 e 1,3, nos Cenários 11 e 5, respectivamente. Já na 

Estação CSA, a maior média foi obtida no Cenário 5. 

Essa diminuição nas médias observadas na Estação CSA de acordo com o 

acúmulo dos efeitos pode se dever a uma reação hidrodinâmica ao aumento na coluna 

d’água no local. Essa resposta pode ser verificada através da Figura 30, onde se observa 

a predominância de correntes de vazante nos cenários mais extremos na Estação CSA. 

Esse aumento na relevância no escoamento fluvial sobre o fluxo de maré pode ser 

justificado pela diminuição da velocidade, justamente em decorrência do empilhamento 

de água, diminuindo a vazão por unidade de área. 

A Figura 53 mostra a distribuição de sal em um instante de preamar no Cenário 

11. 

 

 

Figura 52: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 11 nas três estações. 
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Figura 53: Distribuição de salinidade durante a preamar no Cenário 11. 

 

5.2.12. Cenário 12 

 

No Cenário 12, as salinidades encontradas variam de acordo com a Figura 54. 

Assim como observado no Cenário 10, os valores de salinidade nas estações são 

significativamente maiores que os observados nos demais cenários de quadratura (Sign 

test; Z=6,32; p<0,0001).  

Apesar do Cenário 11 não ter apresentado os maiores teores de sal em relação 

em relação aos cenários de sizígia, no Cenário 12 ocorreram as máximas registradas. No 

entanto, apesar de ter ocorrido maior intrusão de sal, esta também não foi suficiente para 

afetar as captações dos usuários de água do canal (Figura 55). 
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Figura 54: Gráfico da variação da salinidade para o Cenário 12 nas três estações 

 

 

Figura 55: Distribuição de salinidade durante a preamar no Cenário 12. 

 

Através da Figura 56, Figura 57 e da Figura 58 é possível ter uma visualização 

mais clara do efeito das mudanças climáticas na qualidade da água na Estação UTE 

Santa Cruz. Nota-se a intensificação da salinidade com a sobrelevação do nível nos 
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instantes registrados, contudo é possível verificar pontualmente efeitos maiores 

considerando o NM atual. Esse comportamento justifica a verificação de valores 

máximos maiores para cenários mais amenos e mostra que de uma forma geral, houve 

uma intensificação nos efeitos (Sign test, p<0,0001). 

A Tabela 6 apresenta os valores máximos e médios encontrados nos diferentes 

cenários considerados. Como mencionado anteriormente, o valor máximo foi 

encontrado no Cenário 5 e a maior média no Cenário 11. Segundo os valores médios, o 

impacto sobre a qualidade da água no primeiro ponto de captação de água do Canal de 

São Francisco se dá de forma decrescente do Cenário 11 seguido pelos Cenários 9, 5, 7, 

3, 1, 12, 10, 6, 4, 8 e 2, nesta mesma ordem. Esta ordem de impacto também foi 

observada na Estação Entrada CSF. 

Considerando o tempo de permanência da água salobra na Estação UTE Santa 

Cruz, conclui-se que os cenários que consideram a maré meteorológica de 80 cm e a 

sobrelevação do NM (Cenários 11 e 12) são os que permanecem mais tempo com água 

fora dos limites de enquadramento dos corpos de água doce (Figura 60). Esse resultado 

corrobora a conclusão feita a partir das salinidades médias encontradas. 

Na entrada do Canal de São Francisco, também é observado o mesmo padrão 

encontrado na Estação UTE Santa Cruz (Figura 59). 

 

 

Figura 56: Salinidades encontradas ao longo do tempo de modelagem na Estação UTE 

Santa Cruz em condições de NM atual (azul) e com 50 cm de elevação (vermelho), ambas sem 

influência de marés meteorológicas. 
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Figura 57: Salinidades encontradas ao longo do tempo de modelagem na Estação UTE 

Santa Cruz em condições de NM atual (azul) e com 50 cm de elevação (vermelho), com 

influência de maré meteorológica com 40 cm de amplitude. 

 

 

Figura 58: Salinidades encontradas ao longo do tempo de modelagem na Estação UTE 

Santa Cruz em condições de NM atual (azul) e com 50 cm de elevação (vermelho), com 

influência de maré meteorológica com 80 cm de amplitude. 
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Tabela 6: Salinidades máximas e médias encontradas nas três estações para os 

diferentes cenários. 

Estação Salinidade 
Cenário 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Entrada 

CSF 

Máxima 12.82 2.59 13.04 4.81 14.26 7.21 13.15 4.04 12.26 7.05 13.29 9.47 

Média 2.77 0.32 2.87 0.68 3.24 1.25 2.92 0.58 3.47 1.42 3.95 2.18 

UTE Santa 

Cruz 

Máxima 7.94 0.33 8.19 0.93 9.64 2.32 7.68 0.47 8.38 0.87 9.95 2.01 

Média 1.03 0.01 1.07 0.04 1.30 0.10 1.13 0.02 1.41 0.06 1.56 0.12 

CSA 
Máxima 2.04 0.00 2.34 0.00 4.10 0.00 2.34 0.00 2.35 0.00 3.14 0.00 

Média 0.11 0.00 0.13 0.00 0.21 0.00 0.18 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00 

 

 

 

Figura 59: Gráfico do percentual de ocorrência de salinidade maior que 0,5 na estação 

localizada na entrada do Canal, considerando o tempo total simulado (azul), o período de sizígia 

(verde) e o período de quadratura (vermelho). 

 

No caso da Estação CSA, o padrão não foi mantido, mostrando que houve menor 

tempo de permanência de água salobra durante os cenários de maré meteorológica com 

80 cm de amplitude com elevação de nível (Cenários 11 e 12) do que nos Cenários 5 e 6 

(sem sobrelevação) (Figura 61). O mesmo gráfico mostra que não houve alteração no 

tempo de permanência entre os cenários que consideram maré meteorológica de 40 cm, 

somente se observado o tempo total de simulação. Contudo, foi observada maior 

permanência de água salobra entre os cenários com o NM atual e com o NM futuro. 
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Figura 60: Gráfico do percentual de ocorrência de salinidade maior que 0,5 no ponto 

de captação da UTE Santa Cruz, considerando o tempo total simulado
14

 (azul), o período de 

sizígia (verde) e o período de quadratura (vermelho). 

 

 

Figura 61: Gráfico do percentual de ocorrência de salinidade maior que 0,5 no ponto 

de captação da CSA, considerando o tempo total simulado (azul), o período de sizígia (verde) e 

o período de quadratura (vermelho). 

 

Observando os limites de intrusão da cunha salina nos diferentes cenários, a 

maior intrusão é observada para o cenário 11, seguido pelos Cenários 9, 5, 7, 3 e 1, 
                                                      

14
 O tempo total referido nas Figura 60, Figura 61 e Figura 59 se inicia no tempo 496.800 s (138 

h), tempo de início do período de sizígia, e termina no tempo final do modelo, 1.414.800 s (393 h). 
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mostrando que o modelo de transporte avançou conforme os limites de inversão de 

correntes observados no modelo hidrodinâmico. Dessa forma, notou-se que os maiores 

alcances da cunha salina foram encontrados nos períodos de sizígia e nos cenários que 

consideraram a subida do NM, variando conforme as amplitudes das marés 

meteorológicas consideradas. O efeito da subida no NM só é superado em ocasião da 

maré meteorológica de amplitude de 80 cm com NM atual (Cenário 5) que mostrou ter 

efeito superior a somente uma sobrelevação do NM (Cenário 7). 

Os menores avanços da cunha, como esperado, foram observados nos cenários 

que consideraram os períodos de quadratura. A amplitude dos efeitos se deu conforme o 

padrão observado na distribuição dos limites de inversão de correntes nos modelos 

hidrodinâmicos, com exceção do impacto dos Cenários 4 e 8. Nos modelos de 

transporte, durante o período de quadratura, os modelos que consideraram marés 

meteorológicas (Cenários 6 e 4) tiveram impacto maior do que o modelo que somente 

considerou a subida do NM (Cenário 8), de forma que o impacto se deu segundo a 

ordem: Cenário 12, 10, 6, 4, 8 e 2, de forma decrescente. 

 

 

Figura 62: Localização do alcance da cunha salina (salinidade > 0,5) para os cenários 

ao longo do Canal de São Francisco.  
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6. Discussão 

 

Para reduzir a vulnerabilidade da zona costeira existem três estratégias, e, para 

cada uma delas, há uma gama de opções tecnológicas disponíveis. Essas estratégias são 

a proteção, onde é minimizado o risco do evento através da diminuição das suas chances 

de ocorrência, o recuo, onde o risco é reduzido através da limitação dos seus efeitos 

potenciais, e a acomodação, onde há um aumento na capacidade de recuperação da 

sociedade aos efeitos do evento (KLEIN et al., 2001). 

No caso da elevação do nível do mar, a primeira estratégia poderia significar 

uma diminuição nas emissões de GEE. Contudo, mesmo se as emissões forem 

estabilizadas nas próximas décadas, um significante aumento deve ocorrer devido às 

diferenças de temperatura entre as camadas oceânicas (WIGLEY, 1995). Além disso, 

não há um entendimento atual que relacione definitivamente essas emissões como a 

causa das mudanças climáticas Dessa forma, este significado para esta estratégia não 

seria adequado para o problema em questão. Outra interpretação seria a diminuição dos 

riscos através de intervenções de engenharia a fim de manter a ocupação existente, 

como a construção de barreiras e diques, por exemplo. Contudo, este tipo de intervenção 

usualmente é cara tanto em termos de instalação quanto de manutenção. 

No caso do recuo, os riscos seriam limitados através do abandono dos 

beneficiamentos ou formas de ocupação existentes, de forma que os usos seriam 

deslocados em direção ao continente. Essa estratégia é apropriada no caso de novas 

ocupações, projetando-se as benfeitorias e usos considerando a elevação do nível do 

mar. No caso de áreas da orla ocupadas de forma intensiva, a alternativa seria a 

conjunção desta estratégia com a acomodação, onde os usos da zona costeira seriam 

adaptados a uma nova situação referente ao nível do mar (NEVES e MUEHE, 2008). 

De acordo com TITUS (1991), as áreas costeiras já desenvolvidas devem 

combinar ações de engenharia, onde, caso medidas de proteção sejam caras, devem ser 

substituídas por medidas de acomodação. O recuo, segundo o mesmo autor, só deve ser 

optado em áreas pouco desenvolvidas, sem muitos investimentos em infraestrutura, ou 

em áreas naturais onde seja possível ocorrer uma adaptação natural (TITUS, 1991 apud 

DEYLE et al., 2007). 

O interesse em estratégias de acomodação e recuo vem crescendo no âmbito da 

gestão costeira, entretanto, para tal, é necessária uma abordagem mais integrada ao 
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gerenciamento costeiro do que atualmente ocorre em muitos países (KLEIN et al., 

2001). 

No Brasil, a Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009 dispõe sobre a PNMC – 

Política Nacional sobre Mudança do Clima. De acordo com o Art. 3º, esta política 

deverá observar os princípios de prevenção, desenvolvimento sustentável e 

responsabilidades comuns. De acordo com os incisos em vigor, todos devem atuar a fim 

de minimizar os impactos sobre o sistema climático e serão tomadas medidas para 

prever/evitar/minimizar as causas antrópicas das mudanças climáticas em todo o 

território nacional. Além disso, ressalta-se que as ações de âmbito nacional devem 

considerar e integrar as ações promovidas nos Estados e Municípios, tanto por entidades 

públicas quanto privadas. 

Com esses conceitos, a PNMC visa compatibilizar o desenvolvimento 

econômico e social com a proteção do sistema climático, através da redução das 

emissões não naturais de GEE e fortalecendo a captura de GEE em sumidouros no 

território nacional. Além disso, esta política visa implementar medidas que promovam a 

adaptação às mudanças do clima através das três esferas da Federação. 

Como diretrizes, a PNMC adota as medidas de adaptação, para reduzir os 

efeitos adversos e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental e socioeconômico, e as 

estratégias integradas de mitigação e adaptação nos âmbitos local, regional e nacional. 

No Rio de Janeiro, é a Lei nº 5690 de 14 de abril de 2010 que institui a Política 

Estadual sobre mudança global do clima, estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes 

e instrumentos para prevenir e mitigar os efeitos e adaptar o Estado às mudanças 

climáticas. No geral, esta Lei mantém os princípios e objetivos da política nacional. 

Das diretrizes dessa lei, ressalta-se (Art. 5º): 

 a promoção da implementação de planos, programas, políticas e metas 

para promover estratégias de adaptação aos seus impactos; 

 o reconhecimento das diversidades no Estado na identificação das 

vulnerabilidades e na implementação de ações de mitigação e 

adaptação; 

 a prevenção de eventos climáticos extremos; 

 estimular a participação dos municípios no desenvolvimento e na 

implantação da Política Estadual; 



95 

 

 promover a pesquisa a fim, dentre outros, de reduzir as incertezas nas 

projeções estaduais e regionais da mudança do clima e de seus 

impactos e observar o clima e suas manifestações no Estados e nas 

áreas oceânicas contíguas, além de identificar as vulnerabilidades dos 

municípios e as medidas de adaptação requeridas. 

No que tange aos instrumentos desta política, o artigo 7º aponta: o Plano 

Estadual sobre Mudança do Clima; o Fórum Rio de Mudanças Climáticas; o Cadastro 

Estadual de Emissões; o Cadastro Estadual de Sumidouros; as Estimativas Anuais de 

Emissões de GEE e o Inventário Estadual de Emissões de GEE; o Sistema Estadual de 

Informações sobre Mudança do Clima; o Zoneamento Econômico Ecológico do Estado 

do Rio de Janeiro; o Inventário Florestal Estadual; o Fundo Estadual de Conservação 

Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM); e o licenciamento ambiental. 

Dentre estes instrumentos, o zoneamento ecológico econômico se destaca para 

a consideração do problema da subida do nível do mar, estabelecido pela Lei nº 5.067 

de 09 de julho de 2007, que dentre seus critérios deverá considerar as necessidades de 

proteção municipal na implantação de planos, obras e atividades destinadas à adaptação 

às mudanças do clima. 

Já, o licenciamento ambiental, pelo que consta na Lei, só está relacionado ao 

controle de emissões de GEE por parte das empresas interessadas no licenciamento, não 

dispõe claramente sobre o condicionamento da licença à observação das condições 

adversas geradas por uma mudança climática no local de implantação e o possível 

impacto ou agravamento da vulnerabilidade pela instalação desta. 

Com isso, espera-se que o zoneamento supra este papel na emissão de novas 

licenças. Resolvido este problema, que aparentemente não foi considerado, resta a 

questão das licenças já concedidas. Os empreendimentos atualmente instalados podem 

diminuir a resiliência de determinados ambientes, já que não consideraram, no âmbito 

de seu licenciamento, cenários com alterações climáticas, de forma que, nestes casos, 

algumas estratégias adaptativas deveriam ser sugeridas. Entretanto, nem na Política 

Nacional, nem na Estadual, foram abordadas essas nuances. 

O Estado do Rio de Janeiro, de um modo geral, vem sendo frequentemente 

atingido por eventos de chuvas intensas, tendo o evento de janeiro de 2011 na região 

serrana sido considerado o mais severo desastre natural da história do Brasil. Apesar 

disso, não há como afirmar que a frequência desses eventos seja consequência das 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/87911/lei-5067-07-rio-de-janeiro-rj
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mudanças climáticas globais, no entanto, estes eventos dão um vislumbre das possíveis 

consequências dessas mudanças ao longo do século (GUSMÃO et al., 2010). 

A área costeira do RJ é vulnerável à elevação do NM e à ocorrência de eventos 

extremos e também tem experimentado uma maior vulnerabilidade decorrente das 

marés meteorológicas, o que torna ainda mais difícil o escoamento das águas e aumenta 

os problemas decorrentes das inundações (GUSMÃO et al., 2010). 

De acordo com o mapa de vulnerabilidade para o RJ, os principais efeitos 

esperados para o Estado com as mudanças climáticas nas zonas costeiras se referem à 

elevação do NM. De acordo com o documento, foram feitas projeções sobre a 

redefinição da linha de costa para três cenários de elevação (0,5, 1,0 e 1,5 metros) e três 

regiões se mostraram mais vulneráveis, dentre elas a margem continental da baía de 

Sepetiba. Esse resultado evidencia a vulnerabilidade das zonas costeiras de baixa 

elevação, a qual todo o entorno do Canal de São Francisco está enquadrado (GUSMÃO 

et al., 2010). 

Corroborando este mapa, estão os resultados apresentados no presente estudo 

de caso realizado na região da baía de Sepetiba. Ao analisar as alterações nos níveis e 

velocidades provenientes da elevação do NM em 50 cm no Canal de São Francisco, 

observou-se que as correntes de enchente avançam no canal, chegando a alcançar mais 

de 19 km de distância da foz no cenário mais extremo. Já em relação às elevações 

observadas na estação localizada no ponto de outorga de captação de água mais 

próximo à foz do Canal, foi encontrada uma elevação de 2,72 m, quando em condições 

normais este valor somente atinge 0,96 m durante a sizígia. 

