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RESUMO 
 
 
 

Considerando os decorridos 20 anos desde a realização do Estudo de Impacto Ambiental do 
Porto do Rio Grande, quando foi realizado o primeiro monitoramento ambiental do mesmo, 
torna-se essencial proceder a uma análise do processo de monitoramento, no sentido de 
verificar a sua adequação enquanto instrumento de tomada de decisão e controle. O presente 
trabalho desenvolveu uma proposta de monitoramento ambiental para o porto à luz dos 
conceitos de Gerenciamento Costeiro Integrado e de sustentabilidade preconizados nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, utilizando como referência a abordagem 
DPSIR (Drivers – Pressures – State – Impact – Response). Para tanto, procedeu-se à pesquisa 
bibliográfica, análise do processo de monitoramento ambiental do porto e a identificação das 
Áreas de Influência para, finalmente, apresentar uma proposta de adequação do Sistema de 
Monitoramento Ambiental. Desse modo, observou-se que os relatórios de monitoramento 
apontaram contaminações no período amostral de 2006-2012, entretanto não lograram 
detectar com clareza as responsabilidades dos terminais portuários na contaminação do 
mesmo, e consequentemente, não estão efetivamente subsidiando as ações de gestão 
ambiental.  Constatou-se ainda que o programa de monitoramento não abrange todos os 
impactos portuários, que permite concluir que se torna necessário o seu aperfeiçoamento, 
ampliando o mesmo para além dos indicadores físico-químicos, e para além das áreas 
diretamente afetadas, incluindo a dimensão socioeconômica e outros atores intervenientes na 
área de influência portuária. 
 
 
 
Palavras-chave: Estuário da Lagoa dos Patos. Porto Organizado do Rio Grande. 
Monitoramento Ambiental. Gerenciamento Costeiro Integrado. Sustentabilidade. DPSIR.  
 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 

Considering the 20 years since the Environmental Impact Study of the Port of Rio Grande, 
when it first environmental monitoring was carried out, it is essential to proceed with an 
analysis of the monitoring process, in order to verify its adequacy while Instrument of 
decision-making. The present work developed a proposal for environmental monitoring for 
the port in the light of the concepts of Integrated Coastal Management and sustainability 
recommended in the UN Sustainable Development Objectives. The methodology consisted of 
bibliographic research, integrated analysis of environmental monitoring data, identification of 
Areas of Influence and finally proposal for the adequacy of the Environmental Monitoring 
System adopting the using the DPSIR (Drivers - Pressures - State - Impact - Response) 
approach. It was observed that the monitoring reports indicated contaminations in the sample 
period of 2006-2012, but it has not been able to clearly detect the responsibilities of the port 
terminals in this contamination and consequently, it is not effectively subsidizing the 
environmental management actions. It was also verified that the monitoring program does not 
cover all port impacts, which allows to conclude that its improvement is necessary, expanding 
it beyond the physical and chemical indicators, and beyond the areas directly affected, 
including the socioeconomic dimension and other actors involved in the area of port 
influence. 
  
 
 
Key words: Patos Lagoon Estuary. Organized Rio Grande Port. Environmental Monitoring. 
Integrated Coastal Management. Sustainability. DPSIR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Contextualização 

 
As zonas costeiras apresentam um amplo conjunto de ecossistemas muito diferentes 

entre si, incluindo, entre outros, praias arenosas, dunas, manguezais, restingas, barreiras de 

recifes, lagunas, enseadas, baías, costões rochosos, deltas e estuários (MANN, 2000). Esses 

últimos, são definidos por Pritchard (1967) como corpos d’água costeiros, semiconfinados, 

onde ocorre a mistura de água doce, proveniente do continente, com água salgada do oceano. 

Os estuários apresentam características funcionais únicas, caracterizando-se como 

ecossistemas costeiros de grande relevância ambiental. Servem de habitat para diversos 

animais desde formas microscópicas até grandes peixes, aves, répteis e mamíferos. 

Apresentam condições ideais para alimentação, proteção e reprodução de representantes de 

todos os elos da cadeia alimentar (COELHO; HAVENS, 2015). Fornecem nutrientes e 

matéria orgânica para outros ecossistemas costeiros e, ainda, permitem o desenvolvimento de 

vegetação singular (BARRAGÁN, 2004).  

Os estuários, também, têm grande relevância socioeconômica. Várias atividades 

econômicas e tradicionais encontram-se nos estuários, no entorno ou nas margens, e no 

domínio aquático. Desde a antiguidade, permite abrigo e refúgio às atividades ligadas à 

navegação. Provém alimento a população. É um espaço indispensável para espécies 

pesqueiras de grande valor comercial. Também, é um espaço para lazer e recreação, e sua 

paisagem natural tem alto interesse estético (BARRAGÁN, 2004). 

O baixo estuário da Lagoa dos Patos – BELP, foco deste estudo, é margeado pelas 

cidades de São José do Norte e Rio Grande. De acordo com Tagliani e Asmus (2011), essa 

região enfrenta o típico conflito contemporâneo entre o desenvolvimento econômico e a 

conservação ambiental, como a expansão da pobreza, a concentração da riqueza, a carência de 

saneamento básico, o êxodo natural e o adensamento urbano, a poluição ambiental e perda de 

habitats e recursos. Sua economia é mantida por uma série de atividades, muitas delas 

conflitantes entre si, relacionadas à presença do mar e do estuário, entre elas, pesca artesanal, 

agricultura, turismo, atividades industriais e portuárias (TAGLIANI; ASMUS,2011). 

Os ecossistemas estuarinos são alguns dos sistemas naturais mais utilizados e 

ameaçados globalmente (LOTZE et al., 2006; WORM et al., 2006; HALPERN et al., 2008). 

Recentes estudos (GARCIA; MIRLEAN; BAISCH, 2010; MIRLEAN et al., 2005, 2009) 

demonstraram que o BELP sofreu perturbações ambientais severas nos últimos 30 anos. 
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Vários habitats litorais foram degradados, como dunas, enseadas e pântanos salgados 

(SEELIGER; COSTA, 1998). 

Sob essa perspectiva, é importante buscar recuperar e manter a qualidade ambiental 

desse estuário e seus entornos, assegurando o equilíbrio ecossistêmico e a continuidade das 

funções e serviços ecossistêmicos que ele desempenha e/ou oferece, tais como regulação 

hidrológica, biodiversidade, pesca, atividades de lazer, etc. 

Apesar das atividades industriais e portuárias desempenharem um importante papel no 

desenvolvimento econômico e social na região onde se inserem, elas produzem também um 

conjunto de impactos e conflitos socioambientais que não podem ser negligenciados. O 

desenvolvimento industrial/portuário tem se caracterizado como um dos fatores de maior 

impacto e conflitos socioambientais na zona costeira brasileira (MMA, 1996). 

A ideia central desta pesquisa é a de que o Porto Organizado do Rio Grande tem sido 

um fator chave no desenvolvimento econômico para o país e na transformação do cenário 

socioambiental local, por isso deve assumir um papel relevante na gestão integrada do 

estuário.   

 Nesse propósito, o monitoramento ambiental das atividades portuárias torna-se um 

instrumento importante de suporte à tomada de decisão, para uma gestão ambiental adequada 

desse estuário.  

   
1.2 Justificativa 
 

O Porto Organizado do Rio Grande, fundado em 1737, tem sido um escoadouro 

natural do comércio sul-rio-grandense, e possui seu crescimento fortemente vinculado à 

cidade homônima. Considerado pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da 

República (SEP) como um dos portos mais ambientalmente responsáveis no contexto 

portuário nacional, um entre poucos com licença ambiental do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) para operar (NEVES, 1980; BALANSIN, 2011).  

A Licença de Operação (LO) foi obtida em 1997, devido à intervenção do Ministério 

Público Federal, que estabeleceu um Termo de Ajuste de Conduta com a Autoridade Portuária 

Local - Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG) para a realização de um Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA), visando estabelecer um diagnóstico da situação e um 

planejamento de comando e controle para a sua gestão ambiental. A aquisição da LO e 

posterior renovação, foi o marco da gestão ambiental neste porto. 

Decorridos 20 anos desde a realização do EIA, quando foi realizado o primeiro 

monitoramento ambiental deste porto, torna-se essencial proceder a uma análise do processo 
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de monitoramento. Importante que tal análise se verifique dentro de uma perspectiva 

sistêmica e integrada, à luz dos conceitos de Gerenciamento Costeiro Integrado e de 

sustentabilidade preconizados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

 Ainda, sendo o porto um poderoso vetor de indução do desenvolvimento econômico 

para o país, e na transformação do cenário socioambiental local, é importante, também, 

avaliar o seu papel como um dos atores centrais na gestão integrada do estuário, que vai além 

do seu compromisso burocrático de cumprir as condicionantes estabelecidas no licenciamento 

ambiental.    

 
1.3 Questões de pesquisa 

 
Levando em conta que o Programa de Monitoramento Ambiental do Porto do Rio 

Grande será analisado com o propósito de propor uma adequação ao mesmo, buscando 

contribuir com a promoção do desenvolvimento sustentável e minimizar os conflitos e 

impactos socioambientais no baixo estuário da Lagoa dos Patos (BELP), fazem-se os 

seguintes questionamentos: 

1. Qual o papel do Porto do Rio Grande no alcance do desenvolvimento sustentável e 

do Gerenciamento Costeiro Integrado do estuário a Lagoa dos Patos? 

2. O monitoramento ambiental tem sido um instrumento adequado e suficiente para 

orientar a sustentabilidade do Porto do Rio Grande? 

3. Os parâmetros analisados no monitoramento ambiental são suficientes para avaliar 

todos os impactos negativos das atividades portuárias, considerando as dimensões 

Social e Ecológica da sustentabilidade?  

4. Que indicadores são os mais apropriados para avaliar o desempenho ambiental 

sistêmico do porto?  

5. Os pontos de amostragem do monitoramento ambiental contemplam toda a área 

afetada diretamente ou a área de influência direta das atividades portuárias? 

6. Até que ponto as informações provenientes do monitoramento ambiental estão 

efetivamente subsidiando as ações de gestão ambiental do Porto do Rio Grande? 

7. Dentro do objetivo de promoção da sustentabilidade, que medidas de correção 

seriam necessárias para tornar o monitoramento ambiental do Porto do Rio Grande um 

instrumento eficaz de comando e controle? 
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1.4 Objetivo 

 
Desenvolver uma proposta de monitoramento ambiental para o sistema 

portuário/industrial de Rio Grande, baseado no modelo DPSIR (Drivers – Pressures – State – 

Impact – Response) dentro de uma perspectiva sistêmica, à luz dos conceitos de 

Gerenciamento Costeiro Integrado e de sustentabilidade preconizados nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

 

 
1.4.1 Objetivos Específicos 
 
 

1. Avaliar a condição geral da qualidade ambiental do estuário da Lagoa dos Patos, a 

partir da análise dos dados do monitoramento ambiental do estuário da Lagoa dos 

Patos, realizado no Programa de Monitoramento Ambiental do Porto do Rio Grande, 

ao longo do período amostral 2006-2012; 

2. Propor, com base na análise dos dados de monitoramento, parâmetros e padrões para 

indicadores ainda sem padrões legais;  

3. Identificar as prováveis Áreas de Influência do desenvolvimento portuário/industrial 

de Rio Grande (Áreas Diretamente Afetadas e as Áreas de Influência Direta) e propor 

um plano de monitoramento ambiental que contemplem essas áreas, segundo as 

diretrizes estabelecidas pelo CONAMA.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Para o desenvolvimento desta pesquisa alguns temas e conceitos foram fundamentais. 

Assim, para uma melhor compreensão do texto, é importante estabelecer o marco teórico-

conceitual adotado. 

 
2.1As zonas costeiras e sua importância para a humanidade 

 
As zonas costeiras constituem interfaces de grande importância para a humanidade e 

podem ser consideradas áreas de maior produtividade biológica do planeta.  Para compreender 

melhor a sua importância, é necessário o conhecimento de algumas características mais 

singulares.  

Segundo Post e Lundin (1996), a zona costeira é uma área dotada de características 

peculiares:  

• É uma área dinâmica com frequentes mudanças biológicas, químicas e geológicas; 

• Inclui ecossistemas altamente produtivos e biologicamente diversos que oferecem 

habitats vitais para muitas espécies marinhas; 

• Os recifes de corais, manguezais e sistemas de dunas e de praia, servem como 

defesa natural contra tempestades, inundações e erosão; 

• Os ecossistemas costeiros podem atuar para moderar os impactos da poluição 

proveniente da terra (por exemplo, zonas úmidas absorvendo nutrientes em excesso, 

sedimentos, resíduos humanos); 

• A costa atrai vastos assentamentos humanos devido à sua proximidade com os 

recursos vivos e não vivos do oceano, bem como com o transporte marítimo e 

recreação. 

Do ponto de vista biológico, são espaços com uma ampla variedade de ecossistemas 

costeiros e marinhos que servem como habitat, local de alimentação e proteção para inúmeras 

espécies de seres vivos.  Também, têm uma grande relevância social e econômica na qual o 

seus bens e serviços geram benefícios fundamentais para a vida humana (TURNER et al., 

1988; CLARK, 1992; CICIN-SAIN; KNECHT, 1998; BIJLSMA et al., 1995; POST; 

LUNDIN, 1996; BURKE et al., 2001; MARTÍNEZ et al., 2007; MARTINS; PIRES; 

CABRAL, 2012). 

 Historicamente, as zonas costeiras, podem ser consideradas as regiões mais favoráveis 

para o estabelecimento das populações humanas (RADCHENKO; ALEYEV, 2000) e suas 
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atividades econômicas. Tornaram-se áreas intensamente povoadas, que concentram cerca de 

dois terços da população mundial (MORAES, 2007), onde se estabeleceu uma elevada 

quantidade e diversidade de usos. Esses usos incluem áreas de atividade petrolífera (extração 

e refino), portuária, agrícola e agroindustrial, pecuária, pesqueira, de aquicultura, extração 

mineral e vegetal, reflorestamento, exploração de salinas, de turismo, recreação e veraneio, 

entre tantas outras (POLETTE; ASMUS, 2015).   

No Brasil não foi diferente, os vários picos de crescimento econômico das últimas 

décadas tiveram como base uma industrialização que se concentrou na região costeira, 

induzido ao seu crescimento populacional e urbano (POLETTE; ASMUS, 2015).  

A zona costeira brasileira possui uma área aproximada de 514 mil km², com 

aproximadamente 43 milhões de habitantes, e composta por significativa diversidade de 

ambientes, muitos deles extremamente frágeis, como recifes e corais, praias, manguezais e 

marismas, campos de dunas e falésias, baías, estuários, planícies intermarés, etc. É 

estabelecida como patrimônio nacional no parágrafo 4° do art. 225 da Constituição Federal. 

Seus limites estão legalmente estabelecidos pelo Decreto 5.300 de novembro de 2004, que o 

define como o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra - incluindo seus 

recursos renováveis ou não, que abrange uma faixa marítima e outra terrestre, com os 

seguintes limites: (a) Faixa marítima: espaço que se estende por doze milhas náuticas, medido 

a partir das linhas de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial 

brasileiro; (b) Faixa terrestre: espaço compreendido pelos limites dos municípios defrontantes 

com o mar ou que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na costa. 

As relações entre urbanização e industrialização determinam, na zona costeira 

brasileira, uma forte dinâmica territorial, populacional e econômica (POLETTE; ASMUS, 

2015), na qual tem influenciado direta ou indireta os ecossistemas costeiros e marinhos 

(CLARK, 1992; TRENOUTH et al., 2012), e tem gerado uma série de impactos e conflitos 

ambientais, sociais e econômicos.   

Considera-se, no presente estudo, o conceito legal de impacto ambiental adotado no 

Brasil, conforme dispõe a Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986, como sendo 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por toda forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou 

indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais 

e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos 

recursos ambientais.  
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Além dos impactos ambientais, ocorrem também conflitos socioambientais, 

geralmente estabelecidos entre diferentes setores econômicos ou grupos sociais na disputa 

pelo uso do território ou dos recursos ambientais de uma determinada área. Os conflitos 

podem ocorrer na dimensão biofísica, onde ocorrem os ciclos naturais, ou na dimensão 

humana, incluindo a estrutura social e econômica (POLETTE; ASMUS, 2015). 

Vieira (2005) destaca que os principais problemas na zona costeira são evidências de 

conflito entre distintas ações de desenvolvimento e interesses nos diferentes setores, e propõe 

esta classificação:  

 
Conflitos de uso e ocupação territorial, gerados essencialmente pela inadequação, 
inexistência ou ineficiência de normas e instrumentos de ordenamento do uso do 
solo na orla. Conflitos de apropriação de recursos naturais, gerados pela 
competição por um bem escasso ou infinito, muitas vezes submetido a explorações 
com magnitudes de impactos bastante desiguais sobre os estoques e fontes. 
Conflitos de utilização dos recursos ambientais, gerados por atividades cujos 
suportes espaciais se antagonizam, ou quando um uso interfere nas condições locais 
ideais de outro. Conflitos de ordem social, originados de disputas por direitos e por 
acesso a determinados recursos, bem como gerados pela dinâmica da política 
reinando na localidade. Conflitos de usos múltiplos, gerados pela concorrência na 
apropriação simultânea de um determinado recurso natural ou pelo controle de uma 
determinada fonte de recursos por diferentes atividades. Conflitos 
intergovernamentais, gerados pelo antagonismo entre políticas públicas ou entre 
projetos de governo que impliquem usos e ações excludentes e contraditórias para 
uma mesma área (VIEIRA; BERKES; SEIXAS, 2005, p.47). 

 
 

2.2 Os portos enquanto vetores de desenvolvimento e pressão nas zonas costeiras 

 
No Brasil e no mundo como um todo, os portos têm desempenhado um papel 

crescente no desenvolvimento econômico e social de uma região, caracterizando-se como 

essencial e estratégico para a inserção da economia nacional no cenário econômico global. 

Em uma economia crescentemente globalizada, a capacidade competitiva de um país ou sua 

qualificação a participante de blocos econômicos é bastante determinada por sua condição 

como exportador ou importador (ASMUS, 2010).  

A atividade portuária, considerada uma importante atividade macroeconômica da zona 

costeira, não está dissociada dos demais vetores de ocupação e uso do território, 

caracterizando-se como um dos vetores de desenvolvimento e pressão de maior impacto e 

conflitos na zona costeira brasileira, tendo como área de influência direta os ambientes 

marinho e litorâneo (MMA, 1996).  

De um lado, tem-se uma atividade essencial e estratégica para o país – a atividade 

portuária, da qual possui uma importância inegável em relação à movimentação de 

mercadorias e de pessoas, e na geração de emprego e renda. É pelos portos que passa mais de 
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90% do volume de cargas do nosso comércio exterior e mais de 75% do valor correspondente 

a esse comércio. O Sistema Portuário Nacional conta com 37 Portos Públicos, cuja 

movimentação anual corresponde a 1 bilhão de toneladas (ANTAQ, 2017). 

Os portos são sistemas altamente complexos. Caracterizados por Castro & Almeida 

(2012), como um conjunto de instalações com função de abrigo, atracação, armazenagem e 

circulação entre terra e mar localizado em um território denominado sítio portuário. 

Correspondem a uma área, onde múltiplos agentes operacionais e produtos de natureza 

variada repartem um mesmo espaço geográfico, com responsabilidades distintas e, ao mesmo 

tempo, interligadas (KITZMANN; ASMUS 2006). Numa visão parcial (reducionista), 

parecem simples locais de troca de modais de transporte, com poucos elementos e interações: 

navios, cargas, equipamentos, trabalhadores, armazéns, caminhões, trens. No entanto, numa 

visão mais abrangente (sistêmica), portos são sistemas integrados a outros sistemas maiores: 

os naturais, os urbanos, sociais, industriais e, principalmente, os econômicos, locais e globais 

(KITZMANN, 2010). 

De outro lado, têm-se a zona costeira e seus ambientes, com sua importância 

ambiental e socioeconômica, e ainda, de outro, a vida da cidade e suas comunidades de 

entorno. A atividade portuária impacta de forma significativa o ambiente natural e social das 

regiões costeiras, por desempenharem atividades comerciais e industriais, por sua 

complexidade funcional e muitas vezes por seu gigantismo físico. Os impactos e conflitos 

socioambientais não se restringem a apenas um processo específico, são gerados tanto pela 

sua infraestrutura quanto pelas operações portuárias (CARVALHO, 2014). 

Vários autores procuraram sintetizar os impactos e conflitos socioambientais 

associados aos portos. Um esforço para situar o ambiente portuário dentro dos parâmetros 

ambientais existentes foi a aprovação da Agenda Ambiental Portuária (Resolução CIRM nº 

006/98). Nela estão descritas as principais ações a serem realizadas pelos agentes portuários 

no combate e controle das intervenções provocadas pela atividade no meio ambiente 

(ANTAQ, 2008). Essa Resolução reconhece que os projetos portuários podem provocar 

impactos ambientais diretos ou indiretos, relativos à implantação de infraestrutura, e 

operações portuárias em geral, tais como: atracações e movimentação de cargas, e atividades 

industriais, apresentando uma tipologia de impactos como segue: 

• Impactos diretos da implantação de infraestruturas: 

(a) Alterações na dinâmica costeira, com indução de processos erosivos e de 

assoreamento e modificações na linha de costa. 

(b) Supressão de manguezais e de outros ecossistemas costeiros. 
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(c) Efeitos de dragagem e aterros. 

(d) Comprometimento do uso dos recursos ambientais em outras atividades (pesca, 

turismo, transporte local). 

(e) Alteração da paisagem. 

• Impactos diretos da operação portuária: 

(a) Ocorrência de acidentes ambientais (derrames, incêndios, perdas e cargas). 

(b) Dragagens e disposição de sedimentos dragados. 

(c) Geração de resíduos sólidos nas embarcações (taifas), nas instalações portuárias 

e na operação e descarte de cargas. 

(d) Contaminações crônicas e eventuais, pela dragagem de pátios, armazéns e 

conveses, lavagens de embarcações, perdas de óleos durante abastecimento e 

aplicação de tintas anti-incrustantes e outros produtos tóxicos. 

(e) Introdução de organismos nocivos ou patogênicos, por meio das águas de lastro 

ou pelo transporte de cargas ou passageiros contaminados. 

(f) Lançamento de efluentes líquidos e gasosos (incluindo odores). 

(g) Lançamento de esgoto oriundo de instalações portuárias e embarcações. 

• Impactos indiretos da atividade portuária: 

(a) Indução de ocupações de áreas retroportuárias e de áreas adjacentes aos eixos de 

transporte. 

(b) Adensamento da ocupação existente. 

(c) Desenvolvimento de áreas industriais e agrícolas. 

Como se pode observar, esta resolução reconhece, embora timidamente, o caráter 

indutor de desenvolvimento dos portos, que tendem a atrair diversas outras atividades 

industriais e comerciais nas cidades portuárias, além dos impactos socioeconômicos 

provocados pela indução ao crescimento urbano que eles promovem (adensamento urbano, 

aumento das demandas de infraestrutura e serviços urbanos). Tais fenômenos foram 

verificados recentemente na cidade de Rio Grande, com a instalação do Polo Naval, no início 

da segunda década dos anos 2000. 

Na mesma direção, o Quadro 1 a seguir, apresenta uma síntese dos fatores 

determinantes, componentes afetados e os principais impactos e conflitos socioambientais dos 

portos, de acordo com várias fontes (DAVIS; MACKNIGHAT, 1991; GREEN PORTS, 2000; 

PORTO; TEIXEIRA, 2002). 
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Quadro 1 - Síntese dos fatores determinantes, componentes afetados e os principais impactos e conflitos 
ambientais dos portos. 

Fatores determinantes Componentes afetados Principais impactos e conflitos 
socioambientais 

• Implantação de infraestrutura 
(construção); 

• Existência e localização das 
instalações portuárias; 

• Uso do cais e das instalações 
em meio aquático; 

• Operação – carga, descarga e 
equipamentos móveis; 

• Operação – movimentação de 
produtos perigosos; 

• Operação – tratamento e 
disposição de resíduos; 

• Operação – distribuição e 
armazenagem de mercadorias; 

• Tráfego; 

• Atividades industriais; 

• Uso de instalações para lazer 
náutico.  

• Água, ar, solo, subsolo e 
lençol freático; 

• Fauna e flora, aquáticas e 
terrestres; 

• Aspectos socioculturais e 
socioeconômicos; 

• Paisagem; 

• Hidrologia/oceanologia/ 
topografia; 

• Condição e/ou qualidade 
de vida dos moradores de 
entorno, das comunidades de 
pescadores artesanais e dos 
trabalhadores portuários; 

 
 
 
 

• Modificações na dinâmica da zona 
costeira, com a presença de erosões, 
assoreamentos, e alterações na linha de 
costa e modificação ou supressão da 
paisagem natural; 

• Movimentação e disposição de 
material terroso por dragagem e aterro; 

• Alteração na biota, com risco de 
supressão de manguezais e outros 
ecossistemas costeiros; 

• Contaminação da água, do ar, do 
solo, do subsolo e do lençol freático 
por perda ou fuga de carga poluente ou 
substância de outra origem com poder 
de contaminação; 

• Poluição e contaminação por 
lançamento de efluentes líquidos e 
gasosos; 

• Absorção de grande faixa costeira 
para uso exclusivo portuário com 
exclusão de outras atividades de 
subsistência, artesanais como a pesca; 

• Geração de resíduos sólidos 
provenientes das instalações do porto e 
indústrias adjacentes de apoio; 

• Introdução de organismos estranhos 
ao meio ambiente portuário, por meio 
de águas de lastro ou pelo transporte de 
cargas ou passageiros contaminados; 

• Poluição e contaminação por 
lançamento de esgotos e outros 
dejetos; 

• Interferência no conforto ambiental 
tal como perda da quietude, do 
isolamento e características da 
paisagem. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Davis; Macknighat (1991), Green Ports (2000), Porto; Teixeira 
(2002).  
 

