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Mudanças Climáticas e a Vulnerabilidade da Zona Costeira do Brasil:
Aspectos ambientais, sociais e tecnológicos *

Climate Changes and Vulnerability of  the Brazilian Coastal Zone in its
Environmental, Social, and Technological Aspects

João Luiz Nicolodi @, 1 & Rafael Mueller Petermann 2

RESUMO

A resposta das sociedades frente ao que se convencionou chamar Mudanças Climáticas é um dos grandes desafios a
serem enfrentados pela humanidade no Século XXI. Seu potencial para causar impactos econômicos e sociais é considerável,
com efeito direto na qualidade de vida das populações costeiras. Este desafio somente poderá ser enfrentado a partir de
ações integradas entre os diversos setores da sociedade e fundamentado no conhecimento profundo dos cenários atuais
e previstos. O presente artigo apresenta uma contribuição a este conhecimento, definindo o grau de vulnerabilidade da
zona costeira brasileira (em escala da União), com base em uma combinação de critérios ambientais, sociais e tecnológicos,
definidos quando da publicação do Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha por parte do Ministério do Meio
Ambiente em 2008. Regiões de baixa altitude, densamente povoadas, socialmente carentes e com intrincadas redes
tecnológicas são as mais vulneráveis e que demandam prioridade de ação integrada por parte dos tomadores de decisão.
Ao longo de todo o país diversas áreas foram classificadas com grau alto ou muito alto de vulnerabilidade, com destaque
para as regiões metropolitanas de Belém, capitais dos estados da região nordeste, Rio de Janeiro e Santos.

Palavras Chave: Mudanças Climáticas, Vulnerabilidade, Zona Costeira do Brasil.

ABSTRACT
Climate change caused by human action can be considered a major challenge facing human kind in the 21 st century. Its potential to cause

economic and social impacts is considerable, as it directly affects standards of  living of  coastal populations. This challenge can only be overcome

* Submissão – 19 Março 2010; Avaliação – 29 Abril 2010; Recepção da versão revista – 24 Maio 2010; Disponibilização on-line – 2 Junho 2010

@ Autor correspondente: jlnicolodi@yahoo.com.br
1 Universidade Federal de Rio Grande (FURG), Instituto de Oceanografia, LOG - Laboratório de Oceanografia Geológica, Av. Itália, km 8 S/N.
Campus Carreiro. Rio Grande, RS, Brasil, CEP 96201-900.
2 DATAGEO, Rua Valdevino V. Cordeiro, 302. apto.102, Ressaca, Itajaí, SC, Brasil, CEP: 88307-370, email: rafael@datageo.net
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1. INTRODUÇÃO
A UNESCO, por meio da Comissão

Oceanográfica Intergovernamental (COI), vem
concentrado esforços na definição de metodologias
que possam auxiliar seus Estados Membros na
complexa tarefa de identificação dos riscos inerentes
às mudanças do clima em zonas costeiras e
planejamento das ações de adaptação e mitigação de
seus efeitos indesejáveis.

Tal incumbência ganhou prioridade entre as ações
da COI após o desastroso dezembro de 2004, quando
um Tsunami afetou diversos países ao redor do
Oceano Índico. A COI, em conjunto com a
Organização Meteorológica Mundial (OMM),
desenvolveu o embrião de um Sistema de Alerta
“Multi-risco” que possa orientar os governos em suas
tomadas de decisões, principalmente no âmbito do
gerenciamento costeiro integrado (IOC, 2009).

Embora existam iniciativas promissoras no âmbito
acadêmico3, no Brasil os esforços para a construção
de um arcabouço técnico e institucional que possa
fazer frente ao desafio das mudanças climáticas ainda
é incipiente. Um recente estudo realizado pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), denominado
“Auditorias de natureza operacional sobre políticas
públicas e mudanças climáticas”, identificou que o
país não possui um estudo da vulnerabilidade da costa
brasileira frente aos impactos decorrentes das
mudanças climáticas em escala nacional (TCU, 2009).

O TCU ressalta que, entre os poucos estudos de
vulnerabilidade à mudanças climáticas da costa
existentes no país4, destaca-se o Macrodiagnóstico da
Zona Costeira e Marinha (MDZCM), instrumento
previsto pela Lei 7661/88 que instituiu o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro e publicado pelo
Ministério do Meio Ambiente em 2008. Outros
instrumentos previstos na legislação ambiental5, como
as Cartas de Sensibilidade ao Óleo (CARTAS SAO),
também trazem em seu escopo a definição de áreas
vulneráveis, mas com a ressalva de se tratar de um
instrumento com objetivo específico de auxiliar na
contingência de acidentes com óleo, onde a
vulnerabilidade está muito mais relacionada à
parâmetros geomorfológicos associados ao
comportamento do óleo.

No MDZCM foram diagnosticados os principais
vetores incidentes na Zona Costeira e Marinha, com
destaque para as mudanças na política energética que
implicaram em um considerável incremento nas
atividades de exploração, desenvolvimento e produção
de petróleo nessa porção do território, sobretudo a
partir da quebra do regime de monopólio estatal. As
dimensões atuais e potenciais da atividade urbano-
industrial e sua interação com as demais atividades,
foram também objeto deste diagnóstico, o qual fez
uso de informações sobre infra-estrutura,
esgotamento doméstico e industrial, presença de
cargas tóxicas nos municípios costeiros, entre outros,

through integrated actions taken by various sectors of  society and supported by a deep knowledge of  current and expected scenarios. This paper
is a contribution to this knowledge, as it defines the vulnerability level of  the Brazilian coastal zone based on a combination of  environmental,
social, and technological standards set forth in Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha (Macrodiagnosis of  the Coastal and Marine
Zone) by the Ministry of  the Environment in 2008. Low-lying, densely populated, socially underprivileged regions with intricate technological
networks are the most vulnerable and require a prioritized integrated action from policymakers. Throughout the entire country, several areas
were rated as vulnerable or highly vulnerable, particularly the metropolitan regions of  Belém (PA), capitals of  the states of  northeast region,
Rio de Janeiro, and Santos.

Keywords: Climate Changes, Vulnerability, