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Agenda

• Papel dos Oceanos no clima, Nível médio do Mar 

• Efeito estufa, emissões de CO2 , eventos extremos 

• Consequências para o Recife composto por praias, 
estuários, ilhas e ... morros. 



Papel dos Oceanos no Clima

- Oceanos
retém mais
calor que 
continentes

- Oceanos são
responsáveis
Equilíbrio
térmico do  
planeta.

- Temperatura
da superfície do 
mar maior nas
regiões
tropicais.



Papel dos Oceanos no Clima

Fonte : https://www.youtube.com/watch?v=MicU8h4-kNw&ab_channel=SciNews



Nível médio do mar

- Teoria de Sverdrup (1947)

- Comprovação pelo satélite
TOPEX/ POSEIDON (1992)

- Walter Munk chamou de maior
experimento oceanográfico já
realizado!

NASA http://topex-www.jpl.nasa.gov/mission/topex.html

R. Stewart (2007)



Deslocamento dos 
giros em direção 

aos pólos!

Nível Médio do Mar



 Ciclo CO2
• Média Global 2005 e 2014

Fonte: Le Quéré et al. 2015

Atmosfera x 
4,4 GtC.yr-1

Efeito estufa
inertes

- 60% das emissões cidades
~ 1/3 poluição oriunda
de carros (Chapman, 2011)

Oceano
2,6 GtC.yr-1

Reagem
H2O

Efeito Estufa e Emissões de CO2



- AR6 IPCC atribui ação humana no 
aumento da temperatura global.

- Intensificação depois de 1970

- Estimativa de aumento de 1,5oC 
para 2100 caiu para 2050.

Source: NASA 

Em 2022 atingimos 
419,86 ppm de 
CO2 e 
continuamos a 
aumentar!!!!



Fonte: De Knutti e Sedlacek (2012).

Efeito Estufa e Emissões de CO2

- Cenários estimados

- RCPs

Em Energia acumulada
(W/m2)

- A partir do acúmulo
de calor devido
diferentes cenários de
evolução dos níveis de
CO2





Alguns Cenários previstos pelo IPCC para 
Atlântico Sul

- Intensificação dos ventos no NEB 
devido alterações no Atlântico Sul

- Elevação nível do mar 
(expansão térmica x empilhamento 
devido intensificação dos ventos)

- Piscina quente tem conectado
Atlântico Sul e Atlântico Norte



- Cenários mais otimistas previam 0,5 
m em 2100 . 

-Cenários mais realistas de elevação 
de 0,5 m já em 2050 (2030?) a 2,0 m 
em 2100. 

-Planície do Recife está praticamente 
no nível do mar. Atualmente  NMM 
encontra-se 0,25 m acima do nível de 
1900.

- Soma-se a variação da maré   (semi-
diurna) que pode chegar a 2,4 m 
entre baixa-mar e preamar.

Consequências da Elevação do Nível do Mar  

Fonte: Gisela Vieira de Melo

Cheia  de  1966 



Zonas potencialmente 
inundáveis em Recife, 
considerando cenários 
de 0,5 e 1m de 
elevação do NMM 
(Costa et al., 2010)

Consequências das Variações do Nível do Mar



- Tendência de 
Intensificação dos 
processos litorâneos

- Intensificação do 
transporte de 
sedimentos

- Progradação x Erosão 
costeira

Consequências das Variações do Nível do Mar



Source: g1.com 

- Plâncton, peixes, 
tartarugas, 
capivaras, jacarés.

- Fluxos de sal e 
ciclos de marés são
necessários para 
qualidade das águas,
vida de fauna e flora,
etc.

- Drenagem urbana, 
canais, esgoto estão 
conectados.  

Recife está inserida no manguezal

Rio Capibaribe

UOL/TV Jornal, 04/2021



Source: ONG Saber Viver,2016 

Patrimônio histórico sob 
pressão

Source: Catamarã
Ilha de Deus/ Vulnerabilidade Social + Ambiental







Conclusões x Desafios

- O oceano está em mudança sob influência antrópica 
(AR6/IPCC)

- As mudanças estão mais urgentes que previsto pelo 
(AR6/IPCC)

- Regiões costeiras de todo o globo precisam se adaptar as
mudanças

- Dos Oceanos também podem surgir as soluções 
(Economia Azul, Hidrogênio Verde, Eólicas offshore, 
sequestro de CO2 por algas) 
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