A atividade portuária na zona costeira sempre produzirá alguma forma de impacto e 

conflito socioambiental. Portanto, são necessárias ações capazes de solucionar ou minimizar 

estes impactos e conflitos socioambientais. Isso demanda a correta identificação dos 

problemas, assim como o conhecimento da fauna e flora e dos processos dinâmicos 

envolvidos e afetados. O gerenciamento ambiental da costa, dessa forma, passa a ser um dos 

grandes desafios na busca de medir e, inclusive, sanar os diversos problemas, impactos e 

conflitos gerados nesse importante e complexo território que é a zona costeira (POLETTE; 

ASMUS, 2015).  
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2.3 O gerenciamento costeiro integrado como instrumento capaz de solucionar ou 

minimizar os impactos e conflitos socioambientais nas zonas costeiras 

 
 Um dos primeiros esforços formais em gerenciar as zonas costeiras surgiu nos Estados 

Unidos, através do Coastal Zone Management Act (CZMA) em 1972 (CICIN-SAN; 

KNECHT, 1998).  Tal programa foi elaborado devido ao reconhecimento por parte do 

congresso americano dos problemas ambientais costeiros provenientes de um 

desenvolvimento desordenado (CHASIS, 1985). O CZMA passa aos estados a 

responsabilidade de gerir as suas áreas costeiras, buscando preservar, proteger, desenvolver e 

quando possível restaurar ou melhorar os recursos da zona costeira americana (CZMA, 1972).  

 A partir da iniciativa americana diversos países iniciaram seus programas de 

gerenciamento costeiro, porém com ênfase em apenas um setor ou local, notadamente a 

questão da erosão costeira (CICIN-SAN; KNECHT, 1998).  Em meados da década de 80, 

surgiu o conceito de Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI), devido às dificuldades em 

gerenciar a costa a partir da abordagem de um único setor (POST; LUNDIN, 1996).  

O GCI pode ser definido como um processo contínuo, dinâmico, evolutivo e 

participativo, pelo qual, decisões são tomadas buscando o desenvolvimento sustentável das 

áreas costeiras e marinhas (CICIN-SAN; KNECHT, 1998). A UNESCO (apud TAGLIANI et 

al. 2003) aponta cinco princípios indispensáveis para o desenvolvimento sustentável nestas 

áreas: 

• O entendimento de que a gestão de recursos costeiros renováveis é de relevância 

estratégica para o desenvolvimento socioeconômico, possuindo, por conseguinte, um 

custo efetivo; 

• O discernimento da necessidade da manutenção da integridade do sistema costeiro 

e de que isso implica em limites para uso dos recursos costeiros; 

• O desenvolvimento de estratégias de manejo integrado de recursos que permita a 

multiplicidade de usos dos recursos costeiros, onde atividades complementares são 

integradas e atividades conflitantes são separadas; 

• O balanço entre gestão de larga escala e gestão local (a título de exemplo do 

primeiro, legislação costeira nacional e regional, e segundo definição de áreas 

protegidas e recuperação de ecossistemas degradados); 

• O envolvimento e participação das populações locais no processo de planejamento 

para garantir planos de gestão costeira bem sucedidos. 

O GCI possui como objetivos principais (POST & LUNDIN, 1996):  
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• Reforçar a gestão integrada, através de formação, legislação e pessoal;  

• Preservar e proteger a produtividade e a biodiversidade dos ecossistemas costeiros, 

principalmente através da prevenção da destruição dos habitats, da poluição e da 

sobreexploração; 

• Promover o desenvolvimento racional e a utilização sustentável dos recursos 

costeiros.  

A busca de qualidade de vida para a população também é objetivo do GCI 

(POLETTE; ASMUS, 2015).  As populações costeiras, independente da sua cultura ou 

condição econômica, podem incrementar sua qualidade de vida no que concerne ao necessário 

acesso a:  

• Abrigo adequado, alimentação e água limpa; 

• Saúde adequada e razoável expectativa de vida;  

• Oportunidades para educação e a possibilidade de avanço individual;  

• Uma medida de estabilidade e tranquilidade;  

• Oportunidades de prazer e satisfação. 

Segundo Post e Lundin (1996), as características distintivas do GCI são as seguintes:  

• Avança para além das abordagens que tendem a ser orientadas setorialmente e 

fragmentadas, e visa gerir a zona costeira como um todo, utilizando uma abordagem 

ecossistêmica sempre que possível. 

• É um processo analítico que aconselha os governos sobre prioridades, 

compensações, problemas e soluções; 

• É um processo dinâmico e contínuo de administração do uso, desenvolvimento e 

proteção da zona costeira e de seus recursos em direção a objetivos democraticamente 

acordados; 

• Emprega uma perspectiva multidisciplinar, holística de sistemas, que reconhece as 

interconexões entre sistemas e usos costeiros; 

• Procura manter um equilíbrio entre a proteção de ecossistemas valiosos e o 

desenvolvimento de economias dependentes da costa. Estabelece prioridades para o 

uso da costa, levando em conta a necessidade de minimizar os impactos neste 

ambiente; 

• Opera dentro dos limites geográficos estabelecidos na legislação, que normalmente 

incluem todos os recursos costeiros; 
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• Solicita a participação de todas as partes interessadas para estabelecer políticas 

sobre o uso dos recursos na zona costeira;  

• É um processo evolutivo, muitas vezes exigindo soluções inovadoras para questões 

econômicas, sociais, ambientais, legais e regulatórias; 

• Integra as necessidades setoriais e ambientais; 

• Promove a conscientização em todos os níveis de governo e comunidade sobre os 

conceitos de desenvolvimento sustentável e a importância da proteção ambiental.  

O processo de GCI envolve uma avaliação compreensiva da realidade para a 

concepção de planos de ações na forma de programas e projetos para que seja possível 

gerenciar os sistemas costeiros e os seus recursos. Esse processo reconhece as especificidades 

da zona costeira, seus recursos disponíveis, e a importância de conservá-los para as presentes 

e futuras gerações (CICIN SAN; KNECHT, 1998). 

No que diz respeito à integração a que se refere o GCI, esta pode acontecer em 

diversos aspectos como: intersetorial, intergovernamental espacial, intergovernamental, 

científica, internacional. O processo deve, essencialmente, integrar os distintos segmentos 

econômicos (portuário, industrial, pesqueiro, turístico, de conservação etc.) incidentes no 

ambiente costeiro. É seu intuito harmonizar as diversas atividades setoriais, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável e à minimização de conflitos e impactos costeiros. Da mesma 

maneira, o GCI deve considerar a integração entre níveis de gestão governamentais, não-

governamentais e também iniciativa privada. Essa integração se refere a uma busca pela 

relação positiva e colaborativa entre os processos de gestão ambiental nos níveis locais, 

estaduais, regionais e nacionais (CICIN-SAN; KNECHT, 1998). 

No âmbito da ação – aplicação prática – do gerenciamento costeiro, temos o Ciclo do 

GCI (Figura 1), cujos estágios de desenvolvimento podem balizar uma proposta de gestão 

costeira integrada, respeitada as peculiaridades locais. 
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Figura 1 - Estágios do Ciclo do Gerenciamento Costeiro Integrado. Adaptado de Olsen (1993). 

 

A preocupação com a conservação da Zona Costeira também foi destacada pela 

Agenda 21, um documento concebido na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992, que dedicou o capítulo 17 

específico para a zona costeira e marinha, enfatizando a necessidade de uma abordagem 

integrada para a proteção e desenvolvimento sustentável do ambiente costeiro e marinho, 

assim como de seus recursos nos planos de ação, que primem simultaneamente pela 

precaução e pelo caráter antecipatório com vistas a evitar a degradação do ambiente costeiro. 

O Brasil possui uma política pública de gerenciamento costeiro estabelecida em vários 

instrumentos legais, normativos e técnicos. A Lei 7.661, de 16 de maio de 1988, instituiu o 

primeiro Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), com o fito específico de 

“orientar a utilização racional dos recursos na zona costeira, deforma a contribuir para elevar 

a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico 

e cultural” (BRASIL, 1988, p.1). 

A lei que estabeleceu o PNGC foi regulamentada dezesseis anos após a sua 

promulgação, com o já mencionado no Decreto 5.300 de novembro de 2004, que estabelece 

critérios de gestão da orla marítima e define os limites da Zona Costeira. 
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2.4 O desafio do desenvolvimento sustentável 

 
O desenvolvimento da humanidade sempre teve a conquista e a exploração de 

territórios e sociedades, ou melhor, recursos naturais, construídos e humanos, como o fator de 

dominação e progresso econômico (PORTO; TEIXEIRA, 2002).  

O que se observa é um modo de operar os sistemas antrópicos a partir de uma visão de 

mundo e de progresso predominantemente calcada na busca de maior disponibilidade e 

transformação dos recursos naturais em bens de consumo, ampliando o potencial de alterações 

ambientais e levando a ultrapassar a capacidade de autorecuperação dos sistemas naturais 

(PHILIPPI; MALHEIROS, 2012).  

Este modelo equivocado de desenvolvimento vai além da questão do padrão de 

consumo e de produção, e tem relação com a forma de como a sociedade e suas instituições 

respondem a essas modificações ambientais (MALHEIROS; COUTINHO; PHILIPPI, 2012).  

A preocupação com a utilização dos recursos marítimos e dos espaços costeiros 

emerge nos anos setenta, paralelamente ao aparecimento de uma ótica ambiental, com o 

enfoque de um novo estilo de desenvolvimento (SACHS, 2008).  O caminho, portanto, 

direciona-se para uma conscientização ambiental, com vistas ao melhor aproveitamento dos 

recursos humanos, naturais, sociais e políticos. É através desta provável reformulação de 

valores, que podemos construir um futuro mais promissor e sustentável, melhorando assim a 

qualidade de vida (PORTO; TEIXEIRA, 2002). 

 Este novo estilo de desenvolvimento baseia-se no conceito de desenvolvimento 

sustentável. A noção de desenvolvimento sustentável, como apresentada e defendida pelas 

Nações Unidas, surge oficialmente em 1987, com a publicação do Relatório Brundtland, 

como uma proposta política. Ou seja, como um documento que aglutina toda a estratégia de 

institucionalização da problemática ambiental ocorrida durante a década de 1970, que visava 

elevar a questão ambiental ao primeiro plano da agenda política internacional e, ao mesmo 

tempo, levá-la a penetrar as decisões sobre políticas públicas em todos os níveis. 

 Este relatório define o desenvolvimento sustentável como sendo aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

às próprias necessidades (CMMAD, 1988). Há nessa definição, além do conceito de 

necessidade, certamente se referindo às necessidades dos países subdesenvolvidos, o conceito 

de limitação do consumo para atender às necessidades presentes e futuras. Ou seja, é o 

desenvolvimento que não esgota os recursos.  

 Este conceito desencadeou uma série de discussões ao longo dos anos, mudando a 
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forma de entendimento das relações da humanidade com o planeta, porém, sem esquecer que 

a ideia central do desenvolvimento sustentável é tentar combinar a crescente preocupação 

ambiental com as questões socioeconômicas (HOPWOOD et al., 2005).  

Os temas comuns entre os conceitos de desenvolvimento sustentável incluem a 

perspectiva de longo prazo, a capacidade de suporte dos ecossistemas, a responsabilidade de 

intergerações, a preocupação, o bem-estar comunitário baseado em ampla participação, as 

ideias de cooperação, conservação e justiça, bem como a noção de que a sustentabilidade 

comporta várias dimensões, sendo prioritário o inter-relacionamento e o equilíbrio entre as 

esferas econômica, social e ambiental. São esses indicadores que traduzem os reais benefícios 

para uma sociedade e devem balizar o planejamento de nosso futuro (PHILIPPI; 

MALHEIROS, 2012). 

Constanza et al. (1998) definiu sustentabilidade como: 

 
Um relacionamento entre sistemas econômicos dinâmicos e sistemas ecológicos 
maiores e também dinâmicos, embora de mudança mais lenta, em que: a) a vida 
humana pode continuar indefinida; b) os indivíduos podem prosperar; c) as culturas 
humanas podem desenvolver-se; mas em que d) os resultados das atividades 
humanas obedecem a limites para não destruir a diversidade, a complexidade e a 
função do sistema ecológico de apoio à vida.     
 

Sachs (1993) descreve cinco dimensões de sustentabilidade: 

• Sustentabilidade social, que envolve uma mudança nos padrões de desenvolvimento 

e é orientada por outra visão de sociedade, fundada em uma civilização do ser, em que 

exista maior equidade na distribuição do ter e da renda, de modo a melhorar 

substancialmente os direitos e as condições de amplas massas de população e a reduzir 

a distância entre os padrões de vida de abastados e não abastados. 

• Sustentabilidade econômica, que deve englobar uma alocação e uma gestão mais 

eficiente dos recursos, um fluxo regular de investimento de recursos públicos e 

privados e a superação das condições externas limitantes, tais como a questão da 

dívida externa, das barreiras protecionistas e da limitação do acesso à ciência e 

tecnologia. 

• Sustentabilidade ecológica, que deve ser incrementada pelo respeito à capacidade 

de carga do planeta, baseada no uso sustentável dos recursos, pela limitação do 

consumo dos combustíveis fósseis e de outros recursos esgotáveis, pela substituição 

por produtos renováveis, pela redução de resíduos e de poluição, pela autolimitação do 

consumo material dos países ricos, pelo aumento da pesquisa de tecnologias limpas e 

pela definição de regras claras e instrumentos econômicos de proteção ambiental. 
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• Sustentabilidade espacial, que é voltada para uma configuração rural e urbana mais 

equilibrada, com melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das 

atividades econômicas, em especial em relação às áreas metropolitanas. 

• Sustentabilidade cultural, que visa à busca do preceito de ecodesenvolvimento com 

respeito às especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local. 

Se as dimensões de sustentabilidade forem atendidas no planejamento do 

desenvolvimento, pode-se inferir que este desenvolvimento é sustentável. Segundo 

orientações do próprio Sachs, não se pode ser rigoroso numa época em que acontecem 

mudanças paradigmáticas. Assim, se aceita que um determinado planejamento pode ser 

considerado na direção do desenvolvimento sustentável, se pelo menos contemplar 

parcialmente alguma dessas dimensões de sustentabilidade. 

 Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no 

Rio de Janeiro em 1992, representantes de 180 países, incluindo 105 chefes de Estado 

(SACHS, 1993), analisaram à luz da sustentabilidade, os rumos a serem seguidos pela 

humanidade, levando em consideração a degradação ambiental e a justiça social. A Agenda 

21, elaborada nesta conferência, vem servindo de base para todos os países e regiões 

signatários da mesma, a fim de que elaborem planos de ação para um desenvolvimento 

sustentável. Também, foram estabelecidos os princípios para um desenvolvimento 

sustentável, com o intuito de guiar as ações a respeito de questões ambientais, 

desenvolvimentistas e sociais (CICIN-SAIN; KNECHT, 1998). Alguns princípios apontados 

nesse documento são: 

• Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 

sustentável; 

• A proteção ambiental é parte integrante do processo de desenvolvimento; 

• Mudar os padrões insustentáveis de consumo e promover políticas demográficas 

adequadas; 

• Assegurar a participação popular, bem como promover acesso adequado as 

informações ambientais; 

• Princípio da precaução – quando há incerteza quanto ao resultado que as ações 

humanas podem causar no correto funcionamento dos processos ambientais, é 

aconselhável agir com cautela; 

• Poluidor pagador – poluidor deve se responsabilizar pelas vítimas e danos 

ambientais provenientes de suas atividades. 
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Embora haja um aparente consenso global quanto o significado dos conceitos de 

desenvolvimento sustentável, eles ainda não estão internalizados em toda sua amplitude nas 

políticas públicas, e entre os tomadores de decisão. 

Logo, a construção da sustentabilidade envolve fortemente o estabelecimento de 

políticas ambientais que criem regras de convívio social reguladoras do acesso e do uso dos 

recursos ambientais, definindo os critérios para a repartição dos benefícios e prejuízos das 

riquezas geradas pelo uso dos produtos e serviços ambientais, bem como, dos benefícios e 

prejuízos dos efeitos das políticas ambientais.  Sendo assim, a política ambiental quando 

formulada intencionalmente com o compromisso de combater a injustiça ambiental, emerge 

potencialmente como uma questão de justiça distributiva, contribuindo com o enfrentamento 

da dimensão ambiental da desigualdade (LAYRAGUES, 2009). 

  O debate em torno da sustentabilidade tem sido enfatizado em tratados internacionais, 

como é o caso do documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” (PNUD, 2015) plano de ação que reconhece a erradicação da 

pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, como o maior 

desafio global ao desenvolvimento sustentável. 

  Em setembro de 2015, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, realizada na sede 

da ONU em Nova York, 193 países membros das Nações Unidas, incluindo o Brasil, 

adotaram oficialmente a nova agenda de desenvolvimento sustentável, a qual inclui os 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas. 

  São seus objetivos: 

 
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;  
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável; 
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades; 
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas; 
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento 
para todos; 
Objetivo 7. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia; 
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis; 
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 
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Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus 
impactos; 
Objetivo 14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável; 
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável. (ONU, 2015, s./p.). 
 

  A nova agenda reflete os novos desafios de desenvolvimento e está sendo amplamente 

considerada como o resultado mais tangível da Rio + 20 - Conferência da ONU sobre 

Desenvolvimento Sustentável, que foi realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro. Baseia-

se nos êxitos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), os quais foram adotados 

no ano de 2000 e orientaram as ações de desenvolvimento nos últimos 15 anos, considerados 

como um marco no desenvolvimento mundial (YAMEY, 2014), com oito objetivos de fácil 

compreensão e mensuráveis.  

  Os novos objetivos (ODS) são mais amplos em seu alcance e vão além dos ODM, 

funcionando como uma diretriz para promover ações para uma prosperidade partilhada e 

duradoura, com a participação ativa de todos, incluído governos, sociedade civil, setor 

privado, academia, mídia e Nações Unidas. Múltiplas escalas de ação, do global ao municipal, 

levando em conta as diferentes realidades, capacidades e níveis de desenvolvimento, bem 

como respeita políticas e prioridades, abordando as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental.  

O Secretário Geral da Organização Marítima Internacional (IMO), Koji Sekimizu, 

saudou a adoção dos ODS e da agenda como um conjunto ambicioso de metas, com o 

potencial de transformar o mundo, reconhecendo o papel fundamental dos portos no alcance 

do desenvolvimento sustentável.  

 
Eu realmente acredito que as metas de desenvolvimento sustentável fornecem um 
caminho claro para o futuro do mundo. O transporte internacional é inerentemente 
indispensável para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável e, 
portanto, indiretamente desempenha um papel em todos os ODS. A Organização 
Marítima Internacional está pronta a apoiar o desenvolvimento e a implementação 
dos ODS e estou confiante de que todos os membros da IMO vão se envolver em 
discussões sobre a melhor forma de realizá-los (SEKIMIZU apud IMO, 2015, s./p.). 
 

No entanto, três dos ODS têm ressonância particular para a IMO: 

 
Objetivo 7. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia; 
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Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 
Objetivo 14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável; (IMO, 2015, s./p.). 
 

A IMO desenvolve os padrões internacionais para a navegação global, um sistema de 

transporte internacional que apoia o desenvolvimento sustentável em todo o mundo, 

fornecendo um meio confiável e de baixo custo para transportar bens no mundo inteiro, 

facilitando o comércio e ajudando a criar prosperidade entre nações e povos. A IMO tem um 

programa abrangente de cooperação técnica que apoia a aplicação efetiva dessas normas 

globais (incluindo as relativas à segurança marítima e à prevenção da poluição dos navios) 

através de atividades de capacitação, projetos e programas de cooperação técnica. Também, 

servem para fortalecer e promover a indústria de transporte marítimo nos países em 

desenvolvimento, incluindo aqueles que fornecem a força de trabalho internacional para o 

transporte. 

No Brasil, a publicação “Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro: 25 anos do 

Gerenciamento Costeiro no Brasil”, organizado por Pereira e Oliveira, e editado pelo 

Ministério do Meio Ambiente em 2015, relata algumas expectativas e desafios hoje 

percebidos quanto à questão ambiental no setor portuário, reconhecendo a importância de 

incorporar os preceitos de desenvolvimento sustentável e da qualidade total no processo de 

modernização portuária.  

Logo, a questão ambiental chega à atividade portuária por meio de uma série de 

protocolos, acordos e convenções internacionais, que induzem internamente um número 

considerável de instrumentos de regulação, os quais modulam a atividade segundo padrões 

ambientais de preservação, conservação e recuperação.  

Mas, há muito por fazer para incorporar a visão ambiental no dia a dia do porto. A 

atividade portuária brasileira atua, ainda hoje, dentro de usos e costumes muito mais próximos 

de um “Laissez-faire” – expressão símbolo do liberalismo econômico, na versão mais pura do 

capitalismo, pela apropriação da riqueza gerada pela renda sem espaço para a linguagem 

ambiental (PORTO; TEIXEIRA, 2002). 

Kitzmann (2010, p.93) evidência as causas desses usos e costumes atrasados: 

 
O processo de reformas do setor portuário, deflagrado pela Lei de Modernização dos 
Portos (Lei nº 8.630/93), que constituiu o chamado "novo modelo portuário 
brasileiro", não contemplou de forma decisiva a questão ambiental, por não ser 
considerada um fator estratégico na grande complexidade das reformas pretendidas, 
a dimensão ambiental entrou no sistema pela via judicial, geralmente resultante de 
demandas do Ministério Público. Como consequência, mesmo passados tantos anos 
da promulgação da Lei de Modernização dos Portos, poucas autoridades portuárias 
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têm unidades ambientais adequadamente estruturadas, com pessoal qualificado e em 
número suficiente, orçamento próprio e políticas consistentes e continuadas. Da 
mesma forma, poucas empresas privadas do sistema portuário tratam as questões 
ambientais no âmbito do planejamento, como uma estratégia proativa, que reduz 
custos e diminui impactos ambientais, evitando as ações de comando e controle que 
são reativas, dispendiosas e ineficazes em termos socioambientais. Ao contrário, em 
muitos casos tais preocupações são ainda restritas ao setor jurídico, visando o 
cumprimento da exigente legislação ambiental. 
 

Kitzmann (2010) ainda questiona que o motivo do sistema portuário nacional ainda 

não ter adotado a mais essa modernidade, pode estar no fato que a Gestão Ambiental implica 

mudanças profundas, tanto estruturais quanto culturais, que irão definir um novo modus 

operandis. É essencial preparar-se, investir, mudar estruturas, processos e rotinas. É por isso 

que, do ponto de vista dos empreendedores, geralmente preocupados com o lucro imediato, a 

Gestão Ambiental sempre foi identificada como custo adicional. No entanto, essa lógica deve 

ser superada por outra mais moderna, queidentifica a preservação ambiental como fator de 

vantagem competitiva mediada, sustentável, especialmente quando somada às ações de 

responsabilidade social corporativa. 

A publicação “Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro: 25 anos do Gerenciamento 

Costeiro no Brasil”, ainda evidenciou como expectativas e desafios, que é fundamental obter 

informações sobre o planejamento, o licenciamento e a operacionalização das ações de 

prevenção e controle ambiental na atividade portuária. Neste sentido, atender à legislação 

vigente; reduzir os impactos decorrentes da implantação e operação dos portos; atender às 

exigências dos órgãos ambientais; e propor diretrizes para realização de uma gestão ambiental 

adequada é imprescindível principalmente para a autoridade portuária, gestores ambientais e 

órgãos ambientais. 

Contudo, os maiores desafios estão relacionados à implementação de sistemas de 

gestão ambiental adequados, bem como referentes às políticas sociais públicas e 

participativas. Apesar das políticas existentes, ainda hoje é perceptível a carência de 

informações relacionadas à sinergia dos diagnósticos portuários inseridos na zona costeira, e 

ainda a ausência de integração dos monitoramentos nestes ambientes, somando a isso, a 

reduzida implementação de planos de gestão ambiental, de capacitação técnica e de integração 

dos poderes públicos.  

Kitzmann (2010) ainda conclui que há muito que fazer em termos de gestão ambienta 

portuária, tanto pelo impacto dos sistemas portuários, que historicamente têm contribuído para 

a degradação ambiental costeira, quanto pela falta de uma política governamental articulada e 

específica para a questão. É urgente a definição de uma política para o setor, que, entre outras 

ações, colabore para a integração efetiva dos principais atores envolvidos: governo, 
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empresário, trabalhadores portuários e sociedades em geral. Todos têm o seu papel no 

processo, a serem executados em parceria, para que o resultado seja de ganha-ganha e de 

equilíbrio sustentável.  

A importância da busca pela sustentabilidade nos sistemas portuários, reconhecida 

nacionalmente e internacionalmente, nos faz pensar quais características definem um porto 

sustentável. Aplicando a concepção da sustentabilidade para o sistema portuário, podemos 

dizer que a dimensão ambiental implica na internalização do respeito ao meio ambiente, 

colocando em prática a gestão ambiental e seus instrumentos, em todos os processos 

administrativos e operacionais; a dimensão social implica no respeito à cidade, comunidade 

em torno e aos trabalhadores portuários; e a dimensão econômica implica na internalização 

dos passivos ambientais gerados pelos processos produtivos, evitando dessa forma o 

“Dumping Socioambiental”, ou seja, que o aumento na competitividade não se verifique às 

custas de danos ambientais ou prejuízos à sociedade.  

 
2.5 A gestão ambiental portuária como caminho para a sustentabilidade nas zonas 

costeiras 

O processo de gestão ambiental surgiu como uma alternativa para buscar a 

sustentabilidade dos ecossistemas antrópicos, harmonizando suas interações com os 

ecossistemas naturais (SEIFFERT, 2011). 

De acordo com Barbieri (2011), entende-se como gestão ambiental as diretrizes e as 

atividades administrativas e operacionais, tais como planejamento, direção, controle, alocação 

de recursos e outras realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio 

ambiente, tanto reduzindo, eliminando ou compensando os danos ou problemas causados 

pelas ações humanas, quanto evitando que eles surjam. 

Para Bursztyn e Bursztyn (2012), a gestão ambiental pode ser definida como um 

conjunto de ações envolvendo políticas públicas, setor produtivo e sociedade civil, para 

garantir a sustentabilidade dos recursos ambientais, da qualidade de vida e do próprio 

processo de desenvolvimento, dentro de um complexo sistema de interações da humanidade 

com os ecossistemas. 

A formulação e a implementação dessas ações requerem o uso de instrumentos e 

estratégias de caráter político, jurídico, legislativo, executivo, econômico, de ciência, 

tecnologia e inovação, de educação, de formação de recursos humanos, de informação, de 

participação, de cooperação e de articulação entre os diferentes atores e níveis de atuação 
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(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 

A gestão ambiental compreende três níveis principais de ação, em função do grau de 

degradação já existente no meio (LEAL, 1998): 1) Recuperação e controle ambiental; 2) 

Avaliação e controle da degradação futura; e 3) Planejamento ambiental. 