Comparando os resultados do modelo de transporte com o hidrodinâmico, 

nota-se que as maiores concentrações de sal não foram encontradas nos cenários cujas 

elevações foram maiores, e sim, nos cenários onde os limites de inversão de correntes 

ocorreram mais próximos a montante do canal. O cenário mais extremo apresentou 

concentração de sal média de 1,56, registrando um aumento de 0,53 em relação ao 

cenário mais ameno, durante a sizígia, no primeiro ponto de captação a jusante. Ou seja, 

houve um aumento de 52% na concentração de sal entre esses dois cenários. Em relação 

ao cenário cujo efeito meteorológico (80 cm) também é considerado durante a sizígia, 

observa-se um aumento de 22% na concentração média neste mesmo local. 

Dessa forma, é possível verificar que um aumento de 0,5 m no NM local, 

acarretaria em um aumento na salinidade dentro do Canal de São Francisco, 

deteriorando a qualidade da água. Esse agravamento fica principalmente evidenciado 
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através do maior avanço da cunha, fazendo com que áreas mais distantes da foz passem 

a ser afetadas com maior frequência e intensidade pelas águas da baía. De acordo com 

os resultados, a subida do NM acarretou no avanço da cunha em 450 m a montante 

(Cenário 1 e 7) e em 380 m e 267 m, considerando o efeito da maré meteorológica de 40 

e 80 cm de amplitude, respectivamente, durante os períodos de sizígia. O Cenário 11, 

que considerou as situações mais extremas, avançou em relação aos cenários mais 

amenos 4,4 km e 0,8 km, que representam o período de quadratura e sizígia, 

respectivamente. A intrusão máxima foi verificada a 5,4 km da foz. 

Este mesmo tipo de análise foi realizado por BHUIYAN e DUTTA (2012) na 

bacia do rio Gorai, em Bangladesh. Considerando uma elevação de 59 cm no NM, os 

autores encontraram um aumento de 0,9 ppt na salinidade, 80 km a montante da foz, o 

que significa um aumento de 1,5 ppt na salinidade a cada metro de elevação. Ficou 

demonstrado para a região que essa maior intrusão acarretaria problemas 

socioeconômicos, principalmente na agricultura e aquicultura. 

Apesar da intrusão da cunha salina no Canal de São Francisco não ser tão 

extensa quanto a verificada no rio Gorai, as concentrações variaram aproximadamente 

na mesma proporção citada pelos autores nas estações de análise. A taxa de aumento da 

salinidade verificada chegou a 1,4 por metro de elevação na Estação Entrada CSF, 

chegando a 1,9 por metro, no caso da quadratura. Na Estação UTE Santa Cruz essa taxa 

chegou a 0,7 por metro de elevação. 

É necessário ressaltar que no presente estudo de caso não foram consideradas 

outras alterações além da elevação do NM. Contudo, é fácil supor que em um cenário 

futuro, as condições ambientais estarão alteradas em relação ao cenário atual, 

principalmente considerando os efeitos provenientes das mudanças climáticas. Dessa 

forma, as condições futuras de batimetria e morfologia, além das condições 

atmosféricas que influenciariam fatores importantes como os ventos e as taxas de 

precipitação, e, por conseguinte, nas vazões fluviais, poderiam causar significativas 

alterações nos resultados encontrados no presente trabalho. Essas considerações 

poderiam ocasionar tanto o agravamento quanto a atenuação dos resultados, dado que, 

por exemplo, diminuições nos fluxos fluviais intensificariam a degradação do aquífero, 

e alterações batimétricas associadas à subida do NM poderiam bloquear a intrusão da 

cunha salina no canal estudado. 

Com isso, é notória a necessidade de serem realizados estudos aprofundados 

sobre as condições locais a fim de ser realizado um planejamento estratégico dos 
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recursos hídricos da bacia em questão, dada a iminente interferência das mudanças 

climáticas na disponibilidade hídrica. Ademais, os estudos já realizados sobre os efeitos 

das mudanças climáticas mostram que o planejamento dos sistemas de captação e de 

abastecimento de água em zonas costeiras deve ser realizado considerando os potenciais 

avanços da cunha salina. 

