Adaptações de estruturas portuárias frente a elevação do nível dos oceanos
Mesa: 74 – Relaciones de estructuración territorial entre zonas productivas y los bordes
de las ciudades – puerto latinoamericanos
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Estima-se que até 2050 um milhão de pessoas vivam em zonas costeiras e, é previsto,
que até o final do século XXI, essas regiões sofram mais impactos climáticos como aumento
do nível dos oceanos, ondas de calor marinha, ciclones tropicais, perda de gelo marinho e
derretimento do permafrost. (IPCC, 2019)
Kopp et al. 2017 estipula que até o final do século XXI, o nível médio dos oceanos pode
alcançar 1,5 metros (em projeção de Representative Concentration Pathway [RCP] 8.5). O
aquecimento da temperatura global provoca o aquecimento das águas de mares, rios e oceanos,
dilatando o volume dos mesmos. Por isso eventos extremos relacionados aos oceanos, que
costumavam acontecer historicamente, devem passar a acontecer anualmente ainda durante
este século.
As cidades litorâneas Latino Americanas estão em situação de vulnerabilidade quando
expostas as mudanças climáticas e aumento do nível dos oceanos. A região costeira é uma das
mais populosas do mundo, com cerca de 521 milhões de habitantes dos quais 348 milhões
vivem a 200 km da costa. Dessas aproximadamente 29 milhões estão em Low Elevation
Coastal Zones – LECZ ou “Zonas Costeiras da Baixa Elevação”, que é definida como faixa
litorânea com altitude menor que 10 metros. (McGranahan et al. 2007; UNEP 2007 apud.
WORLD BANK GROUP, 2014).
Um estudo do Word Bank Group de 2014 apontou que uma elevação de 20 cm em 2050
poderia gerar uma perda anual aproximada de $940 milhões de dólares nas 22 maiores cidades
costeiras da América Latina, e em um cenário de 40 cm de aumento essa perda está estimada
em $1.2 bilhões. Carlos Nobre (2014) afirma que as medidas adaptativas ainda não atingiram
o mesmo patamar que medidas de mitigação no âmbito das discussões, mas são tão importantes
quanto.
Reguero et al. (2015) apresentam mapa referente ao impacto econômico da elevação do
nível dos oceanos no continente latino-americano. Ao sobrepor este estudo com o mapa de
portos da América Latina, é possível notar que cerca de 20 cidades com maior risco a
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infraestrutura construída apresentam portos. Assim, devemos analisar uma alternativa para
adaptação para essas localidades.
Estruturas flutuantes são apontadas como uma possível solução para dois problemas
enfrentados pelas cidades: o provável aumento do nível dos oceanos e a falta de espaço
construtivo nas mesmas. O crescimento urbano desenfreado, somado a necessidade de mais
áreas verdes na cidade, aponta para o uso das águas como alternativa viável. (PENNINGROWSELL, 2019)
O aquecimento da temperatura global provoca o aquecimento das águas de mares, rios
e oceanos, dilatando o volume dos mesmos. Por isso eventos extremos relacionados aos
oceanos, que costumavam acontecer historicamente, devem passar a acontecer anualmente
ainda durante este século. (IPCC, 2019) Com estes impactos medidas adaptativas são de
fundamental importância para áreas costeiras.
Esteban et al. (2019) estudaram a possibilidade de elevar portos do Japão e da Indonésia
em um metro afim de minimizar o efeito do aumento dos oceanos, porém ao final do estudo
conclui-se o elevado custo dessa operação. Já Souravlias et al. (2020) apresentam um estudo
de conceito para um porto flutuante e o inserem como anexo ao Porto de Antuérpia. Ao final
concluem que o layout escolhido para o projeto garante alto empilhamento de containers
gerando eficiência e o favorecendo econômicamente. Contudo a conexão entre os módulos
flutuantes gera altos custos de manutenção tornando esta implementação inviável.
A Samsung Heavy Industries instalou em 2013 quatro docas flutuantes de apoio
aumentando a eficiência e, consequentemente, reduzindo os custos de construção dos navios,
uma vez que aproximaram o transporte de equipamentos entre a doca seca e a área de
armazenagem. Estruturas flutuantes como estaleiros possuem um custo construtivo menor do
que os construídos em terra, adaptando-se bem a locais de águas profundas. Além disso
apresentam maior flexibilidade para modificações ou realocações caso ocorram mudanças no
mercado. (OHL, ARNOLD, et al., 2019)
A metodologia se constitui da revisão bibliográfica de estudos e análises publicadas que
se relacionam com o tema:
•

Análise dos dados publicados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC) da ONU;

•

Análise de dados referentes a elevação do nível dos oceanos publicado por Kopp et
al. (2017);

•

Análise de estudos referentes a estruturas flutuantes suas aplicações e concepções
em portos;

Têm-se como finalidade mapear e rever os dados atuais referentes a estruturas
portuárias flutuantes e propor possíveis utilizações das mesmas em cidades LatinoAmericanas.
Com o objetivo de minimizar os impactos que poderão causar problemas econômicos e
sociais, é importante iniciar uma discussão sobre medidas de adaptação. Diversos estudos
apontam flutuantes como uma estratégia em pequena ou larga escala, porém faltam estudos
específicos para as questões latino-americanas.
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