Para Sánchez (2013), a gestão ambiental pode ser conceituada como um conjunto de 

medidas de ordem técnica e gerencial que visam a assegurar que o empreendimento seja 

implantado, operado e desativado em conformidade com a legislação ambiental e outras 

diretrizes relevantes, a fim de minimizar os riscos ambientais e os impactos adversos, além de 

maximizar os efeitos benéficos.  

Quintas (2002), afirma que a gestão ambiental é um processo de mediação de 

interesses e conflitos (potenciais ou explícitos) entre atores sociais que agem sobre os meios 

físico-natural e construído, objetivando garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, conforme determina a Constituição Federal. Este processo de mediação define e 

redefine, continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, através de suas práticas, 

alteram a qualidade do meio ambiente e também, como se distribuem na sociedade, os custos 

e benefícios decorrentes da ação destes agentes. 

Segundo Kitzmann (2010), a gestão ambiental é um conjunto de programas e práticas 

administrativas e operacionais voltados à proteção do ambiente e à saúde e segurança de 

trabalhadores, clientes e comunidade. 

A Resolução Conama nº 306/2002 define Gestão Ambiental como a condução, direção 

e controle do uso dos recursos naturais, dos riscos ambientais e das emissões para o meio 

ambiente, por intermédio da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental. Uma 

adequada Gestão Ambiental portuária pode ser alcançada por meio da implantação e 

aprimoramento contínuo das conformidades ambientais, tanto aquelas previstas em lei como 

em outros dispositivos reguladores ambientais. 

 Em função do perfil industrial e da escala da atividade que realizam, as administrações 

dos portos necessitam tratar com prevenção e precaução suas atividades, valorizando os 

recursos naturais de que se apropriam, exercendo controle, combatendo e corrigindo os 

impactos e conflitos socioambientais que a atividade causa (ANTAQ, 2017). Ou seja, a 

utilização dos ambientes portuários deve visar à sustentabilidade, através da Gestão 

Ambiental Portuária, que deve ser uma ferramenta eficiente e efetiva de combate aos 

impactos e conflitos socioambientais, do qual a Administração Portuária é responsável, e deve 

ter consciência ambiental e uma conduta adequada à importância dessas questões. 

Assim, a gestão ambiental portuária pode ser definida como um processo contínuo e 
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dinâmico de tomada de decisões visando o desenvolvimento e uso sustentável da área 

portuária e retroportuária e seus recursos (ASMUS, 2009).  

O êxito no tratamento das questões ambientais em áreas portuárias depende de uma 

correta ordenação das ações nesses ambientes, devendo terminar com a implantação de um 

Sistema de Gestão Ambiental - que exige o estabelecimento de uma política ambiental para os 

portos, o reconhecimento das interfaces ambientais do porto, o cumprimento da legislação 

ambiental, a internalização de instrumentos de gestão, a capacitação de pessoal e a 

estruturação de equipes de gestão e operação para a correta aplicação desses instrumentos, e o 

estudo dos custos ambientais relacionados ao porto (PORTO; TEIXEIRA, 2002). 

Ainda para Porto e Teixeira (2002), dentre os diversos aspectos de interveniência da 

atividade portuária no meio ambiente, a relação entre gestão de zona costeira a cargo estado e 

o desenvolvimento da atividade portuária e seu desdobramento em relação aos ambientes 

urbanos, onde se encontra grande parcela das atividades portuárias brasileiras, deve ser 

repassada segundo os instrumentos de gestão existentes e a serem implantados, de modo que 

seja cumprida a legislação para que a sociedade possa ser atendida em suas necessidades 

básicas, por um sítio portuário não poluente e em harmonia com seu hábitat. 

A SEP determinou por meio da Portaria SEP nº 104/2009, a implantação, em cada 

complexo portuário, de um Setor de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho, 

que deve ser responsável pelas questões relacionadas à saúde, segurança operacional e 

atividades de licenciamento, monitoramento e gerenciamento ambiental. Mesmo as 

instalações portuárias não abrangidas pela portaria supracitada, como as instalações 

hidroviárias, têm a responsabilidade de implementar um Sistema Integrado de Gestão 

Ambiental.  Para tanto, esse sistema deve estar presente nas fases de concepção, implantação 

e operação de empreendimentos portuários, otimizando o combate à degradação ambiental. A 

Portaria prevê ainda que a administração do porto deverá assegurar recursos financeiros e 

orçamentários para a execução de sua gestão ambiental, definindo que os regulamentos de 

exploração do porto, os contratos de arrendamento e a norma de pré-qualificação dos 

operadores portuários, deverão especificar exigências quanto ao cumprimento da legislação 

ambiental, de saúde e segurança do trabalho, assim como sanções a serem aplicadas pela 

administração do porto, em caso de descumprimento daquelas exigências feitas pelos agentes 

envolvidos. 
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2.6 O monitoramento ambiental como instrumento básico da gestão ambiental portuária 

Considerado um importante instrumento de gestão ambiental, o monitoramento 

ambiental vem se tornando uma demanda da sociedade em todos os ramos da atividade 

econômica e, sobretudo, nas atividades portuárias (MACHADO, 1995). 

O objetivo do monitoramento é proporcionar o controle permanente da qualidade 

ambiental, a partir do momento em que se inicia a implantação de um empreendimento. Este 

instrumento permite maior segurança e agilidade na tomada de decisão, subsidiando uma 

avaliação que determina as correções necessárias ao processo de implantação e operação de 

uma ação ou atividade modificadora do ambiente (IBAMA, 1996). 

O monitoramento tem por princípio cinco ações: a) identificação dos parâmetros a 

serem monitorados; b) definição dos pontos de amostragem (rede de amostragem); c) 

estabelecimento da frequência de amostragem; d) escolha dos métodos de coleta e análise; e) 

interpretação dos resultados (IBAMA, 1996). 

O monitoramento ambiental permite compreender melhor a relação das ações do 

homem com o meio ambiente, bem como o resultado da atuação das instituições por meio de 

planos, programas, projetos, instrumentos legais e financeiros, capazes de manter as 

condições ideais dos recursos naturais (equilíbrio ecológico) ou recuperar áreas e sistemas 

específicos (RAMOS; LUCHIARI, 2010). 

Ainda, segundo Cicin-Sain e Knech (1998), o monitoramento pode ser compreendido 

não apenas como uma ferramenta de avaliação de qualidade do ambiente, mas também como 

um muito útil elemento de suporte à tomada de decisão. Em última análise, é através de um 

bem estruturado programa de monitoramento que um gerenciamento com caráter adaptativo e 

ajustado a novas condições ambientais pode ser implementado e executado de forma eficiente, 

dando o necessário suporte para a busca de um desenvolvimento marinho e costeiro 

sustentável. De uma forma prática, um programa de monitoramento ambiental poderia 

responder algumas perguntas fundamentais que se referem às perdas ou ganhos de (1) 

qualidade da água, ar e subsolo, (2) produtividade biológica, (3) biodiversidade, (4) valores 

cênicos e (5) qualidade de vida e bem-estar social.  

Neste contexto, programas de monitoramento ambientais devem ser delineados para 

contribuir com uma síntese da informação e avaliação de impactos, ou ainda analisar as 

complexas ligações entre os aspectos da qualidade ambiental, impactos e as forçantes 

socioeconômicas. Os resultados do monitoramento fornecem uma caracterização do estado do 

ambiente e correspondem a um elo intermediário entre as atividades geradoras de impacto e 
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as providências tomadas para salvaguardar o ambiente. 

No caso específico do monitoramento ambiental associado às atividades antrópicas, 

com poder de alteração da qualidade do meio ambiente - como a operação portuária, ele tem 

efeito sobre o controle exercido pelo Estado por meio do Licenciamento Ambiental, e sobre a 

gestão ambiental como ação exigida do licenciado. Sob esta ótica, cabe ao Estado, mais 

especificamente ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), estabelecer os 

parâmetros e os critérios de qualidade a serem monitorados (TAGLIANI et at., 2016).  

O monitoramento de áreas portuárias é de suma importância, considerando-se que um 

sistema portuário apresenta características de “atividade meio” entre mercados consumidores 

e corresponde a uma zona de riscos ambientais variados, seja em função dos tipos de produtos 

manipulados, seja por suas características de operação. Como os portos estão localizados 

entre ecossistemas terrestres e aquáticos, apresentam uma característica de risco adicional 

para a contaminação ambiental (STRINGUINI, 1997). 

Portanto, é importante a identificação do estado atual da qualidade ambiental nas áreas 

de influências diretas e indiretas das atividades portuárias, definindo os seus limites de 

responsabilidades técnicas e jurídicas em matéria de contaminação. É nítida a recomendação 

de que as atividades portuárias sejam monitoradas, destacando-se entre estas atividades as de 

dragagens dos canais de navegação, atividade esta que pode resultar em importantes 

alterações negativas da qualidade ambiental (ASMUS; SILVA, 2000).  

 
2.7 O uso de indicadores ambientais como ferramenta de apoio na tomada de decisão 

 
Para apoiar políticas, programas e projetos voltados para a sustentabilidade é 

necessário suporte por informações que sejam relacionados a diferentes processos, tais como 

o econômico, social e ambiental, sendo que tais informações devem ser monitoradas de 

maneira transparente e comunicadas por uma vasta gama de meios de comunicação 

(MCGLADE, 2007). 

A comunicação da informação é a principal função dos indicadores ambientais (EEA, 

2003). Eles fornecem conhecimento sobre questões e/ou fenômenos considerados importantes 

para os seus diversos usuários, subsidia os processos de planejamento e gestão ambiental 

favorecendo o controle e monitoramento do meio ambiente, bem como o aumento da 

participação da sociedade na gestão pública (SANTOS, 2004). 

Bitar e Braga (2012) comentam que as demandas por indicadores ambientais surgem 

especialmente na década de 1970, quando governos de países industrializados e Organizações 
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Não Governamentais (ONGs) com atuação internacional expressaram a necessidade de que 

deveriam ser realizadas avaliações sistemáticas e periódicas acerca da situação ambiental no 

mundo. Diante de cenários de degradação crescente do meio ambiente, tais demandas foram 

apresentadas em diversos fóruns de discussão, sendo então consideradas como insumos 

fundamentais para a tomada de decisões públicas e privadas acerca de medidas preventivas e 

corretivas necessárias para reverter a tendência.     

Em fins dos anos 1980, o Governo Canadense aprimorou o conceito de indicador 

ambiental até então empregado, sugerindo considerá-lo como uma simplificação de 

informações técnico-científicas, como o objetivo de facilitar a comunicação acerca de 

questões ambientais relevantes. Isso ocorreu também em países europeus, como na Holanda, 

em 1987, cujo governo iniciou um esforço similar dirigido para avaliar os resultados de sua 

política ambiental. Em 1989, a reunião da cúpula do então G7 solicitou à organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) o desenvolvimento de um conjunto 

básico de indicadores ambientais, de fácil compreensão, para subsidiar a tomada de decisões 

por parte dos governos envolvidos. 

Posteriormente, na Conferência Rio 92 e na Agenda 21 (Capítulo 40), incluiu-se a 

recomendação sobre a necessidade de desenvolver indicadores para avaliação ambiental de 

forma integrada às outras dimensões do desenvolvimento sustentável (social, econômico, 

institucional). Constata-se, a partir daí, empenho significativo na formulação de indicadores 

ambientais no mundo, com o surgimento de vários modelos e aplicações (FRANCA, 2001). 

Para o entendimento do conceito de indicador ambiental hoje adotado, deve-se 

considerar a origem e o sentido da palavra indicador, que vem do latim indicare e que 

significa algo a salientar ou revelar, ou seja, expressão simplificada de algo intrinsecamente 

complexo. 

Os indicadores ambientais exprimem a situação dos recursos ambientais, isto é, dos 

recursos do meio físico (solo, água e ar), do meio biótico (fauna e flora – a biodiversidade) e 

do meio antrópico (ambiente construído), frente às atividades humanas (BITAR; BRAGA, 

2012).  

Os indicadores ambientais têm como objetivo expressar, para os tomadores de decisão 

e para a população de um modo geral, a informação técnica-científica sobre o meio ambiente. 

Tratada apenas de forma tradicional, essa informação torna-se, muitas vezes, incompreendida 

ou muito abstrata, não fornecendo a real dimensão de sua importância para cada indivíduo e 

para toda a coletividade. O uso de indicadores ambientais almeja tornar a informação sobre o 
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meio ambiente tão compreensível e “familiar” quanto, por exemplo, a informação sobre 

economia, hoje bastante difundida e assimilada pela população (BITAR; BRAGA, 2012).    

Em síntese, o conceito de indicador ambiental, é o da representação integrada de um 

conjunto de dados, informações e conhecimento acerca de determinado fenômeno urbano-

ambiental, capaz de expressar e comunicar, de maneira simples e objetiva, as características 

essenciais e o significado desse fenômeno aos tomadores de decisão e à sociedade em geral 

(PHILIPPI; MALHEIROS, 2012). 

Os indicadores podem, então, servir para diversas aplicações, variando em função das 

necessidades e dos objetivos pretendidos com a sua utilização. Podem ser destacadas algumas 

finalidades principais, associadas ao emprego dos indicadores (DGA/DSIA, 2000): 

• Alocação de recursos (financeiros, materiais, humanos), como suporte à tomada de 

decisão, auxiliando gestores na atribuição de fundos, uso de recursos naturais e 

determinação de prioridades. 

• Classificação de locais, como instrumento para a comparação de condições em 

diferentes locais ou áreas geográficas. 

• Cumprimento de normas legais, como na aplicação a áreas específicas para 

clarificar e sintetizar a informação sobre o nível de cumprimento das normas ou 

critérios legais. A utilização de indicadores ambientais com metas estabelecidas em 

parâmetros legais permite a disseminação dos critérios da legislação e a identificação 

da conformidade legal, facilitando, principalmente no âmbito municipal, a aplicação 

da própria lei. 

• Análise de tendências, como na aplicação a séries de dados para detectar evolução 

no tempo e no espaço. A divulgação anual dos indicadores ambientais permite avaliar 

tendências, isto é, se o indicador está melhorando, piorando ou mantendo-se constante. 

• Informação ao público, em que o uso de indicadores ambientais é uma forma de 

democratizar a informação, permitindo que a população disponha facilmente de dados 

para requer ações do Poder Público. 

• Investigação científica, como nas aplicações a desenvolvimentos técnico-

científicos, servindo nomeadamente de alerta para a necessidade de pesquisa mais 

aprofundada. 

Ribeiro (2004), explica que os indicadores devem ser selecionados de forma que 

contribuam para atender os seguintes princípios básicos: 
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• Capacidade de identificar os elementos de pressão sobre o meio ambiente, o estado 

decorrente dessas pressões e as respostas sociais em relação às mesmas, informando 

tanto o estágio atual como as tendências de qualidade deste meio e dos estoques de 

recursos naturais. 

• Capacidade para auxiliar o processo de tomada de decisões nas instâncias 

governamentais e em segmentos sociais, auxiliando na definição de objetivos e metas 

da política de meio ambiente. 

• Capacidade de interagir de forma sistêmica apresentando como, por exemplo, a 

influência das respostas sobre os elementos de pressão e esses sobre o estado do meio 

ambiente. 

• Capacidade de associar os aspectos ambientais aos processos econômicos e sociais. 

Após análise desses princípios, os indicadores selecionados devem demonstrar a 

qualidade ambiental, e poderão ser relacionados aos principais fatos de pressão, estado e 

resposta. Portanto, na aplicação a processos de avaliação ambiental, os indicadores ambientais 

têm sido cada vez mais desenvolvidos em sistemas organizados sob a égide da integração 

inter-relacionamento, identificando a relação essencial entre causa e efeito. É perceptível a 

consolidação de alguns modelos aprimorados ao longo do tempo a partir da estrutura básica 

de análise denominada PSR (Pressure – State – Response), conforme originalmente proposto 

e adotado pela OCDE. Essa estrutura decorre da necessidade de encontrar respostas às 

seguintes questões fundamentais colocadas pela sociedade e pelos governos em relação aos 

recursos ambientais (PHILIPPI; MALHEIROS, 2012): 

• O que está acontecendo com o meio ambiente? (Ou seja, qual é o Estado?). 

• Por que isso está acontecendo? (Ou seja, qual é a Pressão?). 

• O que está sendo feito a respeito disso? (Ou seja, qual é a Resposta?). 

 Os fenômenos que caracterizam a Pressão sobre o meio ambiente se relacionam 

sobretudo às atividades humanas e sua dinâmica. Constituem, portanto, as causas diretas e 

indiretas dos problemas ambientais, como transportes, urbanização, emissão de poluentes, 

lançamento de esgotos in natura nos rios ou redução da cobertura vegetal. 

 Por sua vez, os indicadores de Estado dizem respeito às condições do ambiente que 

resultam daquelas atividades refletidas na qualidade das águas, do ar e do solo. 

 Os indicadores de Resposta devem então revelar as ações empreendidas pelo conjunto 

da sociedade (Poder Público, empresas, população) no sentido de melhorar o estado do meio 

ambiente. Essas ações tendem a se desenvolver por meio de políticas, planos, programas e 
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projetos, visando prevenir, mitigar e corrigir os impactos ambientais negativos decorrentes 

daquelas atividades (atuando, assim, diretamente tanto nos impactos quanto nas pressões e no 

estado do meio ambiente). 

 
2.8 A abordagem DPSIR na avaliação ambiental integrada 

 
Atualmente um dos modelos conceituais mais utilizados para a aplicação de 

indicadores é o modelo DPSIR (Drivers – Pressures – State – Impact – Response) (Figura 2). 

Este modelo foi desenvolvido pela EEA (European Environmental Agency) e deriva do 

modelo PSR, desenvolvido pela OECD, publicado em 1994 e revisado em 1998. É um 

modelo conceitual abrangente construído por cinco categorias de informações, as quais visam 

identificar: os eventos e forçantes indutores de mudança (de origem antrópica) sobre um dado 

ambiente; as pressões atuantes no cenário estudado; o estado desse ambiente nesse cenário; os 

impactos resultantes; e as respostas da sociedade frente às mudanças observadas (SMEETS; 

WETERINGS, 1999).  

Trata-se de uma ferramenta de gestão adaptativa utilizada para analisar os problemas 

ambientais através do estabelecimento de relações causa-efeito entre as atividades antrópicas 

e as suas consequências ambientais e socioeconômicas (ZALDÍVAR et al., 2008).   

Dessa forma, o DPSIR integra o conhecimento de diferentes áreas, abrangendo 

informações econômicas, sociais e ambientais com a finalidade de subsidiar análises mais 

detalhadas para a tomada de decisão (BIDONE; LACERDA, 2004).  

 Assim, o DPSIR é uma ferramenta que tem sido constantemente utilizada para a 

estruturação de políticas públicas ambientais e pode ser de grande valor quando aplicada no 

contexto do gerenciamento costeiro integrado (CARR et al., 2007).   
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Figura 2 - Modelo conceitual DPSIR. 
Fonte: EEA (2007). 

 

Niemeijer e Groot (2008) explicam os significados das siglas deste modelo:  

• Drivers (Forças Motrizes): são as causas socioeconômicas subjacentes aos 

problemas ambientais (ex: aumento da população, aumento das atividades agrícolas, 

aumento do consumo de água, ocupação, etc). 

• Pressures (Pressão): são as pressões no ambiente provocadas pela utilização de 

recursos e geração de resíduos e emissões (ex: exploração de recursos, emissão de 

poluentes, etc). 

• State (Estado): são as alterações no estado do ambiente provocadas pelas pressões 

(ex: alteração na qualidade das águas, aumento da temperatura global, deposição de 

substâncias tóxicas na água e no sedimento, etc). 

• Impact (Impacto): são os efeitos nos ecossistemas e na saúde humana (ex: efeitos 

na saúde humana, efeitos nas espécies e habitats, etc). 

• Response (Resposta): é a resposta da sociedade aos problemas ambientais (ex: 

Protocolo de Quioto, legislação ambiental para o controle da qualidade da água, 
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zoneamento ecológico-econômico, etc.). 

Portanto, este modelo se apoia na descrição de uma forte conexão entre componentes 

que o formam: o ser humano, com todas as suas atividades (forças motrizes), gera então um 

estresse que provoca pressões para o ambiente natural, cujas condições do estado tendem a 

ser modificados como consequência desse estresse; sempre que essas modificações das 

condições ambientais vir a ser indesejáveis para o homem isto gera um impacto, o sistema 

antrópico tende, por sua vez, reagir dando uma resposta para a variação ambiental, para 

eliminar as causas ou as consequências, por sua vez, quando as respostas são destinadas a 

eliminar as causas, elas retroagem mais eficaz sobre as pressões realizadas pelo homem na 

natureza (OECD, 2003).   

Assim, esse modelo corresponde à tentativa de responder a quatro questões chaves 

(MALHEIROS; COUTINHO; PHILIPPI, 2012): 

• O que está acontecendo com o meio ambiente? (Corresponde ao estado do meio 

ambiente decorrente das pressões sofridas). 

• Por que ocorre isso? (Corresponde às pressões exercidas pela atividade humana 

sobre o meio ambiente). 

• O que podemos fazer e o que estamos fazendo? (Corresponde às ações coletivas ou 

individuais que aliviam ou previnem os impactos ambientais negativos, corrigem os 

danos ambientais, conservam recursos ou contribuem para a melhoria da qualidade de 

vida). 

• O que acontecerá se não atuarmos agora? (Representa os impactos ou efeitos que 

serão produzidos sobre a qualidade de vida, ecossistemas ou economia local, gerando 

um cenário de futuro). 

 
2.9 Boas práticas ambientais portuárias 

 

Considerando que a situação ambiental portuária no Brasil ainda não é a ideal, apesar 

de algumas ações isoladas já existentes, é conveniente buscar, em portos internacionais, 

referências para que se alcance uma condição ambiental sustentável. São vários os exemplos 

de ações ambientalmente responsáveis em portos internacionais que buscam um novo 

paradigma de gestão, nas quais práticas de gerenciamento ambiental estão integradas em todas 

as fases e aspectos das operações portuárias (KITZMANN, 2010). Segundo a autora, a 

evolução portuária em termos mundiais pode ser ilustrada pelos quatros exemplos a seguir:  

(1) Projeto EcoPorts, um projeto de pesquisa da União Europeia, que tem como 
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objetivos a harmonização das abordagens de gerenciamento ambiental nos mesmos, a troca de 

experiências e a implementação das melhores práticas de gestão ambiental. Envolveu pelo 

menos 150 portos e terminais europeus em uma rede ambiental, e seus principais produtos 

foram: 

• Metodologia de autodiagnostico (self-diagnosismethod— SDM), ferramenta de 

autoavaliação ambiental, identificação de prioridades e do nível de resposta gerencial 

na área portuária e na cadeia logística; 

• Sistema de revisão ambiental portuária (port environmental review system — 

PERS), que ajudará os portos a executarem os primeiros passos de um sistema de 

gestão ambiental (environmental management system — EMS) e certificações, como a 

ISO 14000; 

• Base de dados sobre boas práticas e estudos de caso exemplares; 

• Programa de treinamento, com cursos adaptados às perspectivas locais e nacionais 

quanto à legislação e condições operacionais, cujos instrutores são profissionais 

portuários e especialistas acadêmicos certificados; 

• Workshops — organizados para a troca e implementação de experiências e 

melhores práticas ambientais; 

• Pesquisa: há uma rede de universidades e consultores para prestar serviços 

multidisciplinares de pesquisa e desenvolvimento de soluções ambientais. 

(2) A Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA), que congrega portos 

do Canadá, Caribe, América Latina e Estados Unidos, desenvolve importantes ações 

ambientais, entre as quais podem ser destacadas:  

• A elaboração do Manual de Gerenciamento Ambiental, específico para o setor 

portuário, que é um guia com ferramentas e práticas de gerenciamento das atividades 

portuárias voltadas à prevenção e remediação dos impactos ambientais;  

• A criação, em 1973, do Prêmio de Melhoria Ambiental, através do qual a AAPA 

reconhece as atividades que beneficiam o ambiente em seus portos, nas categorias de 

Melhoria Ambiental, Mitigação, Envolvimento Comunitário e Gerenciamento 

Ambiental. 

(3) Projeto “Fortalecimento da Gestão Ambiental e Segurança em Portos da América 

do Sul”, estabelecido no Uruguai (Porto de Montevidéu), Argentina (Porto Madryn) e Chile 

(Porto de Valparaíso). Esse projeto é uma iniciativa da Associação TrainMar da América do 

Sul (ATAS), o Centro de Navegação (CENNAVE) e a Administração Nacional de Portos 
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(ANP) do Uruguai. Tem por objetivo contribuir para o cumprimento dos acordos 

internacionais em meio ambiente e a manutenção das condições para a comercialização e 

competitividade dos portos da região.   

(4) Porto Long Beach, na Califórnia (EUA), que em 2005 aprovou sua política 

ambiental, resultante de uma história de programas ambientais desenvolvidos ao longo de 

décadas. O porto estabeleceu cinco princípios que deverão guiar os seus esforços ambientais: 

1. Proteger a comunidade e o ambiente local dos impactos portuários negativos; 

2. Utilizar as melhores tecnologias disponíveis para minimizar os impactos portuários 

e explorar novas soluções tecnológicas; 

3. Promover a sustentabilidade nas ações relacionadas à instalação e operação dos 

terminais; 

4. Distinguir o porto como um líder ambiental e de cumprimento da legislação; 

5. Educar a comunidade sobre o desenvolvimento do porto e seus programas 

ambientais. 

No Brasil, podemos destacar a “Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária” da 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. A agenda trata-se de um 

compromisso da ANTAQ com um processo contínuo e dinâmico de avaliação e 

acompanhamento da melhoria da gestão nos aspectos ambientais e de segurança aquaviária. A 

agenda institui ações no tempo e espaço a serem realizadas para atender às obrigações da 

ANTAQ com relação à proteção do meio ambiente aquaviário, bem como para cumprir com o 

seu objetivo estratégico de promover o desenvolvimento do setor regulado com 

sustentabilidade. A agenda estabelece alguns desafios a serem alcançados: 

• Fazer com que as infraestruturas aquaviárias estejam licenciadas e operando com 

boas práticas ambientais - instalações portuárias marítimas e fluviais; 

• Internalizar os tratados e convenções internacionais da navegação marítima, que o 

Brasil é signatário; 

• Melhorar a qualidade do ambiente de trabalho nos aspectos de saúde e segurança do 

trabalhador; 

• Aprimorar a gestão ambiental do Setor de Transporte Aquaviário. 