Contudo, esse planejamento é dificultado pela escolha dos melhores locais de 

implantação e a preocupação em proporcionar o pleno atendimento de todos os usuários 

e ainda assim garantir que a intrusão de sal esteja controlada (FERREIRA DA SILVA e 

RIBEIRO, 2006). Um sistema eficiente pode ser obtido considerando todas as vazões de 

extração, a fim de que, previamente, saiba-se quanto a vazão do rio ou o volume do 

reservatório será diminuído. Contudo, este tipo de análise torna-se bastante complexa, 

dado o grau de incerteza associado às previsões climáticas. 

Além disso, as mudanças climáticas geram preocupação principalmente no que 

diz respeito à qualidade de vida e à segurança da linha de costa, mas, em termos 

socioeconômicos há discordâncias no que diz respeito às responsabilidades e 

necessidades de investimentos, já que o ciclo temporal das mudanças no clima e o ciclo 

político ocorrem em escalas bem distintas (BELÉM, 2007). Dessa forma, a escolha por 

atitudes proativas, muitas vezes, é deixada de lado, adiando o planejamento e a 

consideração dessas variáveis ambientais e atmosféricas na gestão dos territórios, ainda 

que a sua consideração faça parte das políticas governamentais, como é o caso do Rio 

de Janeiro. 

A exploração sustentável dos aquíferos, segundo alguns pesquisadores, pode ser 

uma solução para evitar a degradação de aquíferos pela entrada de água salina. Contudo, 

seria esta solução viável para aquíferos em ampla expansão? O Canal de São Francisco, 

devido à sua localização se torna estratégico para o uso em captações de água para as 

indústrias que visam se estabelecer na região. Localiza-se na área metropolitana do Rio 

de Janeiro, próximo às principais formas de escoamento de produtos, com destaque ao 

porto de Itaguaí, em fase de ampliação e modernização, que atrai o estabelecimento de 

toda uma estrutura de suporte e outros setores econômicos. 

De acordo com o plano estratégico para a região do Guandu, alguns critérios 

devem ser considerados na implantação de novos empreendimentos usuários de água 

bruta (ANA, 2007). Dentre eles destaca-se a recomendação de que “as captações de 

água de empreendimentos futuros deverão se localizar a montante da tomada d’água da 

ETA Guandu, com o objetivo de garantir outorgas de direito de uso da água que 
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impliquem em solução definitiva dos problemas relacionados à localização da tomada 

d’água de empreendimentos usuários de água bruta, decorrentes da intrusão salina 

proveniente da baía de Sepetiba”. 

Este critério, de fato, diminuiria os conflitos a jusante da ETA. De acordo com a 

vazão garantida a jusante da UHE Pereira Passos em 120 m³/s, essa seria a vazão 

mínima disponível a montante da captação da CEDAE. Entre essas duas captações há 

mais de 44 km de extensão ao longo do rio Guandu, onde então estaria disponível a 

concessão de outorgas. 

De acordo com a ANA, deve ser mantida uma vazão mínima de 25 m³/s na foz 

do Canal de São Francisco para que parte dessa vazão possa ser utilizada de acordo com 

as novas discussões que surgirem, já que o Guandu é o único manancial capaz de 

sustentar o desenvolvimento da região. 

Na bacia do rio Guandu, os principais usos da água são para irrigação, 

resfriamento da usina termelétrica e abastecimento, tanto industrial como da população 

(Pereira, 2006). A Tabela 7 apresenta as vazões outorgadas de captação e as que estão 

em fase de planejamento nesta bacia. A partir desta tabela é possível verificar que da 

vazão de 120 m³/s liberada pela hidrelétrica, após a CEDAE estão outorgados 

atualmente aproximadamente 105 m³/s, dos quais não há nenhuma restituição ao Canal 

de São Francisco. 

Considerando as outorgas no trecho a jusante da UHE e a montante da ETA, 

observa-se que o total outorgado passa para 112 m³/s e a vazão restituída para o rio 

Guandu / Canal de São Francisco para 0,8 m³/s. Dessa forma, da vazão original 

garantida pela UHE, somente 7,3% chegam à foz na baía de Sepetiba. 

E neste contexto deve ser analisada a possibilidade de uma nova transposição 

das águas do rio Paraíba do Sul. Como a vazão regularizada no rio Guandu depende da 

transposição existente, um novo desvio dos recursos hídricos deste manancial poderia 

oferecer riscos na manutenção da vazão necessária para o controle da intrusão na foz do 

Canal de São Francisco. 