Também, elaborado pela ANTAQ, temos o documento “O Porto Verde – Modelo 

Ambiental Portuário”, com o objetivo de apresentar de forma simples as questões ambientais 

relativas à atividade portuária, como um instrumento efetivo de apoio à construção do 

ambiente ecologicamente equilibrado, que nos exige a Constituição. 
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Ainda, temos o Índice de Desempenho Ambiental (IDA) dos portos brasileiros, que foi 

instituído por meio da Resolução nº 2650/ANTAQ, no dia 26 de setembro de 2012. Essa 

Resolução disciplina os “instrumentos de acompanhamento e controle de gestão ambiental em 

instalações portuárias”, para avaliar por meio de indicadores, a eficiência e a qualidade da 

gestão ambiental.  Além disso, essa Resolução vem disciplinar que para outorga para a 

construção, a exploração e a ampliação de terminais portuários, é necessário à concessão de 

informações futuras relativas sobre a gestão, o monitoramento e a avaliação ambiental, no 

qual tem a ANTAQ a incumbência por gerir a instituição desse índice nos portos brasileiros 

(ANTAQ, 2012). 

O IDA possui quatro categorias de indicadores: o Econômico-Operacional, o 

Sociológico-Cultural, o Físico-Químico e o Biológico-Ecológico. Cada categoria subdivide-se 

em indicadores globais com seus respectivos indicadores específicos. Estes têm por objetivo 

avaliar a governança ambiental, gestão das operações portuárias, educação e saúde pública, 

consumo de água, energia, qualidade do ar e ruído e a biodiversidade (monitoramento da flora 

e fauna na área do porto e entorno) (RODRIGUES, 2014).  

Segundo a ANTAQ (2012), esses indicadores contribuiriam para o monitoramento dos 

impactos e riscos, resolveriam e/ou preveniriam os problemas emergentes, e forneceriam ao 

seu corpo funcional uma direção clara para trabalhar. Além disso, o IDA seria mais um 

componente-diagnóstico para implementação de um “sistema/processo de gestão ambiental 

portuário”, formado pela coparticipação público/privado, que possuem a responsabilidade de 

gerir ou administrar as atividades portuárias, isto é, proteger o meio ambiente, a saúde e a 

segurança dos trabalhadores, dos arrendatários e da comunidade ao redor dos portos 

(RODRIGUES, 2014). 

Todos os portos brasileiros preenchem questionários, semestralmente, relacionados 

aos indicadores de cada categoria, onde cada indicador possui um “peso” ou valor, gerando 

assim um índice (número) que classifica a gestão ambiental em todo o porto organizado. Estas 

informações auxiliam o planejador portuário na tomada de decisão, mostrando de maneira 

simples como o porto está evoluindo e onde há necessidade de novas infraestruturas 

(ARRUDA; NOBRE; MAGALHÃES, 2008). 

Cada um dos indicadores globais possui os seguintes pesos na avaliação: o econômico-

operacional representa 59% do total; o físico-químico, 22%; o sociológico-cultural, 14%; e, o 

biológico-ecológico, 5% (ANTAQ, 2012). 

Destaca-se que esse indicador é de natureza quantitativa, e não reflete a eficiência e a 

eficácia dos parâmetros analisados. 
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É necessário que os portos brasileiros se integrem ao novo paradigma mundial de 

gestão portuária. Somente assim haverá coerência com o processo de modernização instituído 

pela Lei nº 8.630/93. Afinal, quem adotou a modernidade da privatização deve ser coerente e 

também adotar a modernidade da sustentabilidade, nas suas dimensões ambiental, econômica 

e social. Da mesma forma que os portos não devem estar isolados da realidade comercial de 

seus usuários, também não devem estar desconexos dos processos sociais e ambientais que 

ocorrem no seu interior e ao seu redor (KITZMANN; ASMUS, 2006).  

Com o objetivo de orientar práticas portuárias e as adequações gerenciais, técnicas e 

procedimentos, no Quadro 2 apresentaremos algumas recomendações a partir dos exemplos 

Brasileiros. 

 
Quadro 2 - Recomendações de boas práticas portuárias. 

Segurança 

Treinamentos e capacitações ambientais 
Banco de dados oceanográficos/hidrológicos e meteorológicos/ climatológicos  
Planos elaborados e implantados sobre prevenção de riscos e atendimento a 
emergência 
Ocorrência de acidentes ambientais  
Agenda ambiental – divulgação de informações ambientais do porto 

Áreas degradadas e APPs 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD 
Controle e recuperação  

Passivos ambientais 
Remediação de passivos  

Programa de Regulamentação de Passivos Ambientais) 

Consumo de água e 
energia 

Redução e reuso de água  
Redução do consumo de energia 
Geração de energia limpa e renovável pelo porto 

Resíduos sólidos 

Gerenciamento dos resíduos sólidos - monitoramento da classificação (ABNT 
NBR 10004:2004) e da quantidade de resíduos enviados para o aterro sanitário e 
para a reciclagem  
PGRS elaborado e implementado 
Promoção de coleta seletiva e reciclagem de resíduos  

Efluentes líquidos 
Gerenciamento dos efluentes líquidos - Identificação e medição dos lançamentos 
no estuário; Resolução CONAMA nº 357/2005 

Produtos químicos 
perigosos 

Gerenciamento de produtos químicos perigosos – armazenamento, manuseio e 
descarte  

Emissões atmosféricas 

Gerenciamento das emissões atmosféricas – monitoramento dos níveis máximos 
permitidos pela Resolução CONAMA nº 03/90 
Inventário de emissões com identificação das fontes e quantificação dos gases de 
efeito estufa 

Ruídos 

Gerenciamento de ruídos– monitoramento dos níveis máximos de pressão sonora 
(em dB) permitidos pela Resolução CONAMA nº 01/90 e pela Norma ABNT - 
NBR 10.151  
Inventário com identificação das fontes e respectivos níveis de ruído para 
elaboração de mapa de riscos (PPRA)  

Dragagem 
Gerenciamento ambiental da operação de dragagem, do descarte dos sedimentos 
oriundos da dragagem e dispersão da pluma de sedimentos; Resolução 
CONAMA nº 344/2004  

Educação Ambiental 

Promoção da conscientização dos trabalhadores sobre as repercussões da 
atividade portuária no meio ambiente, mantendo a educação ambiental integrada 
aos processos de capacitação dos profissionais do terminal  
Desenvolver programas e projetos de educação ambiental em parceria com 
escolas, universidades e/ou organizações não-governamentais  
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Programas e projetos de educação ambiental que atingem também comunidades 
externas  

Ações de promoção da 
saúde pública 

Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT)  
Campanhas isoladas para conscientização sobre o uso de EPI  
Prevenção de DST, dengue, etc  
Vacinação, exames de saúde preventiva, etc  

Fonte:  Modificado de Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária (ANTAQ, 2016); Índice de Desempenho 
Ambiental (IDA, 2012); e O Porto Verde – Modelo Ambiental Portuário (ANTAQ, 2011). 
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3 METODOLOGIA 
 

O procedimento de pesquisa dividiu-se em quatro etapas, que podem ser observadas 

na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Etapas do procedimento de pesquisa. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.1 Pesquisa bibliográfica 
 

Na pesquisa bibliográfica foram consultados livros, teses, dissertações, artigos, 

publicações científicas de fóruns e eventos, documentos públicos como legislação e trabalhos 

de órgãos técnicos, sites institucionais e portais acadêmicos. A fonte principal de informação 

foram os Relatórios Técnicos Anuais do Programa de Monitoramento Ambiental do Porto de 

Rio Grande, do período de 2006 a 2012, que deram suporte à análise integrada do processo de 

monitoramento ambiental deste porto. 

 

3.2 Análise integrada do processo de monitoramento ambiental do Porto do Rio Grande 
 

A análise integrada do processo de monitoramento ambiental procurou responder as 

seguintes questões fundamentais:  

1. O monitoramento ambiental tem sido um instrumento adequado e suficiente para 

orientar a sustentabilidade do Porto do Rio Grande? 
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2. Os parâmetros analisados no monitoramento ambiental são suficientes para avaliar 

todos os impactos negativos das atividades portuários? 

3. Que indicadores são os mais apropriados para avaliar o desempenho ambiental 

sistêmico do porto? 

4. Os pontos de amostragem do monitoramento ambiental contemplam toda a área 

afetada diretamente ou a área de influência direta das atividades portuárias? 

5. Dentro do objetivo de promoção da sustentabilidade, que medidas de correção 

seriam necessárias para tornar o monitoramento ambiental do Porto do Rio Grande um 

instrumento eficaz de comando e controle? 

Procurando responder a estas questões fundamentais, as seguintes etapas (Figura 4) 

foram desenvolvidas. 

 

Figura 4 - Etapas da análise integrada do processo de monitoramento. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Análise dos dados: 

Os dados levantados nos Relatórios Técnicos Anuais seguiram divididos em 

compartimentos ambientais segundo a divisão adotada nos relatórios, a saber:  

• Geoquímica - qualidade dos sedimentos; 

• Hidroquímica - qualidade da água; 

• Macrofauna bentônica; 

• Ictiofauna - abundância e diversidade dos peixes; 

• Bioindicadores; 

• Microcontaminantes orgânicos; 
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• Ecotoxidade da água, do sedimento e do elutriato; 

• Cetáceos; 

• Ornitofauna; 

• Pinípedes. 

Os dados de monitoramento de dragagem, os quais foram realizados 

concomitantemente ao monitoramento sistemático não foram considerados, devido à 

dificuldade de acesso aos mesmos.  

Os dados foram organizados e sistematizados, em Planilhas Excel e em gráficos, de 

modo a facilitar o posterior processo de análise. A formatação adotada para os gráficos 

permitiu uma visualização comparativa dos dados com os valores máximos permitidos nas 

resoluções do CONAMA. Ainda, proporcionaram uma análise de variação temporal, 

apontando a frequência de inconformidades encontradas nos diferentes parâmetros e pontos 

amostrais ao longo de todo o período de monitoramento. Foi realizada uma leitura exaustiva 

dos dados organizados para identificar o que surgia de relevante. Através da articulação dos 

dados com as exigências das resoluções, buscou-se apresentar o que o Programa de 

Monitoramento Ambiental vem apresentado ao longo do período amostral analisado. Cabe 

ressaltar que devido ao grande volume de dados organizados, optou-se na presente pesquisa, 

apresentar a fundo apenas a análise final. Para sintetizar, apresentar-se-á, a seguir, na Figura 5 

e Figura 6, um pequeno exemplo da organização e sistematização que foi realizada, visto que 

cada informação levantada acarretou inúmeras planilhas e gráficos.  
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Figura 5 - Exemplo dos dados tabelados empregado na análise. 

Organização dos dados de Hidroquímica - parâmetro Nitrogênio Amoniacal; período amostral 2006-2012; dados das coletas realizadas na superfície, meio e fundo de 11 
estações amostrais. Fonte: Elaborada pela autora.  

 



55 

 

 

Figura 6 - Exemplo de gráficos empregado na análise. 

Gráfico Hidroquímica – parâmetro Nitrogênio Amoniacal; período amostral 2006-2012; dados das coletas realizadas na superfície em 11 estações amostrais; análise 
Resolução CONAMA nº 357, de março de 2005.  Fonte: Elaborada pela autora.
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Análise dos pontos amostrais: 

As coordenadas dos pontos amostrais empregados no monitoramento foram 

georreferenciados e inseridas no Sistema de Informação Ambiental do Laboratório de 

Gerenciamento Costeiro (SIAM) da FURG, tornando possível a visualização dos pontos de 

maior frequência de contaminação ao longo do período amostral. Também, foram inseridos 

no SIAM os pontos com maior densidade bentônica e com maior frequência de ocorrência de 

espécies vulneráveis da ornitofauna. 

 

Análise dos parâmetros: 

 Os parâmetros utilizados no monitoramento foram analisados quanto aos seguintes 

aspectos: 

• Conformidade com a legislação; 

• Pelo menos uma inconformidade ao longo de todo o monitoramento; 

• Sem padrão legal; 

• Sem relação causa-efeito. 

Esse processo permitiu propor novos parâmetros, eliminar alguns que não estabelecem 

a desejada relação causa-efeito com as atividades portuárias. Ainda, propor a redução da 

frequência amostral de alguns parâmetros que não apresentaram inconformidades ao longo do 

período de monitoramento.   

 

3.3 Identificação das Áreas Diretamente Afetadas e das Áreas de Influência Direta do 
porto 

A proposição de adequação do Plano de Monitoramento Ambiental seguiu a lógica dos 

Estudos de Impacto Ambiental, constantes nas Resoluções CONAMA nº 001, de 23 de 

janeiro de 1986 e nº 305, de 12 de junho de 2002, que recomendam definir os limites da área 

geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos do projeto.  

As áreas de influência foram identificadas com base na interpretação do conjunto de 

atividades envolvidas nas operações portuárias e também, das industriais, localizadas no 

município em função da existência do porto. Esse enfoque amplia a área de monitoramento 

ambiental, até então restrita ao canal. Os mapas foram elaborados com uso do Software 

ArcGIS, no Laboratório de Gerenciamento Costeiro da FURG. 
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3.4 Proposta de adequação do Programa de Monitoramento Ambiental para o Porto do 
Rio Grande 

 
Com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável e minimizar os conflitos 

e impactos socioambientais na região do baixo estuário da Lagoa dos Patos (BELP), a 

proposta foi desenhada, ancorada teoricamente nos preceitos de Desenvolvimento 

Sustentável, Sistema Portuário, Gerenciamento Costeiro Integrado, DPSIR e Áreas de 

Influência. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

Na região sul do Brasil, está localizada a Lagoa dos Patos, a maior laguna costeira 

(10.000 km²) estrangulada do mundo (KJERVE, 1986). A laguna recebe o aporte de água 

doce dos rios da parte norte da planície costeira do Rio Grande do Sul e dos rios afluentes da 

Lagoa Mirim, assim representa um escoadouro natural da bacia hidrográfica para o Oceano 

Atlântico. A entrada de água salgada do Oceano Atlântico para o interior da laguna forma 

uma área estuarina, denominada baixo estuário da Lagoa dos Patos – BELP (Figura 7), com 

aproximadamente 1000 km² de área, o que representa 10% da superfície total da laguna, com 

limite médio até a região da Ponta da Feitoria (SEELIGER, 2010; MÖLLER, FERNANDES, 

2010).     

 

Figura 7 - Localização da área de estudo. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2017).  
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De acordo com o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO) do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), o BELP pertence ao Setor 4 - Litoral Sul do estado do 

Rio Grande do Sul, onde predominam as paisagens de planície arenosa e cordões de lagoas, 

tendo como ecossistemas relevantes a vegetação de banhado, matas ciliares e mata de 

restinga. Também, destaca-se por sua elevada produção biológica e biodiversidade 

(TAGLIANI; ASMUS, 2011). A importância ambiental da região se revela pela presença de 

importantes áreas protegidas, entre as quais se destaca a Estação Ecológica do Taim, incluída 

na Rede de Reservas da Biosfera da UNESCO (apud TAGLIANI et al., 2003) e reconhecida 

internacionalmente pela Convenção Ramsar (MMA, 2017).  

Essa região enfrenta o típico conflito contemporâneo entre o desenvolvimento 

econômico, a conservação ambiental e a condição e/ou qualidade de vida da população, como 

a expansão da pobreza, a concentração da riqueza, a carência de saneamento básico, o êxodo 

natural e o adensamento urbano, a poluição ambiental e perda de habitats e recursos. Sua 

economia é mantida por uma série de atividades (pesca artesanal, agricultura, turismo, 

atividades industriais e portuárias), muitas delas, conflitantes entre si, relacionadas à presença 

do mar e do estuário (TAGLIANI; ASMUS, 2011). Algumas dessas atividades, por sua alta 

complexidade, como é o caso da atividade industrial e portuária  –  que se dá através do Porto 

Organizado do Rio Grande e do Distrito Industrial de Rio Grande – DIRG, exercem forte 

influência sobre a dinâmica e organicidade territorial, caracterizando-se como a principal 

força motriz indutora do desenvolvimento econômico e social da região, cujos impactos e 

conflitos socioambientais se desdobram na maioria dos subsistemas do território: físico-

ambiental, econômico-produtivo e urbano-relacional (BARRAGÁN, 1994). 

Na Figura 8, a seguir, podemos observar a localização do Porto Organizado do Rio 

Grande e do DIRG no BELP. Privilegiados por suas condições geográficas e de infraestrutura, 

garantem o escoamento da produção de todo estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e 

países como Uruguai, norte da Argentina e sul do Paraguai, constituindo um dos principais 

sustentáculos da economia nacional e internacional. Ainda, o porto é considerado o mais 

importante dos três Portos Organizados do Rio Grande do Sul, sendo composto por 

instalações públicas e privadas (NEVES, 1980; CARVALHO, 2014). 

O Porto Organizado do Rio Grande abrange os municípios de Rio Grande e São José 

do Norte, sendo dividido em quatro zonas portuárias pelo Plano de Zoneamento das Áreas do 

Porto Organizado (PDZ) – Porto Velho, Porto Novo, Superporto e São José do Norte. É 

administrado por uma autarquia estadual, denominada Superintendência do Porto do Rio 
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Grande (SUPRG). O Porto Velho atende embarcações da pesca industrial (atividade 

operacional limitada) e sua área é utilizada para eventos, turismo e lazer. Dos seus cinco 

armazéns, alguns foram transformados em museus, servindo, anualmente de parque de 

exposições à Festa do Mar, e outros se encontram cedidos ou desativados. O Porto Novo é um 

terminal multifinalitário que abriga operações com carga rolante, granéis sólidos, celulose, 

carga viva e contêineres. Essas atividades se estabelecem através de contratos de 

arrendamento ou de movimentação de carga entre os operadores portuários e a SUPRG. O 

referido terminal possui cerca de quinze armazéns, alguns destes inativos, cedidos e 

arrendados. O Superporto representa bem as mudanças objetivadas pela modernização 

portuária brasileira, realizada a partir da década de 90. Ele concentra terminais privativos 

especializados, arrendados pela autoridade portuária, assim como uma série de empresas e 

indústrias (DIRG) localizadas na zona retroportuária – o DIRG é administrado pela Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT) do Estado do Rio Grande do 

Sul. No total, existem 1.500 m de cais acostáveis de diferentes estruturas, destinados a 

terminais de fertilizantes, granéis líquidos, granéis sólidos e contêineres. Na área localizada no 

município de São José do Norte, atualmente, existe um empreendimento de porte significativo, 

que exerce funções de estaleiro, cais de atracação e dique seco. Neste local também se encontram 

áreas destinadas à expansão portuária (LOURENÇO, 2012).  

 

 

Figura 8 – Localização do Porto Organizado do Rio Grande e do DIRG no BELP 
Fonte: Adaptado Lourenço (2012). 
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4.1 O enquadramento dos recursos hídricos do BELP 
 

Uma das grandes conquistas para a preservação do estuário da Lagoa dos Patos foi a 

concretização da classificação das águas da sua parte sul pela FEPAM em 1995, Norma 

Técnica 003/95 da SEMA (Figura 9). 

Convém salientar que o canal de acesso ao porto foi classificado como Classe C de 

águas salobras, que se refere a regiões com profundidade superior a 1 metro e que são 

destinadas à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário (banhos) e 

secundário (pesca e recreação) e à navegação; e as águas do Saco do Rio Grande e do Saco da 

Mangueira foram classificadas como Classe B, áreas de conservação, para as quais são 

tolerados lançamentos de efluentes tratados. 

Apesar do enquadramento de uma região hídrica ser um processo extremamente 

importante por ser determinante do tipo de desenvolvimento socioeconômico da região, para 

que realmente ocorra a efetivação do enquadramento é necessário que sejam concretizadas um 

conjunto de medidas necessárias para colocar e/ou manter a qualidade de cada ambiente em 

conformidade com a classe de qualidade ambiental descrita na referida Norma Técnica, na 

qual cada ambiente foi enquadrado. Dentre essas medidas, destaca-se a realização de 

programas de monitoramentos contínuos espaço-temporais nos ambientes hídricos que foram 

classificados (ASMUS; SILVA, 2000).  
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Figura 9 - Classificação das águas da sua parte sul, Norma Técnica 003/95. 
Fonte: ANA (1995). 

 

4.2 A problemática ambiental no BELP  

Estudos realizados nos últimos 35 anos no estuário da Lagoa dos Patos mostraram que 

houve aumento considerável de elementos traços poluentes em diferentes compartimentos 

ambientais (solo, sedimento, água e biota) (GARCIA; MIRLEAN; BAISCH, 2010; 

MIRLEAN et al., 2005, 2009).  Os elementos químicos que se destacam como sujeitos de 

preocupação por causa de seus efeitos nocivos para o meio ambiente e a saúde pública são 

Chumbo, Mercúrio e Arsênio. 

Aguiar, Baumgarten e Rodrigues (2014) (Figura 10) atualizaram o estudo realizado 

por Almeida, Baumgarten e Rodrigues (1993), que identificou as fontes de contaminantes nas 

margens da cidade de Rio Grande, entre aporte das galerias pluviais, efluentes domésticos, 



63 

industriais e cloacais. Este estudo classificou doze áreas potencialmente comprometidas em 

relação à qualidade ambiental e identificou 22 efluentes. Já Aguiar, Baumgarten e Rodrigues 

(2014), 21 anos depois, identificaram 49 efluentes cuja origem era antropogênica e 2 pluviais, 

caracterizando-se um aumento da entrada de contaminantes no estuário. 

 

 

Figura 10 - Locais de lançamento de efluentes líquidos no BELP. 
Fonte: Aguiar, Baumgarten e Rodrigues (2014). 

 

Estudos mais recentes (BENTO; MIRLEAN; BAISCH, 2013; COSTA; WALLNER-

KERSANACH, 2013; AGUIAR; BAUMGARTEN; RODRIGUES, 2014) foram realizados 

para identificar os pontos potenciais de contaminação. Para sintetizar os dados fornecidos por 

esses diversos estudos, Wallner-Kersanach et al. (2009) mapearam as áreas ameaçadas por 
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cargas orgânicas e traços de metais em torno das áreas urbanas e industriais da cidade, 

incluindo as três áreas portuárias (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Áreas de contaminação no BELP. 
 Áreas mais contaminadas por matéria orgânica na água ( ), metais traço no sedimento (●) e em solos ( ). 

Fonte: Wallner-Kersanach et al. (2009). 
 

A maioria dos efluentes que fluem para o ambiente estuarino são clandestinos, tanto 

urbanos quanto industriais. São necessárias políticas ambientais rígidas para melhorar a 

qualidade ambiental do estuário, principalmente na entrada do Saco da Mangueira. Mais 

controle é necessário para desencadear, pelo menos, o tratamento básico de efluentes que deve 

ser realizado pelas indústrias existentes, condomínios residenciais e edifícios comerciais que 

estão se instalando na região (BAUMGARTEN, 2010). 

O poder público do município de Rio Grande deve implementar um programa de 

gestão integrada para o estuário, envolvendo partes interessadas e governantes locais. O órgão 

ambiental estadual também deve atuar com mais eficiência para supervisionar os efluentes 
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líquidos industriais e as emissões atmosféricas. Se medidas não forem tomadas, o meio 

ambiente e a qualidade de vida da população na região do BEP podem estar comprometidos. 

 

4.3 A Gestão Ambiental Portuária do Porto do Rio Grande 
 

O Porto do Rio Grande foi o primeiro Porto Organizado a obter uma licença ambiental 

junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) para operar.  

Em 1993, o órgão responsável pela administração do porto (Departamento Estadual de 

Portos, Rios e Canais -  DEPRC) foi autuado pelo Ministério Público Federal em uma ação 

judicial (processo 13.615/165) devido às precárias condições do armazém A-5 (de cargas 

perigosas e tóxicas), no qual foi estabelecido um Termo de Ajustamento de Conduta com a 

SUPRG, para a realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), visando estabelecer um 

diagnóstico da situação e um planejamento de comando e controle para a sua gestão 

ambiental.  

Essa Ação Civil Pública caracterizou-se como um marco para a regularização 

ambiental e o início do processo de licenciamento do porto, do qual em 1997, a SUPRG 

obteve junto com o IBAMA sua primeira Licença de Operação (LO IBAMA 03/97) com o 

objetivo de continuar desenvolvendo suas atividades, bem como a concessão do porto pela 

União.  

O EIA, tal como previsto na Constituição Federal e na Lei 6.938/81, tem natureza 

jurídica de instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, tendo por função viabilizar 

ao Poder Público um fluxo de informações sobre os projetos impactantes para subsidiá-lo na 

tomada de decisão quanto à liberação da instalação da obra ou atividade. 

O EIA do Porto do Rio Grande foi elaborado pela Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG e caracterizou-se como um documento base de subsídio para a aquisição da 

licença ambiental do porto. Este estudo seguiu uma abordagem metodológica sistêmica e 

integrada, concentrando-se no baixo estuário da Lagoa dos Patos (BELP), como área de 

influência mais direta das atividades portuárias, com o propósito de buscar uma harmonia 

ambiental das atividades sob a responsabilidade da SUPRG.  

O documento apresentou a identificação do estado do meio ambiente nas áreas de 

influência do Porto do Rio Grande sob aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos; uma 

análise da estrutura operacional a fim de identificar as condições de trabalho em relação aos 

riscos potenciais ao trabalhador e a sociedade; uma série de recomendações de ordem geral 
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para a mitigação e controle dos impactos ambientais observados; e também, um Plano de 

Monitoramento Ambiental, compatível com os impactos previstos e com os estudos de base, o 

qual foi sugerido os parâmetros a serem monitorados, as frequências amostrais, os locais de 

amostragem e as técnicas de coleta, preservação e análise das amostras. Os monitoramentos 

sugeridos foram: 

• Monitoramento da qualidade atmosférica; 

• Monitoramento da qualidade da água; 

• Monitoramento da qualidade do sedimento; 

• Monitoramento da fauna; 

• Monitoramento do Sistema Operacional. 

As previsões de impacto feitas em um EIA são sempre hipóteses acerca da resposta do 

meio ambiente às solicitações impostas pelo empreendimento. A validade dessas hipóteses 

somente poderá ser confirmada se os impactos forem devidamente monitorados. Esta é a 

principal razão para a exigência, na maioria das regulamentações, da apresentação de um 

Plano de Monitoramento Ambiental como parte integrante do EIA. Por sua vez, a gestão 

ambiental não pode prescindir do monitoramento, que fornece a base de informações sobre o 

desempenho do empreendimento e sobre o comportamento do meio. O plano proposto no EIA 

é considerado o ponto de partida para um programa contínuo de monitoramento que 

acompanhará todo o ciclo de vida de um empreendimento. O monitoramento ambiental é, por 

sua própria essência, dinâmico – com base em seus resultados, o próprio plano deve ser 

revisto, ajustado e atualizado, conforme as mudanças pelas quais passa o empreendimento 

durante sua vida útil (SÁNCHEZ, 2013). 

A Gestão Ambiental Portuária – GAP, abordada no referencial teórico deste trabalho, 

pode ser definida como um processo contínuo e dinâmico de tomada de decisões visando o 

desenvolvimento e uso sustentável da área portuária e retroportuária e seus recursos. Entre 

seus instrumentos, temos o Licenciamento Ambiental, Zoneamento Ecológico-Econômico da 

área portuária, Monitoramento Ambiental, Sistema de Informações Ambientais Portuárias, 

Planos de Gestão com vários programas, etc (ASMUS, 2009). Ela deve considerar três 

perspectivas: (1) a área portuária strictu sensu; (2) a interface porto-cidade; e (3) a região 

costeira adjacente. Este enfoque contempla desde o gerenciamento de rotinas (microescala), 

até o planejamento do futuro portuário no âmbito da gestão integrada numa escala regional 

(macroescala) (MMA, 2007). A GAP é de responsabilidade da Autoridade Portuária.  
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Em 2007 para adequar-se à legislação ambiental com vistas a uma maior eficiência e 

eficácia dos procedimentos administrativos e operacionais, a Autoridade Portuária do Porto do 

Rio Grande – SUPRG criou a Divisão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho 

(DMASS), contando com profissionais preparados e qualificados (CARVALHO, 2014). A 

gestão ambiental do porto se dá através da DMASS, que tem como responsabilidade as 

questões que tratam de meio ambiente dentro dos terminais administrados pela SUPRG, bem 

como as questões de saúde e segurança, que ficam também inseridas no contexto de meio 

ambiente. É responsável pelos processos de licenciamento ambiental do porto, da parte legal, 

da parte de educação ambiental, tanto na área do porto propriamente dita como no entorno, 

através de projetos de educação ambiental realizados com as comunidades dessas áreas, 

também, toda a questão de relação institucional, o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (CONDEMA) e o Plano de Auxílio Mútuo com a defesa civil. No que tange aos 

terminais privados, atua como organizador, através de um conselho de gestão ambiental, 

denominado Conselho de Gestão Ambiental do Porto do Rio Grande – CGAPRG, sendo ele, 

composto por representantes dos terminais portuários e retro portuários, operadores 

portuários, empresas e instituições atuantes na área do Porto do Rio Grande, tendo como 

propósito contribuir para o desenvolvimento da gestão ambiental integrada na região do porto, 

discutindo os problemas e soluções comuns. Também, é responsável pelo monitoramento do 

ambiente estuarino (SUPRG, 2015).  

Em 2013, foi elaborado o Plano e Gestão Ambiental Integrada (PGAI) para o Porto 

Organizado do Rio Grande, vinculado à condicionante 2.1 de sua licença de operação. Seu 

objetivo é “a promoção da conversação e proteção ecossistêmica da área do Porto 

Organizado, com vistas à manutenção da diversidade biológica e ao desenvolvimento social e 

econômico das atividades portuárias por meio da gestão ambiental integrada” (SUPRG, 2013, 

p.8). Três são as questões orientadoras da Gestão Ambiental Integrada que se propõe: “i) qual 

porto que temos e de que forma ele configura as cidades portuárias; ii) qual o porto que 

queremos e de que forma as administrações portuárias e municipais podem contribuir nesse 

processo; e iii) qual o porto possível de construir nesse contexto e com essa articulação” 

(SUPRG, 2013, p.9). 

Apesar dos avanços das questões ambientais no porto, sua Gestão Ambiental 

Portuária, ainda se encontra fragmentada e desestruturada, voltada apenas para o atendimento 

das condicionantes do seu licenciamento ambiental.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
5.1 Análise integrada do processo de monitoramento ambiental do Porto do Rio 
Grande 
 

O Porto Organizado do Rio Grande obteve a Renovação da Licença de Operação 

(RLO IBAMA 03/97) no ano de 2005, e uma de suas condicionantes (condicionante 2.10) 

determinou o estabelecimento de um Programa de Monitoramento Ambiental com base em 

um Plano de Monitoramento Ambiental Continuado, incluindo componentes físicos e 

biólogos, conforme abaixo: 

Condicionante 2.10 Iniciar a implementação do Plano de Monitoramento Ambiental 
Continuado, no prazo de 60 (sessenta) dias, e apresentar o cronograma de execução 
dos programas relativos aos itens: físico, química da água, microcontaminantes 
orgânicos, geoquímica do sedimento, macroinvertebrados bentônicos, testes 
ecotoxicológicos, bem como detalhamento do Projeto denominado “Integração, 
Infra-estrutura e Logística SIG”. Incluir no programa de monitoramento da biota, 
propostas executivas que contemplem no mínimo os seguintes monitoramentos: 
2.10.1 De mamíferos aquáticos com ocorrência no estuário e zona costeira 
adjacente; 2.10.2 De aves, incluídas as migratórias, indicando períodos do ano de 
maior vulnerabilidade destas espécies, seja devido à nidificação ou a outros aspectos 
considerados; 2.10.3 Da ictiofauna, de modo a identificar possíveis modificações 
das comunidades a médio e longo prazo, bem como produzir dados de referência a 
serem considerados para avaliação de impactos de acidentes que porventura venham 
a ocorrer (RLO IBAMA 03/97, p.4-5). 

A execução de tal programa passou a ser realizada pela Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) através de um convênio estabelecido entre a Universidade e Autoridade 

Portuária local – Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG), firmado em dezembro 

de 2005. A FURG tem dado aporte técnico à SUPRG em várias áreas, em especial em 

questões ambientais, desde que as demandas ambientais passaram a ser mais frequentes, 

passaram a trabalhar em conjunto (TAGLIANI; ASMUS, 2011). As atividades de 

monitoramento tiveram início em março de 2006 e permaneceram até 2012, contando com a 

participação de um grupo multidisciplinar e laboratórios pertencentes à FURG. Antes deste 

período houve outros esforços de monitoramento, durante o acompanhamento das dragagens 

de manutenção do calado do canal de navegação, um ano de monitoramento contínuo em 

2000 e monitoramento da descarga de ácido sulfúrico durante um acidente com o Navio 

Bahamas na região portuária, em 1998.  

Com base na demanda estabelecida na Renovação da Licença de Operação (RLO 

IBAMA 03/97), o programa envolveu o estudo e o acompanhamento de diversos parâmetros 

ambientais (Tabela 1) no Canal de Acesso ao Porto do Rio Grande, na Bacia de Evolução do 
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Porto Novo e na Área de Descarte do Material Dragado. Os estudos foram conduzidos em 

compartimentos ambientais específicos por vários anos, com o objetivo de verificar os níveis 

de contaminação sobre o sistema estuarino e sua relação com o desenvolvimento portuário. 

Como referência de níveis de qualidade aceitáveis, foi utilizado o Enquadramento dos 

Recursos Hídricos do BELP (Norma Técnica Nº 003/95, FEPAM) e as Resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).  

 
Tabela 1- Frequência anual do Programa de Monitoramento Ambiental. 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados levantados nos Relatórios Técnicos Anuais.   
 

5.1.1 Sistematização e integração das informações geradas no monitoramento ambiental 
no período amostral de 2006-2012 
 

O Programa de Monitoramento Ambiental forneceu uma importante base técnico-

científica sobre os compartimentos ambientais na área em que circunscreve, permitindo o 

acompanhamento da evolução da qualidade ambiental do estuário através dos parâmetros 

ambientais analisados.    

A seguir será apresentado o estado do meio físico e biótico a partir da coleta, 

sistematização e análise de todos os dados do monitoramento ambiental disponíveis em 

Relatório Técnicos Anuais no período amostral de 2006-2012.  

Geoquímica - qualidade dos sedimentos 

O monitoramento geoquímico, realizado durante o período amostral de 2006 a 2012, 

abordou os aspectos ambientais relacionados com a contaminação por elementos traços 

metálicos e matéria orgânica, através de análises dos sedimentos de fundo. A utilização dos 

Parâmetros 

 
Período Amostral 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Geoquímica - qualidade dos sedimentos x x x x x x x 
Hidroquímica - qualidade da água x x x x x x x 
Macrofauna bentônica x x x x x x x 
Ictiofauna - abundância e diversidade dos 
peixes 

 x x x x x x 

Bioindicadores x x x x x x x 
Microcontaminantes orgânicos x x x x x x x 
Ecotoxidade da água, do sedimento e do 
elutriato 

 x x x x x x 

Cetáceos  x x x x x x 
Ornitofauna  x x x x   
Pinípedes      x x 
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sedimentos para estudos de caracterização do estado do meio ambiente apresenta algumas 

vantagens: 

Os sedimentos correspondem a um dos segmentos ambientais mais estáveis em 
termos físico e químico. Por esta razão, seus parâmetros de qualidade química são 
ótimos índices médios do meio ambiente, e são frequentemente indicativos da 
qualidade média das águas. Por outro lado, em virtude dos processos de 
sedimentação, os sedimentos são um registro histórico da contaminação passada, 
possibilitando também, a estimativa de índices de referência ou níveis de ruído de 
fundo geoquímico (background) particularmente para os elementos metálicos 
(BAISCH, 1996, p.23). 

 
Assim, os sedimentos apresentam um importante papel na fixação de substâncias –

naturais e contaminantes – introduzidos nos sistemas aquáticos. De acordo com Baisch, 

Mirlean e Lima (1997) a distribuição dessas substâncias é controlada por processos físicos e 

químicos (transporte, deposição, ressuspensão, floculação, condições de pH e de oxi-redução, 

etc), influenciando diretamente na qualidade das águas. Na atividade portuária, por exemplo, 

as atividades de dragagem promovem a ressuspensão dos sedimentos de fundo, podendo 

acarretar a liberação das substâncias (THOMAS, 1987), que pode se tornar uma situação 

crítica, dependendo do nível de poluição dos sedimentos, por isso se torna tão importante e 

necessário o monitoramento da qualidade dos sedimentos de fundo.   

O monitoramento executado abrangeu três campanhas amostrais por ano, e cada 

campanha de amostragem foi realizada em 11 pontos amostrais diferentes, empregando os 

métodos de coleta e análise recomendados na literatura científica. Foram realizadas medições 

de pH e Eh; análise granulométrica; análises para dosar os teores dos metais pesados: 

Mercúrio (Hg), Zinco (Zn), Chumbo (Pb), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Cromo (Cr), Cádmio (Cd) 

e Alumínio (Al); do metaloide Arsênio (As); Carbono Orgânico Total (COT); Nitrogênio 

Orgânico Total (NOT); Óleos e Graxas (O&G); e Fósforo Total (P-total). 

Os dados do monitoramento foram interpretados e avaliados quanto aos limites 

máximos de concentrações exigidos pela Resolução CONAMA nº 454, de 01 de novembro de 

2012, Nível 1. A Tabela 2, a seguir, apresenta uma síntese da conformidade dos parâmetros 

analisados no sedimento de fundo ao longo do período amostral.  
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Tabela 2 - Geoquímica – Síntese da conformidade dos parâmetros analisados ao longo do período amostral. 

Parâmetros Analisados   Padrão   

Carbono Orgânico Total  10%  

Nitrogênio Orgânico Total  4800 mg/Kg  

Óleos e graxas     

Fósforo Total   2000 mg/Kg  

Mercúrio  0,3 mg/Kg  

Zinco  150 mg/Kg  

Chumbo  46,7 mg/Kg  

Cobre  34 mg/Kg  

Níquel  20,9 mg/Kg  

Cromo  81 mg/Kg  

Cádmio  1,2 mg/Kg  

Alumínio     

Arsênio  19 mg/Kg  

        

Sem padrão legal      

Em conformidade      

Pelo menos uma inconformidade ao longo de todo o monitoramento  
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Constata-se que os parâmetros analisados que nunca apresentaram inconformidades 

nos sedimentos de fundo foram o Carbono Orgânico Total, classificado como parâmetros 

orgânicos; e os metais pesados Chumbo e Cádmio.  

Todos os pontos amostrais, em algum momento ao longo do período amostral, 

apresentaram inconformidades nos parâmetros analisados em seus sedimentos de fundo. Na 

Figura 12, podemos observar os pontos amostrais de geoquímica (GQ) e os pontos de maior 

frequência de contaminação em vermelho, o que claramente exige uma maior atenção para 

essas áreas. São elas: Raiz do Molhe, Boia 13 e Porto Novo. 
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Figura 12 - Pontos de amostragem de Geoquímica – qualidade dos sedimentos. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2017). 

 

O ano de 2006 apresentou as maiores contaminações observadas em todo o período 

amostral, registrando 49 ocorrências de inconformidades. Este ano, teve ocorrências graves de 

contaminação dos metais pesados Cobre, Níquel, Cromo e Mercúrio. Depois deste ano, não 

observamos uma tendência de contaminação para esses metais e sim, ocorrências esporádicas, 

com níveis altos de contaminação durante o período amostral.  

O Fósforo total, entre os parâmetros orgânicos analisados, destacou-se. Seus teores no 

sedimento ultrapassam o limite previsto (2000 mg/kg) em todo o período amostral, com 

ocorrência de contaminação em todos os pontos amostrais, com uma maior ocorrência na 

área localizada em frente ao Estaleiro Rio Grande e na área próxima à Praticagem. As 

situações mais graves verificam-se de 2006 a 2008. Depois, observamos uma tendência mais 

baixa de contaminação.  

Segundo o Relatório Anual de 2012, estas inconformidades, podem estar diretamente 

relacionadas com alguma atividade específica do porto. Relatou-se que em praticamente todo 

o estuário houve enriquecimento por elementos traços metálicos e matéria orgânica nos 

sedimentos de fundo: 
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Os níveis de impacto orgânico dos sedimentos são causados pelos influentes 
cloacais (emissário cloacal), urbanos, industriais (indústria de pescado, fertilizantes, 
etc) e portuárias nesta região. O enriquecimento de Fósforo total nos sedimentos 
pode ser atribuído a fatores naturais e antrópicos. As condições inerentes de o 
ambiente estuarino ter grandes variações físico-químicas é um fator muito 
importante para o acúmulo de fósforo nos sedimentos, que se somam com os aportes 
resultantes dos efluentes urbanos e industriais, especialmente das indústrias de 
fertilizantes locais. A contaminação dos sedimentos pela alta concentração de metais 
se dá devido ao aporte de despejos urbanos, industriais e portuários na região. A alta 
hidrodinâmica no estuário favorece a dispersão destes elementos, mesmo que sejam 
ressuspensos, provenientes do sedimento de fundo, quando em regime de enchente 
ou vazante no estuário (BAISCH, 2012).  

 

Hidroquímica - qualidade das águas 

As características naturais das águas podem ser alteradas em função do uso e ocupação 

do meio físico. A disposição inadequada de resíduos domésticos, industriais, de mineração, a 

utilização de pesticidas e fertilizantes constituem as principais fontes de poluição ou 

contaminação dos recursos hídricos. A composição natural e a verificação de indícios de 

poluição ou contaminação das águas podem ser avaliadas por meio de parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos. Essa avaliação é fundamental para a determinação da 

adequabilidade das águas em função do uso requerido (MATTA, 2010). Segundo WARD 

(apud SIMONETI, 1999), o monitoramento da qualidade da água é definido como sendo o 

esforço para obter uma compreensão das características químicas, físicas e biológicas da água, 

por meio da amostragem e interpretação estatística. Para UNEP/WHO (1996) e SWRCB 

(2003), o monitoramento da qualidade da água é a base para o gerenciamento deste recurso, 

subsidiando a tomada de decisões e avaliando a eficácia dessas decisões na proteção, 

manutenção, melhoria e remediação dos recursos hídricos. 

No Programa de Monitoramento Ambiental do Porto do Rio Grande, a qualidade da 

água foi monitorada de 2006 a 2012 através de amostragens sazonais (verão, outono, inverno 

e primavera), em três profundidades da coluna d’água (superfície, meio e fundo), em 11 

pontos amostrais. Em cada amostra foi analisado o seguinte conjunto de parâmetros: 

temperatura, turbidez, material em suspensão, salinidade, pH, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total, clorofila-a e fito-nutrientes dissolvidos (fosfato, 

nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e silicato). Também são analisados o arsênio e metais 

pesados (cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, manganês, mercúrio, níquel e zinco) em sua 

fração total na coluna d’água, mediante a digestão com ácido nítrico, eliminação da matriz 

salina e pré-concentração das amostras.  
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Os dados do monitoramento foram interpretados e avaliados quanto aos limites 

máximos de concentrações exigidos pela Resolução CONAMA nº 357, de março de 2005. A 

Tabela 3, a seguir, apresenta uma síntese da conformidade dos parâmetros analisados na 

coluna d’água ao longo do período amostral. 

 

Tabela 3 - Hidroquímica – Síntese da conformidade dos parâmetros analisados ao longo do período amostral. 
       

 

Parâmetros Analisados   Padrão   Superfície   Meio  Fundo  

Oxigênio dissolvido  não inferior a 4 mg/L O2           

Demanda bioquímica de oxigênio              

Fósforo total  0,186 mg/L           

Clorofila-a              

Fosfato              

Nitrogênio amoniacal  0,70 mg/L           

Nitrito  0,20 mg/L           

Nitrato  0,70 mg/L           

Silicato              

Arsênio   0,069 mg/L           

Cádmio   0,04 mg/L           

Chumbo  0,210 mg/L           

Cobre  7,8 µg/L           

Cromo  1,1 mg/L           

Ferro              

Manganês              

Mercúrio  1,8 µg/L           

Níquel  74 µg/L           

Zinco  0,12 mg/L           

                

   Sem padrão legal            

   Em conformidade            

   Pelo menos uma inconformidade ao longo de todo o monitoramento      
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Constata-se que os parâmetros analisados que nunca apresentaram inconformidades na 

coluna d’água foram: Nitrito, Arsênio, Cádmio, Chumbo, Cromo, Mercúrio, Níquel e Zinco; e 

os parâmetros que excederam o padrão da norma CONAMA foram: Fósforo total, Nitrogênio 

amoniacal, Nitrato e Cobre. 

Todos os pontos amostrais, em algum momento ao longo do período amostral, 

apresentaram inconformidades nos parâmetros analisados na coluna d’água. Na Figura 13, 
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podemos observar os pontos amostrais de hidroquímica (HQ) e os pontos de maior frequência 

de contaminação em vermelho, o que claramente exige uma maior atenção para essas áreas. 

São eles: Porto Velho, Porto Novo, Boia 1, Boia 13, Zona de Praticagem e Raiz dos Molhes.  

 

 

Figura 13 - Pontos de amostragem de Hidroquímica – qualidade da água. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2017). 

 

Em relação à evolução temporal das concentrações de metais na coluna d’água, o 

Relatório Técnico Anual de 2012, apresentou uma excelente síntese: 

Arsênio: a partir de 2006 houve uma queda de concentrações até o ano de 2009. 
Embora as concentrações no período de 2010 a 2012 estejam mais baixas que as 
registradas anteriormente, apresentam uma clara tendência de aumento. Cádmio: 
comportamento semelhante ao do Arsênio. Cromo: tendência continuada de 
aumento de concentração. Níquel: aumento de concentrações ao longo dos anos. 
Mercúrio: estável ao longo dos anos e concentrações próximas ao limite de detecção 
do equipamento. Chumbo: aumento de concentração nos anos de 2008 e 2009, 
seguindo de queda com leve tendência a aumentar nos últimos anos. Zinco: 
tendência clara de aumento ao longo do período considerado. Cobre: tendência a 
aumentar durante o período de 2006 a 2012. Ferro: tendência a aumentar durante o 
período de 2006 a 2012. Manganês: tendência a aumentar durante o período de 2006 
a 2012 (NIENCHESKI, 2012, p.169). 
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Macrofauna Bentônica 

Os macroinvertebrados bentônicos ou macrozoobentos compreendem um grupo de 

invertebrados com tamanho superior a 1mm, que apresentam relação direta com o substrato 

marinho, estuarino ou fluvial o que, apesar das diferenças filogenéticas, resulta em certa 

uniformidade nos modos de vida (BEMVENUTI; COLLING, 2010). Estão presentes em 

todos os ambientes marinhos, mesmo nos poluídos ou extremamente alterados (LALLI; 

PARSONS, 1999), tornando-os importantes indicadores da biodiversidade (MAIA et al., 

2001). A distribuição, ocorrência e abundância da macrofauna bentônica dependem muito das 

características do substrato como: disponibilidade de alimento, estabilidade e características 

físico-químicas (GIMENEZ et al., 2005). Em regiões estuarinas e na plataforma continental, 

esses animais constituem a mais importante ligação entre produtores primários, com os 

produtores secundários e terciários (BEMVENUTI, 1978). Compõem elos da cadeia alimentar 

marinha provendo alimento para uma grande variedade de espécies (ROSA; BEMVENUTI, 

2006), muitas destas de interesse econômico (BORNATOWSKI; ABILHOA; BROGIM, 

2004). Os invertebrados dominantes nos fundos inconsolidados são comumente os moluscos, 

os crustáceos e os anelídeos poliquetas (NYBAKKEN; BERTNESS, 2005). Destes, os 

poliquetas são frequentemente os mais abundantes, correspondendo a mais de 2/3 de toda 

comunidade (ROUSE; PLEIJEL, 2006). 

O modo característico de vida dos organismos bentônicos junto ao fundo (local de 

acúmulo de contaminantes) e o predomínio de formas de pouca mobilidade, entre os 

zoobentos, favorecem amplamente a utilização da macrofauna bentônica em programas de 

caracterização e monitoramento ambiental (UNESCO, 1980). Organismos que vivem dentro 

ou sobre o substrato refletem, com maior precisão, as condições ambientais anteriores ao 

momento da amostragem, quando comparados com formas que vivem na coluna d’água 

(LANA, 1994). 

O monitoramento dos Macroinvertebrados Bentônicos, no Programa de 

Monitoramento Ambiental do Porto do Rio Grande, teve como objetivo a descrição espacial e 

o acompanhamento temporal da estrutura das associações macrozoobentônicas. A frequência 

anual do monitoramento cobriu o período de 2006 a 2012. Para tanto, foram realizados 3 

cruzeiros por ano. Cada cruzeiro de amostragem foi realizado em 12 pontos amostrais, 

empregando os métodos de coleta e análise recomendados na literatura científica. Os 

indivíduos foram identificados ao nível de espécie.  
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A comunidade bentônica estuarina é representada por 94 espécies. No entanto, as 

cinco espécies mais abundantes registradas ao longo do período amostral (Tabela 4), 

correspondem a 99,28% do total dos 3.954.817 organismos coletados. Entre as cinco espécies 

mais abundantes, a espécie Heleobia australis (molusco), correspondeu a 92,8% do total, 

sendo a espécie francamente dominante.  

 

Tabela 4 - Macrofauna Bentônica – Espécies mais abundantes registradas ao longo do monitoramento. 
Espécie Número de indivíduos coletados 

Heleobia australis (molusco) 3,5 milhões 
Kalliapseudes schubartii (crustáceo) 166 mil 
Erodona mactroides (colusco) 40 mil 
Heteromastus similis (poliquetas) 29 mil 
Nephtys fluviatilis (poliquetas) 20 mil 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A densidade média de organismos bentônicos por ponto amostral variou de 25 a 186 

mil indivíduos por m². Na Figura 14, podemos observar os pontos amostrais da macrofauna 

bentônica (MacroBent) e os pontos com maior densidade bentônica em vermelho (Boia 4, 

Boca do Saco da Mangueira e Boca do Molhe), dos quais exigem uma maior atenção devido a 

sua riqueza de biodiversidade bentônica.  

As 82 espécies restantes somaram apenas 8.729 indivíduos, correspondendo a apenas 

0,2% de todos os indivíduos coletados. Estes números oferecem um importante padrão de 

referência para o monitoramento ambiental do estuário, fornecendo uma clara indicação das 

principais espécies indicadoras que o monitoramento deve focar sua atenção.  
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Figura 14 - Pontos de amostragem da Macrofauna Bentônica. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2017). 

 

Ictiofauna - Abundância e diversidade dos peixes 

 Os peixes são frequentemente usados como indicadores de perturbações ambientais, 

devido ao seu tamanho relativamente avantajado e sua facilidade de identificação taxonômica.  

Além disto, a mobilidade característica, associada a uma boa capacidade de percepção 

sensorial, permite aos peixes evitarem ativamente as condições adversas do meio. 

Consequentemente esses têm uma rápida e detectável resposta às mudanças ambientais sejam 

elas naturais ou antropogênicas.  Adiciona-se a isto o fato de que as estatísticas de pesca são, 

em geral, o único dado biológico de longa duração disponível em estuários (STEPHENS JR.; 

HOSE; LOVE, 1988). 

 O estuário da Lagoa dos Patos abriga uma ictiofauna bastante diversa, composta por cerca 

de 110 espécies, que alternam sua ocorrência no ambiente estuarino de acordo com distintas 

estratégias de vida, porém apenas poucas espécies são abundantes ou frequentes (VIEIRA; 

CASTELLO; PEREIRA, 1998). Este estuário constitui a mais importante área de criação e 

crescimento para grande parte dos peixes e crustáceos comercialmente explorados no litoral sul 

do Brasil (CHAO; PEREIRA; VIEIRA, 1985).  Nesta região concentra-se a maior parte da pesca 
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de subsistência e de pequena escala (artesanal) do sul do Brasil, tendo sido uma área de pesca 

importante desde o final do século passado (HAIMOVICI, 1997). 

 De acordo com Chao, Pereira e Vieira (1985), que estudaram a região entre 1978 e 

1984, a ictiofauna nas zonas rasas é dominada por pequenos peixes estuarinos residentes e de 

juvenis de espécies marinhas estuarinas dependentes.  Os juvenis de Tainha (Mugil liza, 

Mugil curema e Mugil gaimardianus), os Peixes-rei (Atherinella brasiliensis e Odontesthes 

argentinensis), três Clupeídeos (Brevoortia pectinata, Platanichthys platana e Ramnogaster 

arcuata), o Barrigudinho (Jenynsia multidentata) e a Corvina (Micropogonias furnieri) 

constituem mais de 95% das capturas de peixes nas zonas rasas. 