A maior captação de água no rio Paraíba do Sul poderia exacerbar condições 

adversas possivelmente experimentadas nos futuros cenários de mudanças climáticas, 

como as secas nas cabeceiras de rios. Dessa forma, a transposição do rio Paraíba do Sul 

para o abastecimento em São Paulo poderia agravar os resultados apresentados no 

presente estudo de caso, aumentando as concentrações de sal nas captações ao longo do 

Canal de São Francisco e deixando de conter o avanço da cunha salina. 
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Tabela 7: Vazões outorgadas e planejadas e suas restituições na bacia do rio Guandu 

(COPPETEC, 2002; CAMPOS e AZEVEDO, 2000). Em verde estão destacadas as captações feitas no 

Canal de São Francisco. 

OUTORGADA
DEMANDA 

FUTURA
CONSUMIDA RESTITUÍDA

CEDAE – Piraí
Reserv. de Ribeirão 

das Lajes
0,35 0,35 0,35 0 -

CEDAE – Miguel 

Pereira
Rio Santana 0,1 0,1 0,1 0 -

CEDAE – “Calha da 

CEDAE”
Ribeirão das Lajes 5,5 5,5 5,5 0 -

Eletrobolt Rio Guandu 0,083 0,083 0,0747 0,0083 Rio Guandu

Riogen – Enron Rio Guandu 0,333 0,333 0,25 0,083 Rio Guandu

Baesa (AMBEV) Rio Guandu 0,05 0,05 0,01 0,04 Rio Guandu

Cervejaria Kaiser Rio Guandu 0,2 0,2 0,04 0,16 Rio Guandu

Cervejaria Brahma Rio Guandu 0,6 0,6 0,12 0,48 Rio Guandu

CEDAE - ETA 

Guandu
Rio Guandu 45 80 45 0 -

CSN
Canal de São 

Francisco
2 2 0,6 1,4 Canal do Martins

Inepar Energia
Canal de São 

Francisco
1,4 1,4 0,8 0,6 Rio da Guarda

Fáb. Carioca de 

Catalisadores (FCC)

Canal de São 

Francisco
0,06 0,06 0,025 0,035 Rio da Guarda

Gerdau
Canal de São 

Francisco
3,472 3,472 1,042 2,43

Canal de Santo 

Agostinho

UTE de Santa Cruz
Canal de São 

Francisco
32 32 0,05 31,95

Canal de Santo 

Agostinho

CSA
Canal de São 

Francisco
21 21 0,9 20,1 Canal Guandu

TOTAL 112,148 147,148 54,8617 57,2863

USUÁRIO MANANCIAL

VAZÃO (M³/S)
CORPO HÍDRICO DE 

LANÇAMENTO

 

Com isso, deve ser destacado que deve existir a integração entre a gestão dos 

recursos hídricos e a zona costeira. De acordo com a ANA (2007), a bacia do rio 

Guandu é relativamente avançada no que diz respeito à utilização de novos métodos de 

gestão das águas, já que o Comitê da bacia foi criado em 2002, de forma pioneira no 

Estado do Rio de Janeiro, e a cobrança pelo uso do recurso hídrico foi operacionalizada 

em 2004. Contudo, como a porção a jusante do rio Guandu, o Canal de São Francisco, 
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deságua na baía de Sepetiba, se faz necessária a integração com a gestão da zona 

costeira dessa baía. 

Visando esta integração e o ordenamento de atividades, o plano de recursos 

hídricos do Guandu foi elaborado. De acordo com o plano estratégico para gestão dos 

recursos hídricos há cinco fatores que vão influenciar na efetividade da gestão da bacia: 

o aumento na demanda de água e energia na região metropolitana do RJ, a transposição 

do Paraíba do Sul, a precariedade na implementação dos instrumentos de gestão, 

monitoramento e fiscalização, a articulação insuficiente entre setores e instituições, e a 

ocupação desordenada do solo (ANA, 2007). Esses pontos seriam os responsáveis pelos 

conflitos e impactos vivenciados na bacia. 