 Devido a grande preocupação com o futuro destes recursos, torna-se fundamental o 

acompanhamento e monitoramento dos mesmos, avaliando a variação temporal das estruturas da 

comunidade de peixes que utilizam as regiões circunvizinhadas à cidade de Rio Grande como 

área de criação, reprodução e alimentação. 

 As atividades de monitoramento abrangeram o período de 2007 a 2012. As amostragens 

foram realizadas em 4 pontos amostrais (Figura 15) – Prainha, Frances, Marambaia e 

Torotama. Em todos os pontos amostrais, foram realizados mensalmente arrastões de praia 

com rede e foram registradas a temperatura da água, salinidade e transparência da água. 
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Figura 15 - Pontos de amostragem da Ictiofauna. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2017). 

 

A captura por unidade de esforço (CPUE), durante o período amostral variou entre 

67,84 a 118,656 indivíduos (Tabela 5).  

Tabela 5 -Ictiofauna – Número total de peixes amostrados e captura por unidade de esforço. 

ANO 
NÚMERO TOTAL DE PEIXES 

AMOSTRADOS 
CAPTURA POR UNDADE DE 

ESFORÇO 
2007 12208 67,84 

2008 18205 114,53 

2010 14927 77,02 

2011 23707,06 118,656 

2012 17473 79,42 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Um total de cinco espécies (as Tainhas Mugil liza e Mugil curema; os Peixes-rei 

Odontesthes argentinensis e Atherinella brasiliensis; o Barrigudinho Jenynsia multidentata; e 

a Savelha Brevoortia pectinata) representaram 90% das capturas. Este padrão de abundância 

foi bastante semelhante àquele que vem sendo observado em estudos anteriores disponíveis 

no laboratório de Ictiologia da FURG. 
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Um parâmetro útil para monitorar a comunidade de peixes no estuário é o índice de 

diversidade de espécies. Durante o período de monitoramento o Índice de Shannon-Weaver 

variou de 1,40 a 2,29 (Figura 16), valores que podem ser tomados como referência.   

  

 

Figura 16 - Diversidade de espécies, Índice de Shannon-Weaver. 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Bioindicadores 

Com o objetivo de avaliar a qualidade ambiental na área de monitoramento do 

programa, foram analisados organismos bioindicadores, cujas suas características específicas 

e seus distintos modos de vida, foram justificados como pertinentes para representar os 

ambientes mais comuns na área abrangida pelo monitoramento. Os pontos amostrais foram 

divididos em áreas com características de ambiente não modificado (Farol da Conceição) e de 

atividades portuárias (Píer de atracação do Porto Novo, Molhe Leste e Cais do Porto Novo) 

(Figura 17). O monitoramento abrangeu o período amostral de 2006 a 2012. 
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Figura 17 - Pontos de amostragem dos Bioindicadores. 
Fonte: SIAM do LabGerco, 2017. 

 

 Os bioindicadores utilizados para as análises ao longo do período amostral foram: 

•••• Craca (Balanus improvisus) 

•••• Mexilhão (Perna perna) 

•••• Peixes: Papa-terra (Menticirrhus americanus); Tainha (Mugil brasiliensis); Corvina 

(Plagioscion squamosissimus); e Bagre (Ictalurus puntactus) 

•••• Camarão-rosa (Farfantepenaeus paulensis) 

Os dados do monitoramento foram interpretados e avaliados quanto aos limites 

máximos de concentração exigidos pela ANVISA na Resolução – RDC nº 42, de 29 de agosto 

de 2013. A Tabela 6, a seguir, apresenta uma síntese da conformidade dos parâmetros 

analisados nos bioindicadores ao longo do período amostral. 
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Tabela 6 - Bioindicadores – Síntese da conformidade dos parâmetros analisados ao longo do período amostral. 

Parâmetros Analisados   Padrão  

Ferro   

Cromo 0,10  µg/g 

Chumbo 2µg/g 

Cobre 30  µg/g 

Cádmio 1µg/g 

Manganês   

Arsênio 1µg/g 

Zinco 50  µg/g 

Mercúrio 0,50  µg/g 

Níquel   

      

   Sem padrão legal  

   Pelo menos uma inconformidade ao longo de todo o monitoramento  
 
Fonte: Elaborada pela autora 
 

O Quadro 3, a seguir, apresenta a relação dos parâmetros (metais pesados) – que pelo 
menos tiveram uma inconformidade ao longo de todo o monitoramento – com os 
bioindicadores.   

Quadro 3 - Bioindicadores – Ocorrência de metais pesados nos bioindicadores. 
Metais 
pesados 

Craca Mexilhão Papa-terra Tainha Corvina Bagre Camarão-rosa 

Cromo                       

Chumbo                       

Cobre                       

Cádmio                       

Arsênio                       

Zinco                       

Mercúrio                       

        

 Sem registro de contaminação     

 Registro de contaminação pelo menos uma vez ao longo do monitoramento 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Constata-se que o Cromo é o contaminante mais frequente em todos os bioindicadores 

analisados ao longo de todo o período amostral, apresentando inconformidades em todos os 

anos de monitoramento. O Chumbo teve apenas um registro de contaminação alta em 2006 

nas cracas. O Cobre registrou contaminações em mexilhões e camarões no ano de 2009 e 

2012. O Cádmio registrou contaminações altas em cracas, mexilhões, camarão e corvina no 
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ano de 2008 e 2012. O Arsênio apresentou inconformidades altas em corvina, mexilhões e 

craca no ano de 2008 e 2010. O Zinco registrou inconformidades em mexilhões e bagres em 

2006 e 2008. O Mercúrio apresentou inconformidades apenas em camarões no ano de 2012. 

A Craca, o Mexilhão e o Camarão-rosa são os bioindicadores que apresentaram a 

maior frequência de contaminação ao longo de todo o período amostral. Dos peixes 

analisados, a Corvina e o Bagre apresentaram a maior frequência de contaminação. 

 

Microcontaminantes orgânicos 

 O monitoramento de micropoluentes residuais em ambientes aquáticos vem ganhando 

grande interesse devido a sérias implicações desses compostos à saúde humana e ao meio 

ambiente. Estudos demonstram que várias dessas substâncias são persistentes, não sendo 

completamente removidas nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto, e são 

frequentemente encontradas em águas naturais e efluentes em concentrações na faixa µg a 

ng/L (BILA; DEZOTTI, 2007). 

 O monitoramento de microcontaminantes orgânicos, durante o período de 2006 a 

2012, deu-se através de análises de sedimento de fundo em 11 pontos amostrais. As amostras 

foram analisadas quanto a sua contaminação por compostos organoclorados (pesticidas 

clorados e bifenilaspolicloradas - PCBs) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs).  

 Os dados do monitoramento foram interpretados e avaliados quanto aos limites 

máximos de concentração exigidos pela Resolução CONAMA nº 454, de 01 de novembro de 

2012, Nível 1. A Tabela 7, a seguir, apresenta uma síntese da conformidade dos parâmetros 

analisados no sedimento de fundo ao longo do período amostral.  
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Tabela 7 - Microcontaminantes orgânicos – Síntese da conformidade dos parâmetros analisados ao longo do 
período amostral. 

Parâmetros analisados  Padrão 

Naftaleno 160 µg/kg 

2- metil Naftaleno 70 µg/kg 

Acenaftileno 44 µg/kg 

Acenafteno 16 µg/kg 

Fluoreno 19 µg/kg 

Fenantreno 240 µg/kg 

Antraceno 85,3 µg/kg 

Fluoranteno 600 µg/kg 

Pireno 665 µg/kg 

Benzo(a) antraceno 280 µg/kg 

Criseno 300 µg/kg 

Benzo(a) pireno 230 µg/kg 

Dibenzo(a,h) antraceno 43 µg/kg 

a-BCH 0,32 µg/kg 

b-BCH 0,32 µg/kg 

g-BCH 0,32 µg/kg 

d-BCH 0,32 µg/kg 

g-clordane 2,26 µg/kg 

a-clordane 2,26 µg/kg 

DDE 2,07 µg/kg 

DDD 1,22 µg/kg 

DDT 1,19 µg/kg 

dieldrin 0,71 µg/kg 

endrin 2,67 µg/kg 

PCBs (Σ44 congêneros) 22,7 µg/kg 

 

  Em conformidade    

  Pelo menos uma inconformidade ao longo de todo o monitoramento  
Fonte: Elaborada pela autora. 
  

Na Figura 18, podemos observar os pontos amostrais de microcontaminantes 

orgânicos (MCorg) e os pontos de maior frequência de contaminação em vermelho, o que 

claramente exige uma maior atenção para essas áreas. São elas: Terrapleno, Dique Seco, Raiz 

do Molhe e Ponta Leste.  
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Figura 18 - Pontos de amostragem dos Microcontaminantes orgânicos. 
Fonte: SIAM do LabGerco, 2017. 

 

Ecotoxidade da água, sedimento integral e elutriato 

 As avaliações ecotoxicológicas utilizando organismos vivos, sensíveis e 

representativos, da água e/ou o sedimento, surgem como uma alternativa técnica confiável, 

capaz de prever, ou pelo menos dar uma resposta bastante aproximada desses impactos sobre 

as comunidades em um curto intervalo de tempo (PINHO; FILLMANN, 2012).  

 No período de monitoramento, 2007-2012, para as amostras de sedimento, os testes 

(sedimento integral e elutriato) foram realizados sempre com o crustáceo Kalliapseudes 

schubarti; e para as amostras de água, os testes foram realizados com duas espécies, o 

crustáceo Kalliapseudes schubarti e o copépodo Acartia tonsa. Foram analisadas as possíveis 

contaminações por compostos organoclorados (pesticidas clorados e bifenilaspolicloradas – 

PCBs) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). Foram realizados três tipos de testes 

de toxidade agudo-estáticos com 96 horas de exposição: (1) sedimento integral, onde os 

organismos permanecem enterrados na amostra e expostos aos possíveis contaminantes 

presentes no sedimento; (2) água, onde os organismos são expostos aos possíveis 

contaminantes presentes no sedimento; e (3) elutriato, onde o sedimento é agitado em água 
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limpa por 3 horas e os organismos expostos a essa amostra d’água, simulando uma situação 

de pós-dragagem onde os contaminantes são redisponibilizados para a coluna d’água.  

Na Figura 19, podemos observar os pontos amostrais de ecotoxidade da água, do 

sedimento integral e elutriado (Ecotox) e os pontos de maior frequência de contaminação em 

vermelho, o que claramente exige uma maior atenção para essas áreas. São elas: dois pontos 

no Porto novo, Boia 4, S 386, Boia 13 e Descarte estuarino.  

Testes de ecotoxidade, conduzidos ao longo do período de monitoramento, 

apresentaram inconformidades graves no sedimento, nos anos de 2008, 2009 e 2011. Ao 

longo de todo o período amostral não foram detectadas inconformidades no elutriato. Com 

relação à ecotoxidade da água, todos os pontos amostrais apresentaram inconformidades para 

Acartia tonsa, de 2010 a 2012. 

 

 

Figura 19 - Pontos de amostragem de Ecotoxidade da água, do sedimento e do elutriato. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2017). 

 

Cetáceos (Fonte: SECCHI, 2012) 

O boto, Tursiops truncatus, distribui-se amplamente em águas tropicais e temperadas 

de todo o mundo, ocupando uma variedade de habitats marinhos (No oceano Atlântico Sul 
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Ocidental sua presença é comum em águas costeiras e baías do Brasil até o centro sul da 

Argentina. 

A população de botos que habita o estuário da Lagoa dos Patos e sistema marinho 

adjacente, encontram-se sob suspeita de declínio, devido aos impactos por atividades 

antrópicas. Esta população é pequena e dependente do estuário para suas atividades vitais. Os 

possíveis impactos na comunidade de botos só podem ser mensurados após um longo período 

de estudo, pois se trata de animais de vida longa e reprodução lenta. Através do 

monitoramento a longo-prazo de alguns parâmetros populacionais, tais como, tamanho da 

população e taxas reprodutiva torna-se possível detectar pequenas alterações na sua dinâmica. 

Além disso, a compreensão dos padrões de distribuição e movimentação dos indivíduos na 

área monitorada é essencial para que, caso seja necessário, ações de mitigação ou 

minimização dos impactos sejam baseadas em dados científicos robustos.  

O monitoramento acompanhou esta pequena população no período amostral de 2007 a 

2012, tendo como objetivos: (1) Fornecer uma estimativa do tamanho da população; e (2) 

Descrever o padrão de distribuição dos botos. O desenho amostral (Figura 20) adotado teve o 

intuito de cobrir uma área representativa da área de vida dos botos residentes no estuário da 

Lagoa dos Patos e águas costeiras adjacentes.  
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Figura 20 - Ponto de amostragem dos Cetáceos. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2017). 

 
Dentro do estuário, deslocamentos em zigue-zague (navegando com auxílio de GPS) 

foram efetuados entre a Ponta do Retiroe a boca da Barra. Já o monitoramento dos botos nas 

áreas costeiras adjacentes Sul e Norte, utilizando-se um trajeto retilíneo paralelo à costa, 

situado a 2 km de distância da mesma, totalizando uma distância linear de 25 km desde a base 

de cada molhe. Os grupos de botos encontrados foram foto-identificados por marcas de longa 

duração na nadadeira dorsal, sendo que as estimativas de abundância de animais com marcas 

de longa duração (N) são baseadas no modelo de marcação-recaptura, para populações 

fechadas. Além disso, foi calculada a taxa bruta de nascimento e mortalidade dos indivíduos 

da população.  

De acordo com o relatório de monitoramento anual de 2012, o número de botos que 

utilizam o estuário da Lagoa dos Patos tem se mantido estável ao longo dos últimos anos, com 

pequenas oscilações inter-anuais, entre 80 e 90 indivíduos. Entretanto, o relatório destaca que 

apenas a observação das estimativas de abundância para cada ano não é suficiente para 

detectar se a população está aumentando, diminuindo ou se está realmente estabilizada.        
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Ornitofauna 

O monitoramento das aves cobriu o período de 2007 a 2010. Os pontos amostrais 

foram selecionados para que pudessem oferecer amostragens representativas, como sítios de 

descanso, alimentação e/ou reprodução das aves, incluindo assim, áreas de habitats naturais 

remanescentes, nas margens do canal de navegação do Porto do Rio Grande (marismas, praias 

lagunares, campos litorâneos); áreas do entorno portuário (matas de restinga, banhados e 

arroios); e também, áreas portuárias, para acompanhar as aves sinantrópicas associadas aos 

terminais.   

Em cada ponto de amostragem, procedeu-se o censo (quali-quantitativo) das diferentes 

aves, através de binóculos, lunetas ornitológicas, gravador de áudio e câmeras fotográficas.  

Os dados obtidos para análise são observados levando em consideração a abundância de 

indivíduos e a riqueza de espécies.  

As espécies mais abundantes observadas ao longo do período amostral foram o 

Pombo-doméstico (Columba livia), Grazina-de-barriga-branca (Pterodroma incerta), Gavião-

cinza (Circus cinereus), Trinta-réis-real (Thalasseus maximus), Junqueiro-de-bico-reto 

(Limnoctites rectirostris), Boininha (Spartonoica maluroides), Noivinha-de-rabo-preto 

(Xolmis dominicanus), Pardela-preta (Procellaria aequinoctialis), e Gaivota-de-rabo-preto 

(Larus atlanticus). 

 Foram encontradas espécies listadas como “vulneráveis” nas listas nacional e estadual 

das espécies em risco de extinção (Quadro 4). 

 
Quadro 4 - Ornitofauna – Espécies vulneráveis encontradas ao longo do monitoramento. 

Nome científico Nome popular 
Pterodroma incerta Grazina-de-barriga-branca 
Thalasseus maximus Trinta-réis-real 

Limnoctites rectirostris Junqueiro-de-bico-reto 
Spartonoica maluroides Boininha 

Circus cinereus Gavião-cinza 
Xolmis dominicanus Noivinha-de-rabo-preto 

Procellaria aequinoctialis Pardela-preta 
Larus atlanticus Gaivota-de-rabo-preto 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Na Figura 21, a seguir, podemos observar os pontos amostrais de ornitofaua (Ornito) e 

em vermelho, os pontos de maior frequência de espécies vulneráveis e uma maior riqueza e 

abundâncias de outras espécies, que foram caracterizados como locais de descanso e/ou 

alimentação. São eles: Molhe Leste, Lagoinha da Barra, ZPE/Parque Eólico, Terminal 

Automotivo da Barra, Ponte Preta, Santa Casa, Base do Molhe Leste, Ponta Sul, Ponta dos 

Pescadores e Pontal do Estaleiro. 
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Figura 21 - Pontos de amostragem Ornitofauna. 
Fonte: SIAM do LabGerco, 2017. 

 

A desembocadura da Lagoa dos Patos, junto aos molhes, em ambos os lados, constitui-

se um local com presença regular de espécies de aves ameaçadas de extinção, além de 

números expressivos de indivíduos e espécies. Outros locais importantes pelos mesmos 

motivos são locais relativamente pouco impactados, associados a áreas de campo ainda 

preservadas e que servem de área de vida de espécies ameaçadas e de um número 

considerável de aves. Os planos de lama próximos a Ponte dos Franceses, embora seja área 

com elevada poluição orgânica e de outros poluentes, além da poluição sonora, é a área de 

alimentação de aves que se alimentam de organismos bentônicos, além de ser área de 

pouco/descanso para as aves que se alimentam nas águas próximas (BUGONI, 2010). 

Como estas áreas inserem-se no epicentro do setor portuário-industrial, encontram-se 

tencionadas, evidenciando futuros conflitos de uso em relação à conversão ambiental e a 

expansão portuária-industrial. (BUGONI, 2010). 

Com relação às aves sinantópicas, o monitoramento constatou que os terminais 

TERMASA, TERGRASA e TECON, possuem grandes concentrações de Pombos-domésticos 

(Columba livia) e em segundo lugar a caturrita (Myiopsitta monachus), devido à perda de 

contenção de granéis sólidos alimentícios durante as atividades de estocagem e 
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movimentação. As aves fixam-se em estruturas mesmo não protegidas, fazendo desses pontos 

seu nicho por grandes períodos de tempo. 

 

Pinípedes 

 O grupo dos Pinípedes abrange 33 espécies que se espalham por todos os oceanos do 

mundo, sendo mais numerosos nas águas frias das regiões Ártica e Antártica. Conhecidos 

como focas, morsa, leões, lobos e elefantes-marinhos, estes mamíferos são adaptados tanto à 

vida aquática como à terrestre. Os Pinípedes possuem o corpo alongado e coberto de pelos. 

São excelentes nadadores e mergulhadores, alimentando-se de peixes, crustáceos e moluscos. 

Chamamos Pinípedes do Sul as 7 espécies deste grupo que ocorrem no Atlântico Sul 

ocidental: o leão-marinho-do-sul (Otaria flavescens), o lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus 

australis), o lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis), o lobo-marinho-antártico 

(Arctocephalus gazella), o elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina), a foca-caranguejeira 

(Lobodon carcinophaga) e a foca-leopardo (Hydruga leptonyx) (SILVA; SILVA, 2016). 

Em toda costa brasileira existem apenas dois locais onde os Pinípedes refugiam-se 

para descansar pós-reprodução: o Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) da Ilha dos Lobos, em 

Torres e o REVIS do Molhe Leste, em São José do Norte, ambos na costa do Rio Grande do 

Sul (ROSAS, 1989). A hipótese vigente é que estes animais provêm de Ilhas Uruguaias, onde 

se encontram os sítios reprodutivos mais próximos do Rio Grande do Sul (RS) (NEMA, 

2011). 

Enquanto predadores de topo, os Pinípedes são indicadores da qualidade e do estado 

de conservação dos oceanos. Foram realizados monitoramentos semanais ao REVIS do Molhe 

Leste ao longo do período amostral de 2011 a 2012, sempre no período da manhã, por ser este 

o horário em que ocorre o maior número de indivíduos. Foram registrados o número de 

pinípedes avistados, o sexo dos indivíduos, a classe etária e o comportamento. Os animais 

foram classificados a partir do tamanho corporal e do grau de desenvolvimento da juba em 

três classes etárias: adultos (corpo robusto e juba abundante), subadultos (animais mais 

delgados que os adultos, com juba pouco desenvolvida) e juvenis (animais menores que o 

subadultos, sem a presença de juba), sendo que nessa última classe estão incluídos os filhotes. 

As observações foram realizadas a olho nu e/ou com o auxílio de binóculos. Para o registro 

visual e formação de banco de imagens foram utilizadas câmeras fotográficas.  

De acordo com os relatórios, as espécies de Pinípedes mais abundantes são o leão-

marinho-do-sul, o lobo-marinho-do-sul e o lobo-marinho-antártico. A Tabela 8 apresenta uma 
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síntese do que o monitoramento registrou ao longo do período amostral. 

 

Tabela 8 - Pinípedes – Síntese do registro do monitoramento ao longo do período amostral. 

Ano Espécies 
Número máximo de 

pinípedes vivos 
Número máximo de 

pinípedes mortos 

2011 

leões-marinhos (Otaria flavescens) 872 76 

lobos-marinhos (Arctocephalus australis) 3 277 

botos (Tursiops truncatus) 89 4 

2012 
leões-marinhos (Otaria flavescens) 1173 21 

lobos-marinhos (Arctocephalus australis) 24 234 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

5.1.2 Considerações finais do processo de monitoramento ambiental   

 

Quanto ao Plano de Monitoramento 
 

Podemos observar que o Programa de Monitoramento Ambiental, tal como foi 

realizado, não seguiu integralmente as diretrizes do Plano de Monitoramento para o estuário 

da Lagoa dos Patos proposto no EIA. Este propunha monitorar as áreas de influência das 

atividades portuárias, concentrando-se no limite do BELP, como área de influência mais 

direta das atividades portuárias. 

As atividades de monitoramento do programa ocorreram apenas ao longo do canal de 

acesso ao Porto do Rio Grande e na bacia de evolução do Porto Novo. Embora conste área de 

descarte do material dragado como ponto de monitoramento, não são apresentados dados 

relativos a esse local. Portanto, constata-se que a distribuição espacial dos pontos de 

amostragem não cobre todas as áreas de influência das atividades portuárias. Ainda, os pontos 

amostrais, encontram-se afastados dos terminais portuários, dificultando o estabelecimento de 

relações de causa-efeito entre as atividades desenvolvidas nesses terminais e as suas 

consequências ambientais.  

Os parâmetros analisados no monitoramento representam apenas alguns parâmetros do 

meio físico e biótico. Entre os parâmetros propostos no EIA, as variáveis sobre a qualidade 

atmosférica e da qualidade do sistema operacional não foram adotadas pelo programa. O 

monitoramento não deve se restringir a parâmetros ou indicadores físicos e bióticos, mas 

incluir, na medida do possível, indicadores de impactos sociais e econômicos. 
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Quanto a dinâmica dos indicadores  

As informações apresentadas no item 5.2.1 “Sistematização e integração das 

informações geradas no monitoramento ambiental no período amostral de 2006-2012”, 

evidenciam a necessidade de adequação do Programa de Monitoramento Ambiental do Porto 

do Rio Grande. Posto isto, aqui será apresentado uma síntese da qualidade ambiental a partir 

dos dados ambientais. 

Sedimento - Os sedimentos de fundo do estuário da Lagoa dos Patos apresentaram 

inconformidades para Nitrogênio Orgânico Total, Fósforo Total, Mercúrio, Zinco, Cobre, 

Níquel, Cromo e Arsênio. Houve ocorrências graves de contaminação dos metais pesados 

Cobre, Níquel, Cromo e Mercúrio. Relatou-se que em praticamente todo o estuário houve 

enriquecimento por elementos traços metálicos e matéria orgânica nos sedimentos de fundo. 

Principalmente, na Raiz do Molhe, Boia 13 e Porto Novo. Os parâmetros que nunca 

apresentaram inconformidades foram o Carbono Orgânico Total, classificado como 

parâmetros orgânicos; e os metais pesados Chumbo e Cádmio. Os sedimentos de fundo, 

também, apresentaram inconformidades para os Microcontaminantes Orgânicos: Antraceno, 

Fluoranteno, Criseno, b-BCH e g-BCH. Os pontos amostrais Terrapleno, Dique Seco, Raiz do 

Molhe e Ponta Leste, apresentaram uma maior contaminação. Os parâmetros que nunca 

apresentaram inconformidades foram o Naftaleno, 2- metil Naftaleno, Acenaftileno, 

Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Pireno, Benzo(a) antraceno, Benzo(a) pireno, 

Dibenzo(a,h) antraceno, a-BCH, d-BCH, g -clordane, a-clordane DDE, DDD, DDT, dieldrin, 

endrin e PCBs (Σ44 congêneros). Testes de ecotoxidade apresentaram inconformidades 

graves no sedimento de fundo em dois pontos no Porto novo, Boia 4, S 386, Boia 13 e 

Descarte estuarino.  

Água - A água apresentou inconformidades para Fósforo total, Nitrato e Cobre. 

Observou-se que as concentrações de poluentes apresentaram uma clara tendência de aumento 

de contaminação na coluna d’água. Os pontos amostrais Porto Velho, Porto Novo, Boia 1, 

Boia 13, Zona de Praticagem e Raiz dos Molhes apresentaram as maiores concentrações de 

contaminação. Os parâmetros que nunca apresentaram inconformidades foram o Oxigênio 

dissolvido, Nitrogênio amoniacal, Nitrito, Arsênio, Cádmio, Chumbo, Cromo, Mercúrio, 

Níquel e Zinco. Testes de ecotoxidade, para as amostras de água, apresentaram 

inconformidades para Acartia tonsa.  
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Bioindicadores - Constataram-se contaminações de Cromo, Chumbo, Cobre, Cádmio, 

Arsênio, Zinco e Mercúrio em cracas, mexilhões, peixes e camarões-rosa. A craca, o 

mexilhão, o camarão-rosa, a corvina e o bagre são os bioindicadores que apresentaram a 

maior frequência de contaminação. Sendo que o camarão-rosa, a corvina e o bagre são 

importantes recursos pesqueiros para boa parte da população em torno da cidade de Rio 

Grande e cidades vizinhas. Este registro de contaminação, apresentado nos Relatórios 

Técnicos Anuais e sintetizados aqui, serve como alerta da qualidade do meio. A preocupação 

baseia-se na contaminação de espécies comercialmente importantes, no descontrole da 

fiscalização, no crescente nível de industrialização da cidade de Rio Grande, assim como, nas 

frequentes e inúmeras alterações de diversos habitats naturais do estuário.   