Para contornar os possíveis impactos e conflitos, algumas ações poderiam então 

ser feitas, como o fortalecimento institucional, esforços na alocação de água e no 

saneamento ambiental, assim como a gestão da quali-quantitativa das águas superficiais 

e a gestão das águas subterrâneas (ANA, 2007). Essas ações, no entanto devem ser 

tomadas de acordo com os princípios preconizados nas políticas de mudanças 

climáticas, tanto Estadual como Federal, de forma a garantir que seja mantida a 

qualidade ambiental. Além disso, para a manutenção das captações e o estabelecimento 

de novas outorgas, se faz necessário um estudo aprofundado de todas as vertentes 

climáticas e a consideração destas no âmbito do licenciamento, para que o 

abastecimento hídrico não seja comprometido e possam ser escolhidas as estratégias 

adequadas para reduzir a vulnerabilidade da zona costeira.  
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7. Conclusão 

 

No presente trabalho foi feita uma análise do impacto da subida do NM médio 

relativo nos recursos hídricos na região da baía de Sepetiba. Observou-se com o uso da 

modelagem computacional que as alterações hidrodinâmicas no canal seriam 

significativas, já que as correntes de enchente avançariam em direção ao continente 

devido ao gradiente de pressão intensificado pela elevação do NM. Este impacto se 

mostrou relevante principalmente por ter sido considerada somente a alteração no nível 

de referência durante a modelagem, desconsiderando os efeitos conjuntos acarretados 

por uma elevação do NM, como aumento na altura de ondas junto à costa, devido à 

diminuição do atrito com o fundo, e alterações morfológicas, devido à intensificação 

dos processos de transporte (VALENTINI, 1992). 

Em consequência dessas alterações hidrodinâmicas, a qualidade da água no 

canal seria prejudicada, aumentando as áreas sob a influência da salinidade, e 

aumentando as concentrações de sal em alguns pontos da área modelada. Observou-se 

que o aumento em 50 cm no NM levaria ao avanço da cunha salina em até 5,4 km de 

distância da foz, prejudicando a captação de água de algumas indústrias estabelecidas na 

região. No entanto, apesar de ser sido observado estes impactos, não foram encontrados 

cenários alarmantes, considerando somente essa variável. 

Mas, de certa forma, os impactos obtidos neste estudo podem ser considerados 

como os impactos mínimos das mudanças climáticas na qualidade da água local. Além 

de só ter sido considerado um único fator de alteração, a subida considerada, de 50 cm, 

não corresponde à projeção máxima do NM, calculada de acordo com as previsões do 

IPCC para o final do século (IPCC, 2007). Ao mesmo tempo, como alterações na 

batimetria do canal devem ocorrer em consequência ao aumento do NM, é possível que 

as mudanças nos padrões de sedimentação e nos locais de deposição sejam responsáveis 

por uma atenuação nos impactos previstos. Com isso, os resultados obtidos apresentam 

uma ideia de como pode se dar o impacto das mudanças climáticas na região, entretanto 

são necessárias investigações mais profundas e abrangentes para uma avaliação mais 

aproximada de um cenário futuro de disponibilidade hídrica. 

Dessa forma, a consideração dos efeitos das mudanças climáticas e 

principalmente da elevação do NM no Canal de São Francisco, já que sua foz encontra-

se relativamente abrigada na baía de Sepetiba, é de extrema importância para o 

gerenciamento dos recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a 



103 

 

observação da deterioração da qualidade da água no Canal mostra que as futuras 

outorgas devem ser concedidas após estudos mais aprofundados, dada a possibilidade 

de agravamento na intrusão salina. 

De acordo com os resultados, conclui-se que uma diminuição na vazão fluvial 

poderia ocasionar um agravamento na intrusão salina no Canal de São Francisco, seja 

por diminuição na recarga de água doce ao manancial ou por aumento na demanda 

hídrica. Assim, a possível transposição dos recursos hídricos do rio Paraíba do Sul para 

o abastecimento em São Paulo pode ser um fator limitante adicional para a concessão de 

outorgas no trecho rio Guandu-Canal de São Francisco e poderia intensificar os efeitos 

da salinidade na área estudada. 

Por fim, recomenda-se que para a eficácia do planejamento, as mudanças 

climáticas sejam consideradas no âmbito do licenciamento ambiental, para que sejam 

estabelecidas as estratégias de ação mais adequadas para cada tipo de empreendimento e 

para cada área de implementação. Para tal, se faz necessário o maior conhecimento e 

disponibilidade de dados, para que seja possível traçar um perfil regional e seja 

realizado um monitoramento contínuo das variáveis ambientais, informações que 

também se fazem necessárias para a integração da gestão dos recursos hídricos com o 

gerenciamento costeiro. Dessa forma, seria possível traçar de forma mais apurada as 

áreas mais vulneráveis e que necessitam de maiores investimentos. Feito isso, 

recomenda-se que o ordenamento territorial seja efetivado de acordo com mapas de 

vulnerabilidade às mudanças climáticas. 
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