 Cetáceos - Constatou-se que o número de cetáceos que utilizam o estuário da Lagoa 

dos Patos como local de reprodução, alimentação e habitat, tem se mantido estável ao longo 

dos últimos anos, com pequenas oscilações inter-anuais, entre 80 e 90 indivíduos da espécie 

Tursiops truncatus.  

 Ornitofauna - As espécies mais abundantes da Ornitofauna são: pombo-doméstico 

(Columba livia), grazina-de-barriga-branca (Pterodroma incerta), gavião-cinza (Circus 

cinereus), trinta-réis-real (Thalasseus maximus), junqueiro-de-bico-reto (Limnoctites 

rectirostris), boininha (Spartonoica maluroides), noivinha-de-rabo-preto (Xolmis 

dominicanus), pardela-preta (Procellaria aequinoctialis), e gaivota-de-rabo-preto (Larus 

atlanticus). Os pontos amostrais - Molhe Leste, Lagoinha da Barra, ZPE/Parque Eólico, 

Terminal Automotivo da Barra, Ponte Preta, Santa Casa, Base do Molhe Leste, Ponta Sul, 

Ponta dos Pescadores e Pontal do Estaleiro, foram caracterizados como locais de descanso 

e/ou alimentação.   

 Pinípedes - Os Pinípedesmais abundantes são o leão-marinho-do-sul (Otaria 

flavescens), o lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis) e o lobo-marinho-antártico 

(Arctocephalus gazella). 

Ictiofauna - As espécies que representam 90% da Ictiofauna do estuário são as 

Tainhas Mugil liza e Mugil curema; os Peixes-rei Odontesthes argentinensis e Atherinella 

brasiliensis; o Barrigudinho Jenynsia multidentata; e a Savelha Brevoortia pectinata.  

Macrofauna Bentônica - As cinco espécies mais abundantes da Macrofauna 

Bentônica são: Heleobia australis, Kalliapseudes schubartii, Erodona mactroides, 

Heteromastus similis e Nephtys fluviatilis. No entanto a Heleobia australis é a espécie 

francamente dominante, correspondeu a 92,8% do volume amostrado. Portanto recomenda-se 

concentrar os esforços de monitoramento no acompanhamento dessa espécie, enquanto outros 
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parâmetros como diversidade e densidade de espécies poderia ter uma frequência amostral 

menor, poupando assim, tempo e recursos. Os pontos amostrais Boia 4, Boca do Saco da 

Mangueira e Boca do Molhe registraram as maiores densidades de organismos bentônicos.  

As contaminações apresentadas deste item podem estar diretamente relacionadas com 

alguma atividade específica do porto, entretanto, em função do método amostral adotado no 

programa, não foi possível estabelecer claramente uma relação de causa-efeito.  

Deste modo, constata-se que o programa atingiu o objetivo de verificação dos níveis 

de contaminação sobre o sistema estuarino, mas não atingiu o objetivo de verificação da 

relação das contaminações com o desenvolvimento portuário. 

Recomenda-se: (a) Uma maior atenção para as áreas que apresentaram maior 

frequência de contaminação e maior riqueza e biodiversidade; (b) Reduzir a frequência de 

monitoramento para aqueles parâmetros que não apresentaram inconformidades; e (c) 

Amostragens nas feiras e mercados da cidade a fim de fiscalização, para se ter um quadro 

mais apurado da qualidade do pescado que efetivamente está sendo consumida pela 

população.  

 

Quanto à eficácia do monitoramento, enquanto instrumento de comando e controle 

O monitoramento não tem logrado detectar com clareza as responsabilidades dos 

terminais na contaminação do estuário, não abrange todos os impactos portuários, não 

estabelece as relações de causa-efeito entre as atividades antrópicas e as suas consequências 

ambientais e socioeconômicas e, portanto, não pode efetivamente subsidiar as ações de gestão 

ambiental. A descontinuidade do monitoramento (o último realizado de forma contínua foi 

realizado em 2012) e o método empregado, não tem permitido elucidar as dúvidas existentes 

na própria comunidade científica da FURG sobre a influência do porto no último grande 

evento de depósito de lama verificado a partir de 2015, o qual comprometeu profundamente a 

qualidade ambiental da praia do Cassino, gerando prejuízos à atividade turística na região. 

Ressalta-se que tais deposições de lama na praia do Cassino não são eventos recentes. 

O primeiro registro de lama no Cassino foi em 1901, e a primeira descrição científica, em 

1965, a qual atribuiu como fonte original à carga de materiais em suspensão nas águas da 

Lagoa dos Patos (SILVA, 2016). Na sequência, o processo de deposição foi registrado por 

diversos autores (SILVA, 2016), que atribuíram às tempestades a capacidade de ressuspender 

e transportar os sedimentos para a praia, formando os depósitos de lama. 
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 Também não está clara a responsabilidade objetiva dos terminais portuários na 

contaminação estuarina, uma vez os pontos amostrais estão muito afastados dos mesmos. 

Embora o esquema amostral seja adequado para uma avaliação da qualidade ambiental média 

do estuário, o arranjo não permite identificar com precisão as relações de causa-efeito. 

 

5.2 Determinação das áreas de influência das atividades portuárias 

 
Um sistema portuário constitui uma interface entre sistemas produtivos de regiões 

distintas, e normalmente não são setores de produção, mas sim um ponto de troca de meios de 

transporte. No caso do Porto do Rio Grande, entretanto, existem plantas industriais, como 

estaleiros, instalados nos últimos anos, e plantas de fertilizantes e óleo de soja, que ocupam o 

espaço portuário e retroportuário pelas facilidades que apresenta no fornecimento de matéria 

prima (via naval) e na exploração da produção. Tais atividades, mesmo localizadas na área 

retroportuária, também podem ter implicação na qualidade ambiental estuarina e, portanto, 

deveriam ser consideradas no planejamento do monitoramento ambiental.  

Com esta característica de funcionamento, o sistema portuário (e retroportuário) de 

Rio Grande corresponde a uma área, onde múltiplos agentes operacionais e produtos de 

natureza variada repartem um mesmo espaço geográfico, com responsabilidades distintas e 

interligadas, como produção industrial, e carga e descarga de granéis sólidos e líquidos.      

Para fins de monitoramento ambiental é importante seguir as orientações normalmente 

adotadas nos Estudos de Impacto Ambiental, de acordo com as Resoluções CONAMA n° 

001, de 23 de janeiro de 1986 e n° 305, de 12 de junho de 2002, que determinam a 

necessidade de identificação das Áreas Diretamente Afetada e das Áreas de Influência Direta 

no processo de licenciamento ambiental. Assim, como base na análise das informações 

disponíveis, o presente estudo aponta tais áreas como base para o monitoramento ambiental, 

tal como segue: 

Área Diretamente Afetada - ADA 

 A Área Diretamente Afetada (ADA) é a área que sofre intervenções diretas em função 

das atividades de implantação e de operação de um dado empreendimento, delineadas para 

cada uma de suas etapas, considerando as alterações físicas, biológicas, socioeconômicas e as 

particularidades da atividade. Neste estudo consideram-se as seguintes áreas como sendo 

diretamente afetadas pelas atividades do porto de Rio Grande para os distintos meio:  
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Meio Físico 

Podem ser consideradas como áreas diretamente afetadas pelas atividades portuárias 

no meio físico (Figura 22):  

• Canal de acesso (coluna d’água) 

• Área de deposição de dragado (na plataforma marinha) 

• Margens do canal 

• Fundos do canal (sedimentos) 

• Atmosfera  

 

Figura 22 - Área Diretamente Afetada pela atividade portuária – meio físico. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2016). 

 

Meio Biótico 

 Considera-se como áreas diretamente afetadas pelas atividades portuárias no meio 

biótico (Figura 23): 

• Canal de acesso (biota) 

• Área de deposição de dragado 
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Figura 23 - Área Diretamente Afetada pela atividade portuária – meio biótico. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2016). 

 

Meio Socioeconômico 

 Considera-se como áreas diretamente afetadas pelas atividades portuárias no meio 

socioeconômico (Figura 24): 

•••• Área administrativa e operacional do porto 

•••• Zona de canal (conflitos com a pesca) 

•••• Comunidade de entorno  

•••• Vias de acesso 
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Figura 24 - Área Diretamente Afetada pela atividade portuária – meio socioeconômico. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2016). 

 

Área de Influência Direta - AID 

 A Área de Influência Direta (AID) é a área sujeita aos impactos diretos da implantação 

e da operação do empreendimento. Sua delimitação ocorre em função das características 

socioeconômicas, físicas e bióticas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do 

empreendimento, considerando-se para o caso deste empreendimento, no tocante aos meios 

físico e biótico, a área sujeita às intervenções físicas (obras e serviços operacionais). No que 

tange à componente socioeconômica, a área de Influência Direta é definida pelos municípios 

que tem sua dinâmica socioeconômica diretamente impactada pelo empreendimento. No caso 

do porto de Rio Grande, este estudo considera as seguintes áreas como sendo influência direta 

do porto de Rio Grande para os distintos meios:        

 

Meio Físico 

 Considera-se como áreas de influência direta pelas atividades portuárias no meio físico 

(Figura 25): 

• Saco da Mangueira (pontos de escoamento de indústrias de fertilizantes) 
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• Praia do balneário Cassino (incluindo infralitoral) 

 

Figura 25 - Área de Influência Direta da atividade portuária – meio físico. 
Fonte: SIAM do LabGerco(2016). 

 

Meio biótico 

Considera-se como áreas de influência direta pelas atividades portuárias no meio 

biótico (Figura 26): 

• Saco da Mangueira 

• Praia do balneário Cassino (incluindo infralitoral) 

• Marismas  
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Figura 26 - Área de Influência Direta da atividade portuária – meio biótico. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2016). 

 

Meio Socioeconômico 

Considera-se como áreas de influência direta pelas atividades portuárias no meio 

socioeconômico (Figura 27): 

• Rio Grande 

• São José do Norte 

• Balneário do Cassino (incluindo praia) 
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Figura 27 - Área de Influência Direta da atividade portuária – meio socioeconômico. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2016). 

 
 
5.3 Proposta de adequação do Programa de Monitoramento Ambiental para o Porto do 

Rio Grande 

5.3.1 O modelo conceitual do Sistema Integrado de Avaliação Ambiental Portuária – SIAAP 

O modelo de monitoramento aqui proposto, denominado Sistema Integrado de 

Avaliação Ambiental Portuária (SIAAP), está ancorado teoricamente nos preceitos de 

Desenvolvimento Sustentável, Sistema Portuário, Gerenciamento Costeiro Integrado, 

DPSIR e Áreas de Influência, sendo este último originário das práticas de licenciamento 

ambiental.  

Com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável e minimizar os conflitos 

e impactos socioambientais na região do baixo estuário da Lagoa dos Patos (BELP) o SIAAP 

foi desenhado, considerando as características desejáveis de um porto sustentável, quais 

sejam: respeito ao meio ambiente, eficiência econômica e respeito às comunidades de entorno 

(de Rio Grande e São José do Norte) e trabalhadores portuários. 
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O SIAAP parte de uma racionalidade sistêmica e integrada. É sistêmico porque 

considera o porto e suas atividades como parte integrante de um sistema maior (o BELP), 

onde interatuam processos econômicos, físicos-bióticos e sociais. Nessa concepção, foi 

adotado o conceito de Sistema Portuário (Figura 28), apresentado originalmente no Estudo de 

Impacto Ambiental do Porto do Rio Grande (TAGLIANI; ASMUS, 1997) e atualizada por 

Kitzmann (2000).  

 

Figura 28 - Sistema Portuário a partir de uma racionalidade sistêmica e integrada. Adptado de Tagliani;  Asmus 
(1997) e Kitzmann (2000). 

 

Segundo Kitzmann (2013), entende-se aqui:  

 
Terminal ou Instalações Portuárias como o local onde as mercadorias se 
constituem em cargas portuárias e recebem as condições operacionais para serem 
transportadas; unidades industriais de produção de fertilizantes e fabricação de 
embarcações de grande porte (estaleiros); e ainda um conjunto de terminais 
pesqueiros, não alfandegados, e um conjunto de ocupações urbanas não 
regularizadas, decorrentes de problemas na relação porto-cidade. Cabe salientar que 
essas relações não são estáticas nem definitivas, elas se estruturam conforme 
ocorrem processos ecológicos e portuários concomitantes. Área do Porto 
Organizado onde os processos portuários efetivamente ocorrem, a exemplo da 
evolução e manobra com navios, atracação e desatracação, carga e descarga, 
abastecimentos, dragagens, dentre outros. Sistema Estuarino-Costeiro, o porto está 
inserido no ecossistema lagunar da Lagoa dos Patos onde se situam ambientes 
naturais de alta fragilidade (enseadas, ilhas, praias), tendo os molhes da barra como 
limitador e definidor da dinâmica hídrica e de sua salinização, temperatura e 
qualidade ambiental, assim como estrutura de ligação com o sistema oceânico 
adjacente. Nesse nível, além do Porto Organizado, estão inseridos os centros 
urbanos de Rio Grande e de São José do Norte com uma população de cerca de 
250.000 pessoas. (KITZMANN, 2013, p.14). 

 
 
 
 

Sistema 
Estuarino-
Costeiro

Área do Porto 
Organizado

Terminal ou 
Instalações 
Portuárias
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É considerado integrado porque está fundamentado nos princípios do Gerenciamento 

Costeiro Integrado, procurando estabelecer objetivos e responsabilidades partilhadas para 

atores centrais na gestão e monitoramento ambiental do BELP, com o intuito de: (1) 

Promover o desenvolvimento portuário/industrial de forma racional e sustentável no BELP; 

(2) Preservar e proteger a produtividade e a biodiversidade ecológica do BELP, prevenindo a 

destruição de habitats, poluição e sobre-exploração; e (3) Alcançar e sustentar uma adequada 

condição e/ou qualidade de vida das comunidades de entorno (de Rio Grande e São José do 

Norte) e trabalhadores portuários. 

Portanto, no SIAAP, a gestão e o monitoramento consideram (a) As interações entre 

os três níveis sistêmicos do Sistema Portuário e suas causas-efeitos; e (b) A integração de 

atores centrais entre níveis governamentais, não-governamentais e iniciativa privada, 

extrapolando os limites estritos de responsabilidade da Autoridade Portuária.  

A integração de atores centrais implica na busca de uma relação positiva e 

colaborativa entre os processos de gestão e monitoramento nos níveis locais, estaduais e 

regionais. Parte do princípio que o Porto do Rio Grande, sendo o principal indutor do 

processo de desenvolvimento econômico e social regional, cabe um papel central na gestão e 

monitoramento, no entanto, o município e o estado devem assumir também as suas 

responsabilidades enquanto beneficiários e co-participes das atividades portuárias. Esses têm 

a obrigação de alocar esforços e recursos através de políticas públicas, programas e projetos 

integrados de forma a prever, antecipar, mitigar e compensar os conflitos e impactos 

socioambientais decorrentes das atividades portuárias. 

Ainda, além das atividades localizadas na Área do Porto Organizado, considera 

também a presença e a influência do Distrito Industrial de Rio Grande – DIRG sobre a 

qualidade ambiental do BELP e a condição e/ou qualidade de vida das comunidades de 

entorno (de Rio Grande e São José do Norte) e trabalhadores portuários.  

O DIRG conta com diversas indústrias e empresas (de fertilizantes, de alimentos, de 

refino de óleos vegetais, etc) localizadas na zona retroportuária, nos entornos da enseada 

estuarina Saco da Mangueira, uma enseada marginal semifechada e rasa, ligada ao estuário 

através de uma boca estreita, sobre a qual se encontra a Ponte dos Franceses. Essa enseada 

tem grande importância ambiental, suas margens são constituídas por banhados salgados, 

campos litorâneos e arroios de sua microbacia, e também socioeconômica, como suporte a 

pesca artesanal de camarão. Embora seja considerada pela Norma Técnica SEMA 003/95 

como Área de Conservação – onde são tolerados lançamentos de efluentes tratados e os usos 

devem sujeitar-se à conservação das funções ecológicas – atualmente, vem sofrendo com 
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conflitos de uso e ocupação, gerados pela competição de espaço entre pescadores artesanais, 

industrias e empresas, incorporadores imobiliários e a população em geral (TAGLIANI; 

FREITAS; DOMINGUES, 2007), consequentemente, suas margens estão sendo aterradas; a 

pesca artesanal está sendo prejudicada; e 29% do total de efluentes de Rio Grande, incluindo 

o efluente doméstico oficial da cidade e os efluentes pluviais e industriais (do DIRG), estão 

sendo depositados na enseada, sendo que a maioria deles não recebe tratamento 

(BAUMGARTEN; NIENCHESKI; VEECK, 2001). Logo, a qualidade ambiental do Saco da 

Mangueira reflete diretamente na qualidade ambiental do BELP.  

O DIRG é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia – SDECT do Estado do Rio Grande do Sul e apesar de não se encontrar sob a 

jurisdição da Autoridade Portuária –  seus licenciamentos ambientais são realizados de forma 

independentes e desarticulados do licenciamento do porto, fragmentando assim o processo de 

gestão ambiental – funcionalmente, sua operação está intimamente relacionada com o porto, 

sejam através da conexão com os terminais, via esteiras, seja através de tubovias ou mesmo de 

transporte rodoviário.  

Deste modo, o SIAAP ressalta a importância de tratar e monitorar as fontes de 

emissões de efluentes líquidos no BELP, e propõe a articulação e a integração de esforços 

entre a Autoridade Portuária, o DIRG, a FEPAM e a Prefeitura Municipal na gestão e 

monitoramento da qualidade das águas. É necessário, portanto, acompanhar se o 

enquadramento das águas (Norma Técnica SEMA 003/95) vem sendo observado tanto pelo 

município como pelas indústrias e empresas, e disponibilizar essa informação de forma 

transparente para o conjunto da sociedade. 

Buscando uma forma mais eficiente de comando e controle, o SIAAP proposto neste 

estudo segue o modelo conceitual DPSIR (EEA, 2007). Basicamente essa abordagem têm três 

vantagens claras: (1) Definição de forma ampla e integrada das relações de causa-efeito, entre 

o Desenvolvimento Portuário/Industrial, a qualidade  ambiental do  BELP, e  a 

condição/qualidade de vida das comunidades de entorno (de Rio Grande e São José do Norte) 

e  trabalhadores portuários; (2) Auxilia na estrutura operacional e no processo de integração e 

organização das informações que serão geradas; e (3) Permite o planejamento preventivo, na 

medida em que incorpora o monitoramento do Desenvolvimento Portuário/Industrial e suas 

possíveis consequências sistêmicas.  A estrutura do modelo DPSIR encontra-se representado 

na Figura 29. 

Assume-se aqui que o Desenvolvimento Portuário/Industrial é a principal Força 

Motriz indutora de mudanças socioeconômicas regional, que leva a Pressões sobre o 
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meioambiental (físico-biótico), social e econômico, que influenciam e/ou afetam diretamente 

ou indiretamente o Estado destes meios. As alterações no estado, por sua vez, podem levar a 

um conjunto de Impactos e conflitos socioambientais, que demandam Respostas. As 

respostas devem constituir as iniciativas e ações empreendidas pelo conjunto da sociedade 

(Poder Público, empresas, população) através de políticas, planos, programas e projetos, para 

evitar, mitigar ou compensar os impactos e conflitos socioambientais. Atuando, assim, 

diretamente em qualquer componente do modelo.   
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Figura 29 - O modelo conceitual DPSIR do Desenvolvimento Portuário/Industrial. 
Fonte: Elaborada pela autora.
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• Alteração na dinâmica costeira, com indução de 
processos erosivos e de assoreamentos, e 
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• Supressão dos ecossistemas costeiros e marinhos; 

• Perda do uso da terra e reassentamento 
involuntário de população de baixa renda;  

• Mudanças da paisagem e uso da terra (estradas, 
piers, depósitos, galpões, etc); 

• Desequilíbrio das tradições locais culturais, 
étnicas, históricas e religiosas; 

• Aumento no tráfego de veículos leves e pesados;  

• Aumento das demandas de água, energia e 
saneamento; 

• Geração de empregos, renda e tributos; 

• Crescimento populacional, adensamento urbano, 
ocupação espacial desordenada e favelização;  

• Produção de fertilizantes, óleo de soja e de 
navios/plataformas;  

• Perdas de contenção nas operações portuárias; 

• Geração de emissões atmosféricas (pó, gases, 
fumaça); 

• Geração de efluenteslíquidos; 

• Geração de resíduos sólidos (em embarcações, 
instalações portuárias, operações, etc); 

• Geração de ruídos e vibrações; 

 

 

• Qualidade da água, do ar, do solo e do 
sedimento; 

• Condição e/ou qualidade de vida da flora e 
da fauna, aquáticas e terrestres; 

• Condição e/ou qualidade de vida dos 
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portuários; 
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• Redução da qualidade de vida e do bem-estar 
dos moradores de entorno, das comunidades de 
pescadores e dos trabalhadores portuários; 

• Redução da qualidade do ar, solos, água e 
sedimentos; 

• Redução da biodiversidade;  

• Diminuição da belezacênica; 

• Impactos negativos nas atividades e fisiologia 
da fauna e flora, aquáticas e terrestres;  

• Afugentamento, redução e/ou perda de estoques 
pesqueiros; 

• Risco de introdução de espécies exóticas; 

• Aparecimento e proliferação de vetores de 
doenças (pombos e ratos); 

• Poluição sonora - prejuízos e obstáculos ao 
funcionamento das atividades portuárias e aos 
moradores da vizinhança; e obstáculos às 
atividades de alimentação e reprodução da 
fauna;  

• Redução da possibilidade de lazer e recreação; 
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Desenvolvimento 

portuário/industrial 

 

Força Motriz 

• Ação afetiva do poder público no 
planejamento e gestão da região, em 
prol de sua conservação;  

• Planejamento Ambiental Estratégico; 

• Gestão Ambiental Portuária;  

• AuditoriasAmbientais; 

• Licenciamento Ambiental; 

• Monitoramento Ambiental; 

 
Respostas 

Leva a 
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Deste modo, o SIAAP é um instrumento de avaliação integrada, que vai além do 

acompanhamento da qualidade do meio físico e biótico, considerando também o 

acompanhamento da condição e/ou qualidade social, econômica e operacional.  

O SIAAP reconhece a importante influência positiva que o Desenvolvimento 

Portuário/Industrial desempenha na dinâmica socioeconômica regional, mas não negligencia o 

conjunto de impactos e conflitos socioambientais que podem ser gerados a partir de suas 

atividades. Também reconhece, que a distribuição dos benefícios socioeconômicos, como por 

exemplo, a geração de emprego e renda, não recai aos mesmos grupos sociais que assumem 

os ônus dessa atividade. 

O monitoramento social no SIAAP propõe acompanhar as variações de condição 

e/ou qualidade de vida dos grupos sociais direta e indiretamente afetados pelo 

Desenvolvimento Portuário/Industrial. 

Segundo Walter (2016), os grupos sociais mais vulneráveis aos impactos e conflitos 

socioambientais do Desenvolvimento Portuário/Industrial são os moradores do entorno (de 

Rio Grande e São José do Norte), as comunidades de pescadores artesanais e os trabalhadores 

portuários. De acordo com a autora, ao longo de décadas, a relação do porto com as cidades 

de Rio Grande e São José do Norte e vice-versa, se dá de forma conturbada. Essa relação pode 

ser compreendida como um reflexo da demanda por espaço. Assim, como consequência dessa 

relação conturbada, tem-se como principal impacto e conflito socioambiental a alocação e 

realocação de moradores. Os moradores têm sido deslocados compulsoriamente em virtude da 

ocupação de suas comunidades para a expansão portuária e também, novas comunidades 

foram e são estabelecidas devido às oportunidades de trabalho, a escassez de moradias para as 

pessoas de baixa renda e a proximidade dos locais de trabalho. Estes acumulam a instabilidade em 

relação ao seu local de moradia com problemas sociais e ambientais e de exclusão, cuja 

possíveis remoções contribuem ainda mais para a vulnerabilidade social. 

Walter (2016) defende que o conceito de “áreas urbanas desfavorecidas”, proposto por 

Souza (2011), tem aplicabilidade como indicador social para o monitoramento portuário, por 

apresentar correlações à vulnerabilidade social, e permite o emprego de dados secundários, 

oriundos de fontes como o IBGE. 

 
A expressão de uma produção do espaço que se origina em um contexto de 
desigualdade e exclusão social acumulando fatores de desfavorecimento e 
vulnerabilidade como desemprego, emprego precário, baixa renda, distância 
acentuada do centro de trabalho e serviços, baixo nível de escolaridade, baixa 
qualidade das moradias, espaços e serviços públicos deteriorados ou inexistentes e 
desestruturação familiar (SOUZA, 2011 apud WALTER, 2016, p.37-38). 
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O desfavorecimento é um conceito relacionado à vulnerabilidade, exclusão social, e/ou 

desigualdade. Como destaca, Souza (2011, p.25) pode se compreender o desfavorecimento 

“como uma situação de carência de recursos e meios em comparação a outros segmentos da 

sociedade”.  

Ainda, Walter (2016), destaca que para além de indicadores, as questões sociais 

necessitam ser reconhecidas como parte da sustentabilidade, que no caso do porto, sua 

influência no entorno é demarcada pela sua presença, de forma que tanto o licenciamento 

ambiental – ao estabelecer condicionantes – como os sistemas de gestão ambiental portuários, 

necessitam reconhecer esta dimensão.  

Uma questão que emerge quanto a esse aspecto é: Cabe ao Porto do Rio Grande a 

responsabilidade de monitorar a dimensão social do meio ambiente de entorno? Entende-se 

que uma vez que o município se beneficia com a renda gerada pelo Desenvolvimento 

Portuário/Industrial, essa tarefa cabe ao município. Assim, o SIAAP além de propor ações e 

responsabilidades partilhadas entre os atores centrais pela gestão e monitoramento ambiental 

no BELP, também, propõe a integração de agendas da prefeitura municipal e autoridade 

portuária, órgão estadual e federal no contexto das áreas adjacentes ao porto, a fim de 

promover a sustentabilidade.    

O monitoramento econômico no SIAAP propõe o acompanhamento do desempenho 

e a eficiência econômica das atividades portuárias, tanto para fins de planejamento estratégico 

como para avaliar se os custos ambientais estão internalizados em sua contabilidade. 

O monitoramento operacional foi discutido e proposto, primeiramente, pelo Estudo 

de Impacto Ambiental do Porto do Rio Grande (TAGLIANI; ASMUS, 1997). As diretrizes 

estabelecidas no EIA não foram adotadas no Programa de Monitoramento do Porto do Rio 

Grande. Devido a sua relevância, o SIAAP resgata este monitoramento. 

Segundo Tagliani e Asmus (1997) entende-se Sistema Operacional como sendo todo o 

conjunto de estruturas portuárias (galpões, piers, atracadouros, navios, indústrias, etc) e o seu 

funcionamento (todas as atividades de recepção, transporte e armazenamento de cargas no 

porto). Ou seja, voltando para a concepção de Sistema Portuário adotado no SIAAP (Figura 

28), o Sistema Operacional nada mais é do que os componentes estruturais Área do Porto 

Organizada e Terminal ou Instalações Portuárias pensados e analisados em conjunto. Suas 

inter-relações afetam diretamente o componente estrutural Sistema Estuarino-Costeiro. 

No EIA ficou evidenciado que a contaminação do Sistema Estuarino-Costeiro provém 

de fontes muito variáveis, incluindo a poluição de grande escala, como o dos efluentes do 

esgoto municipal, como também, as fontes internas - poluição por esgotos domésticos 
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originadas nas unidades portuárias e nos navios, as atividades industriais presentes, o lixo 

naval, a contaminações por óleos e graxas de lavagens de equipamentos, tanques e porões de 

navios, os pequenos derrames rotineiros nas operações de carga e descarga de granéis sólidos 

e líquidos, a contaminação de água de escoamento pluvial, os passivos ambientais, etc.  

Logo, o acompanhamento sistemático do Sistema Operacional é imprescindível, 

facilitando a identificação das possíveis causas-efeitos com precisão e dando suporte a ações 

técnicas necessárias para minimizar ou eliminar os conflitos e impactos socioambientais 

decorrentes de falhas ou ineficiências operacionais.  

Ainda, Tagliani e Asmus (1997) comentam que o monitoramento do sistema 

operacionaldeverá ter um caráter dinâmico, flexível e adaptativo. Isto é, deverá estabelecer 

um relacionamento estreito com a Autoridade Portuária, e acompanhar as atividades 

desenvolvidas no porto, incluindo aquelas de caráter esporádico, como as operações de 

manutenção (por exemplo, as operações de dragagens) e propor soluções e alternativas 

técnicas. Estas devem incorporar o conhecimento científico e empírico acumulado, as 

incertezas presentes nos processos decisórios e os dados do monitoramento sistematizado, a 

fim de propor as mudanças de percurso que se fizerem necessárias, num contexto de 

permanente reavaliação.  

O monitoramento operacional no SIAAP propõe sistematizar as informações sobre o 

controle da gestão ambiental e o atendimento as conformidades ambientais portuárias, 

integrando todos os terminais portuários, ao demandar, dos mesmos, informações a respeito 

da situação de suas licenças operacionais e programas ambientais em desenvolvimento, 

fornecendo assim, indicadores de resposta do meio operacional, de modo que a Autoridade 

Portuária possa assumir uma postura pró-ativa no controle ambiental de sua jurisdição. 

 

5.3.2 A estrutura operacional do Sistema Integrado de Avaliação Ambiental Portuária - 
SIAAP 
 

Feita essas considerações sobre a base conceitual do SIAAP, torna-se necessário 

explicitar o aspecto operacional do mesmo.  

O SIAAP propõe monitorar o meio ambiental, social, econômico e operacional através 

de parâmetros e variáveis que representam esses meios. O monitoramento dos parâmetros e 

variáveis gerarão informações (indicadores) sobre os meios. Os indicadores fornecerão 

conhecimentos com o objetivo de subsidiar os processos de planejamento e gestão ambiental 

do BELP. 
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A organização de informações (indicadores) se dá através da estrutura do modelo 

DPSIR do Desenvolvimento Portuário/Industrial (Figura 29). O SIAAP fornecerá 

Indicadores de Pressão do Desenvolvimento Portuário/Industrial sobre o meio econômico 

(nível de atividade portuária, produção industrial no porto, geração de emprego e renda), o 

meio social (vulnerabilidade social) e o meio ambiental (vulnerabilidade ambiental). 

Fornecerá Indicadores de Estado/Impacto do meio social (saúde pública), do meio físico 

(qualidade da água, do ar e do sedimento) e do meio biótico (acompanhamento da macrofauna 

bentônica, da ictiofauna, cetáceos, pinípedes, ornitofauna, plâncton, gastrópodes, espécies 

sinantrópicas e bioindicadores). Fornecerá Indicadores de Resposta (gestão ambiental, 

atendimento as conformidades ambientais portuárias).  

Nessa proposta, a indicação dos locais de monitoramento parte da identificação das 

Áreas de Influência das atividades portuárias, conforme apresentado anteriormente. A partir 

dessa identificação foram estabelecidas Zonas de Monitoramento (Figura 30), sem um 

detalhamento espacial muito aprofundado, o que poderá ser feito posteriormente. Assim, 

foram indicadas as seguintes zonas: (1) Área Portuária; (2) Canal de acesso; (3) Comunidades 

de entorno; (4) Marismas; (5) Terminais Portuários; (6) Saco da Mangueira; (7) Praia do 

Cassino – Infralitoral; (8) Local de descarte – Dragagem.   

 

Figura 30 - Zonas de Monitoramento. 
Fonte: SIAM do LabGerco (2017). 
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O modelo em proposição amplia os pontos de monitoramento nas Áreas Diretamente 

Afetadas, incluindo as áreas mais próximas dos terminais portuários a fim de reduzir as 

incertezas quanto às relações de causa-efeito. Além disso, com esse mesmo propósito, propõe 

incluir as Áreas de Influência Direta do porto para os meios físicos, bióticos e 

socioeconômicos, incluindo nesse caso, a área de despejo de material dragado na plataforma 

marinha e a zona infralitoral no balneário Cassino, uma vez que restam incertezas na 

comunidade científica e na sociedade quanto à relação aos fenômenos de deposição de lama 

na praia do Cassino com as atividades portuárias, da qual a estratégia de monitoramento 

ambiental que vem sendo conduzida não permitiu responder com clareza essa questão. Propõe 

a eliminação de alguns parâmetros que não estabelecem a desejada relação causa-efeito com 

as atividades portuárias, e a redução da frequência amostral de alguns parâmetros que não 

apresentam inconformidades ao longo de todo o período de monitoramento. Inclui o 

monitoramento de algumas variáveis socioeconômicas consideradas essenciais para 

compreender as relações porto-cidade, e variáveis operacionais para fortalecer o papel da 

Autoridade Portuária enquanto síndico do porto. 
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Quadro 5 -  SIAAP – Indicador de Pressão. 
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Econômico, social e 
ambiental  

 
 

Nível de 
atividade 
portuária 

Fluxo de navios A        

• SUPRG 
• Prefeitura Municipal 

 

Fluxo de caminhões A        
Carga transportada (ton) A        
Consumo de água A        
Consumo de energia elétrica A        
Geração de resíduos sólidos - 
Identificação da classificação (ABNT 
NBR 10004:2004) e da quantidade de 
resíduos enviados para o aterro sanitário e 
para a reciclagem  

A 

       

Emissões de efluentes líquidos - 
Identificação e medição dos lançamentos 
no estuário; Resolução CONAMA nº 
357/2005 

A 

       

Emissões atmosféricas - Identificação das 
fontes e quantificação dos gases de efeito 
estufa; Resolução CONAMA nº 03/90 

A 
       

Geração de ruídos - identificação das 
fontes e respectivos níveis de ruído; 
Resolução CONAMA nº 01/90 e pela 
Norma ABNT - NBR 10.151 

A 
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Produção 
industrial no 

porto 

Produção de fertilizantes, óleo de soja e 
de navios/plataformas A 

       

Geração de 
emprego e 

renda 

Taxa de arrecadação ICMS A        

Número de trabalhadores portuários A        

Porcentual da utilização de mão de obra 
local A        

Vulnerabilidade 
social 

Percentual de reassentamento 
involuntário  

  B      

Percentual da população residente nas 
comunidades de entorno   B      

Renda média familiar nas comunidades de 
entorno   B      

Taxa de analfabetismo nas comunidades 
de entorno   B      

Número médio de anos de estudos nas 
comunidades de entono  

 
B 

     

Vulnerabilidade 
ambiental 

Áreas degradadas e APPs - controle e 
recuperação  A        

Passivos ambientais – remediação de 
passivos A        

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

LEGENDA: A – Anual; B – Bi-anual.  
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Quadro 6 - SIAAP – Indicador de Estado/Impacto. 

INDICADOR DE ESTADO/IMPACTO 

 
Meio 

 
Parâmetros  Variáveis 

Zonas de monitoramento  

Responsáveis 

Á
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 (
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al

) 

L
oc

al
 d

e 
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sc
ar

te
 (

D
ra

ga
ge

m
) 

Social  Saúde pública 

Percentual da população das 
comunidades de entorno que dispõe de 
escoadouro de dejetos através de 
ligação do domicílio à rede coletora ou 
fossa séptica 

  A      

• SUPRG 
• Prefeitura Municipal 
• DIRG 
• CORSAN 
• FEPAM 

 

Percentual da população das 
comunidades de entorno atendida, 
direta ou indiretamente, por serviço 
regular de coleta de lixo domiciliar 

  A      

Percentual das comunidades de 
entorno servida por rede de 
abastecimento de água, com ou sem 
canalização domiciliar; e luz elétrica 

  A      

Percentual das comunidades de 
entorno com acesso aos serviços 
primários de saúde 

  A      

Taxa de incidência de doenças 
respiratórias 

  A      

Taxa de crescimento de DST   A      

Ambiental – Físico  Qualidade da água 
Salinidade  S   S S   
pH  S   S S   
Oxigênio dissolvido  S   S S   
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Saturação de oxigênio  S   S S   
DBO  S   S S   
Material particulado em suspensão  S   S S   
Turbidez  S   S S   
Transparência  S   S S   
Clorofila a  S   S S   
Nitrogênio amoniacal   S   S S   
Fosfato  S   S S   
Fosforo total  S   S S   
Nitrito  Se   Se Se   
Nitrato  Se   Se Se   
Silicato  Se   Se Se   
Arsênio  Se   Se Se   
Cádmio  Se   Se Se   
Chumbo  Se   Se Se   
Cromo  Se   Se Se   
Cobre  S   S S   
Ferro  S   S S   
Mercúrio  Se   Se Se   
Manganês  S   S S   
Níquel  Se   Se Se   
Zinco  S   S S   
Ecotoxidade  Se   Se Se   
TBT  Se   Se Se   

Qualidade do ar 

Partículas totais em suspensão M        
Fumaça M        
Partículas inaláveis M        
Dióxido de enxofre M        
Monóxido de carbono M        
Ozônio M        
Dióxido de nitrogênio M        

Qualidade do 
sedimento  

Batimetria   Se   Se Se Se Se 
Granulometria   Se   Se Se Se Se 
Óleos e graxas  Se   Se Se   
Carbono orgânico total  Se   Se Se   
Nitrogênio orgânico total  Se   Se Se   
Fósforo total  Se   Se Se   
Zinco  Se   Se Se   
Cobre  Se   Se Se   
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Cádmio  Se   Se Se   
Níquel  Se   Se Se   
Cromo  Se   Se Se   
Chumbo  Se   Se Se   
Arsênio  Se   Se Se   
Mercúrio  Se   Se Se   
Alumínio   Se   Se Se   
Hidrocarbonetros policíclicos 
aromáticos (HPAs) 

 Se   Se Se 
  

Ecotoxidade  Se   Se Se   

Ambiental – Biótico 
 

Macrofauna 
bentônica 

Densidade e abundância de Heleobia 

australis, Erodona mactroides e 
Tagelus plebeius 

 Se       

Ictiofauna Abundância (CPUE) e biodiversidade 
(Shannon-Weaver) 

 Se    Se   

Cetáceos Número de indivíduos  Se     Se  

Pinípedes 
Número de indivíduos de leões-
marinhos (Otaria flavescens) e lobos-
marinhos (Arctocephalus australis) 

      Se  

Ornitofauna Abundância e biodiversidade; e 
controle de espécies em extinção 

 Se  Se     

Plancton Ocorrência de espécies exóticas  Se   Se    

Gastrópodes TBT, análise imposex ou intersex   Se   Se    

Espécies 
sinantrópicas 

Levantamento e caracterização; 
Ocorrência e Controle de pombos e 
ratos 

Se        

Bioindicadores 
(Craca, Mexilhão, 

Peixes e 
Camarão) 

Cromo  Se    Se Se  
Chumbo  Se    Se Se  
Cobre  Se    Se Se  
Cádmio  Se    Se Se  
Arsênio  Se    Se Se  
Zinco  Se    Se Se  
Mercúrio  Se    Se Se  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

LEGENDA: A – Anual; S – Sazonal; M – Mensal; Se – Semestral.  
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Quadro 7 - SIAAP – Indicador de Resposta. 

INDICADOR DE RESPOSTA 

 
Meio 

 
Parâmetros  Variáveis 

Zonas de monitoramento  

Responsáveis 

Á
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 d
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m
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Operacional  

Licenciamento 
Ambiental  

Monitoramento das licenças 
ambientais A    A    

• SUPRG 

• Terminais portuários 
 

Monitoramento das Auditorias 
Ambientais  A    A    

Monitoramento dos Programas 
Ambientais  A        

Dragagem  

Monitoramento da operação de 
dragagem, do descarte dos sedimentos 
oriundos da dragagem e dispersão da 
pluma de sedimentos; Resolução 
CONAMA nº 344/2004  

X X     X X 

Segurança 

Treinamentos e capacitações 
ambientais A    A    

Banco de dados 
oceanográficos/hidrológicos e 
meteorológicos/ climatológicos  

A    A    

Planos elaborados e implantados sobre 
prevenção de riscos e atendimento a 
emergência 

A    A    

Ocorrência de acidentes ambientais  A    A    

Agenda ambiental – divulgação de 
informações ambientais do porto A        
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Educação 
Ambiental 

Promoção da conscientização sobre as 
repercussões da atividade portuária no 
meio ambiente, e na 
condição/qualidade de vida dos 
moradores de entorno e dos 
trabalhadores portuários, mantendo a 
educação ambiental integrada aos 
processos de capacitação dos 
profissionais   

A    A    

Desenvolver programas e projetos de 
educação ambiental em parceria com 
escolas, universidades e/ou 
organizações não-governamentais  

A        

Programas e projetos de educação 
ambiental que atingem também as 
comunidades do entorno   

A        

Ações de promoção 
da saúde pública  

Realização da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(SIPAT)  

Se        

Campanhas isoladas para 
conscientização sobre o uso de EPI  Se        

Prevenção de DST, dengue, etc  Se        

Vacinação, exames de saúde 
preventiva, etc  Se        

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

LEGENDA: A – Anual; X – Quando ocorrer o procedimento de dragagem; Se – Semestral. 
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PADRÕES DE REFERÊNCIA DO SIAAP 

 
Qualidade da água  

A Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005 estabelece as condições e os 

padrões de qualidade das águas (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Limites máximos de concentrações exigidos pela Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 
2005. 

Variáveis Padrão 

Oxigênio dissolvido não inferior a 4 mg/L O2 

Nitrogênio amoniacal 0,70 mg/L 

Fosforo total 0,186 mg/L 

Nitrito 0,20 mg/L 

Nitrato 0,70 mg/L 

Arsênio 0,069 mg/L 

Cádmio 0,04 mg/L 
Chumbo 0,210 mg/L 
Cromo 1,1 mg/L 
Cobre 7,8 µg/L 

Mercúrio 1,8 µg/L 

Níquel 74 µg/L 

Zinco 0,12 mg/L 

Tributilestanho 0,37 µg/L TBT 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 A partir da série de dados sistematicamente coletados e coligidos, foi possível 

estabelecer padrões de referência (Tabela 10) para aquelas variáveis que não apresentam 

padrões legalmente instituídos.  

 

Tabela 10 - Padrões de referência recomendados para variáveis sem referência legal. 

Variáveis 
Médias registradas (2006-2012) 

Superfície Meio Fundo 

Salinidade 13,13 18,87 18,66 
pH 7,88 7,96 8,11 
Saturação de oxigênio (%) 97,34 93,99 94,03 
DBO (mg/L) 2,91 1,33 1,29 
Material particulado em suspensão (mg/L) 58,55 77,16 94,74 
Turbidez(NTU) 17,79 18,08 24,25 
Transparência(cm) 81,37 
Clorofila a (µg/L) 6,85 8,72 7,37 
Fosfato (µM) 1,007 0,922 0,866 
Silicato (µM) 99,95 90,88 84,63 
Ferro (mg/L) 0,903087 0,740524 1,537532 
Manganês (mg/L) 0,004881 0,00326 0,006592 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Qualidade do ar 

O CONAMA estabelece Padrões Nacionais de Qualidade do Ar (Tabela 11) através da 

Resolução nº 3, de 28 de junho de 1990. Os padrões estabelecidos dividem-se em dois tipos: 

(1) Padrões Primários de qualidade do ar – são as concentrações de poluentes que, 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Podem ser entendidos como níveis 

máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de 

curto e médio prazo; (2) Padrões Secundários de qualidade do ar – são as concentrações de 

poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo afeito adverso sobre o bem-estar 

da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente 

em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, 

constituindo-se em meta de longo prazo.  

 
Tabela 11 - Limites máximos de concentrações exigidos pela Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho de 
1990. 

Variáveis 
Tempo de 

Amostragem 

Padrão 
Primário 

µg/m³ 

Padrão 
Secundário 

µg/m³ 
Método de Medição**** 

Partículas Totais em Suspensão 
24 horas* 240 150 

Amostrador de Grandes Volumes 
MGA** 80 60 

Partículas inaláveis 
24 horas* 150 150 

Separação Inercial/Filtração 
MAA*** 50 50 

Fumaça 
24 horas* 150 100 

Refletância 
MAA*** 60 40 

Dióxido de Enxofre 
24 horas* 365 100 

Pararosanilina 
MAA*** 80 40 

Dióxido de Nitrogênio 
1 hora* 320 190 

Quimiluminescência 
MAA*** 100 100 

Monóxido de Carbono 
1 hora* 

40.000 40.000 

Infravermelho não dispersivo 
35 ppm 35 ppm 

8 horas* 
10.000 10.000 
9ppm 9ppm 

Ozônio 1 hora* 160 160 Quimiluminescência 

* Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano  
** Média geométrica anual 
*** Média aritmética anual 
Fonte: Elaborada pela autora. Adaptada da Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990. 
 

Esta resolução estabelece ainda episódio crítico de poluição do ar quando observada a 

presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de tempo, 

resultante da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos mesmos. 

Ficam estabelecidos os Níveis de Atenção, Alerta e Emergência. Os critérios são apresentados 

na tabela a seguir: 
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Tabela 12 -Critérios para episódios críticos de poluição do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 3, de 
28 de junho de 1990. 

Variáveis Atenção Alerta Emergência 

Partículas Totais em Suspensão  
µg/m³ - 24 horas 

375 625 875 

Partículas inaláveis 
µg/m³ - 24 horas 

250 420 500 

Fumaça 
µg/m³ - 24 horas 250 420 500 

Dióxido de Enxofre  
µg/m³ - 24 horas 

800 1600 2100 

Dióxido de Nitrogênio  
µg/m³ - 1 horas 

1130 2260 3000 

Monóxido de Carbono  
Ppm - 8 horas 15 30 40 

Ozônio  
µg/m³ - 1 horas 

400 800 1000 

Fonte: Elaborada pela autora. Adaptada da Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990. 
 

Qualidade dos sedimentos 

A Resolução CONAMA n° 454, de 01 de novembro de 2012 estabelece as condições e 

os padrões de qualidade dos sedimentos (Tabela 13), Nível 1.  

Tabela 13 - Limites máximos de concentrações exigidos pela Resolução CONAMA nº 454, de 01 de novembro 
de 2012, Nível 1. 

Variáveis Padrão 

Carbono Orgânico Total 10% 

Nitrogênio Orgânico Total 4800 mg/Kg 

Fósforo Total  2000 mg/Kg 

Mercúrio 0,3 mg/Kg 

Zinco 150 mg/Kg 

Chumbo 46,7 mg/Kg 

Cobre 34 mg/Kg 
Níquel 20,9 mg/Kg 
Cromo 81 mg/Kg 
Cádmio 1,2 mg/Kg 

Arsênio 19 mg/Kg 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Esta resolução também estabelece os limites máximos para os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs) (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Limites máximos organoclorados e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. 

Variáveis Padrão 

HPAs (µg/kg) 

Naftaleno 160 
2- metil Naftaleno 70 
Acenaftileno 44 
Acenafteno 16 
Fluoreno 19 
Fenantreno 240 
Antraceno 85 
Fluoranteno 600 
Pireno 665 
Benzo(a) antraceno 280 
Criseno 300 
Benzo(a) pireno 230 
Dibenzo(a,h) antraceno 43 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A partir da série de dados sistematicamente coletados e coligidos, foi possível 

estabelecer padrões de referência (Tabela 15) para aquelas variáveis que não apresentam 

padrões legalmente instituídos.  

 

Tabela 15 - Padrões de referência recomendados para variáveis sem referência legal. 

Variáveis Médias registradas (2006-2012) 

Granulometria (%) 

Cascalho 0,1663 
Areia 28,9638 
Silte 37,6093 
Argila 33,2571 

Óleos e graxas (%) 0,5493 

Alumínio (mg/kg) 29247,4439 

Alumínio (%) 2,9247 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

MACROFAUNA BENTÔNICA 
 
Variáveis 

Dominância, densidade e número de indivíduos das seguintes espécies:  

• Heleobia australis 

• Erodona mactroides 

• Tagelus plebeius 

Padrões de referência  

Dominância: Heleobia australis– 92% de dominância 

Densidade de organismos por estação: 25 a 186 mil indivíduos por m² 



125 

Número de indivíduos por estação amostral:  

Heleobia australis – 134.277indivíduos/estação amostral 

Erodona mactroides –582 indivíduos/estação amostral 

Tagelus plebeius– 344 indivíduos/estação amostral 

 
ICTIOFAUNA 

Variáveis 

CPUE, Diversidade de espécies e Dominância 

Padrões de referência  

CPUE: Entre 60 e 200. 

Diversidade de espécies: Índice de Shannon-Weaver entre 1,40 a 2,29. 

 

CETÁCEOS 

Variáveis 

Número de indivíduos 

Padrões de referência 

80 – 90 indivíduos 

 

PINÍPEDES 

Variáveis  

Número de indivíduos de leões-marinhos (Otariaflavescens) e lobos-marinhos 

(Arctocephalusaustralis). 

Padrões de referência 

Leões-marinhos: 800 – 1200 indivíduos 

Lobos-marinhos: 3 – 24 indivíduos 

 

GASTRÓPODES 

Há padrão de qualidade para o TBT na água, como visto anteriormente, porém podem 

ser elevados para a proteção da vida aquática, podendo causar imposex em gastrópodes. 

Portanto, recomenda-se o acompanhamento do TBT na qualidade da água do estuário e 

análises de imposex ou intersex em gastrópodes.   
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BIOINDICADORES  

A ANVISA, na Resolução - RDC Nº 42, DE 29 DE AGOSTO DE 2013, estabelece 

limites máximos de contaminantes inorgânicos em alimentos (Tabela 16). 

 
Tabela 16 - Limites máximos de concentração exigidos pela ANVISA na Resolução - RDC Nº 42, DE 29 DE 
AGOSTO DE 2013. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

Variáveis Padrão 

Cromo 0,10 μg/g 

Chumbo 2μg/g 

Cobre 30 μg/g 

Cádmio 1μg/g 

Arsênio 1μg/g 

Zinco 50 μg/g 

Mercúrio 0,50 μg/g 
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6 CONCLUSÕES 

 
No presente estudo, foi realizada uma análise integrada do processo de monitoramento 

ambiental do Porto do Rio Grande no período amostral de 2006-2012, com o propósito de 

propor uma adequação ao Programa de Monitoramento Ambiental. 

Este porto possui um dos mais antigos programas de monitoramento sistemático entre 

os portos do país. O conjunto de dados disponíveis nos Relatórios Técnicos Anuais tem 

permitido avaliar de forma bastante confiável a evolução do comportamento de vários 

componentes ambientais. No entanto, não elucida a verificação da relação de causa-efeito da 

qualidade ambiental com o desenvolvimento portuário.  A análise realizada permitiu constatar 

que o Programa de Monitoramento Ambiental como está estruturado e vem sendo executado, 

não é um instrumento suficiente e adequado para assegurar a sustentabilidade.  Deste modo, 

torna-se necessária aperfeiçoar este programa. O monitoramento deveria considerar 

parâmetros que possam efetivamente avaliar o alcance de todos os impactos associados às 

atividades portuárias, ampliando o mesmo para além dos indicadores físico-químicos, e para 

além das áreas diretamente afetadas, incluindo a dimensão socioeconômica e outros atores 

intervenientes na área de influência portuária. 

Com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável e minimizar os conflitos 

e impactos socioambientais na região do baixo estuário da Lagoa dos Patos (BELP) o SIAAP 

foi proposto, considerando as características desejáveis de um porto sustentável, quais sejam: 

respeito ao meio ambiente, eficiência econômica e respeito às comunidades de entorno (de 

Rio Grande e São José do Norte) e trabalhadores portuários. 

Em síntese, esta pesquisa propôs: 

• Delimitar as Áreas de Influência Direta e as Áreas Diretamente Afetadas pelo Porto 

do Rio Grande. 

• Incluir no monitoramento pontos amostrais na enseada estuarina Saco da 

Mangueira, infralitoral da praia do Cassino e zona de deposição de dragado. 

• Apontar a responsabilidade compartilhada entre atores locais no processo de 

monitoramento. 

• Usar o modelo DPSIR no monitoramento como abordagem estratégica para 

antecipar os impactos e conflitos socioambientais.  

• Incluir parâmetros socioeconômicos e operacionais.  

• Estabelecer padrões de referência para aqueles parâmetros sem padrões legais.   
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Pretende-se que o modelo em proposição venha a se tornar um instrumento mais 

efetivo de prevenção e de controle dos impactos e conflitos socioambientais do Porto do Rio 

Grande. 
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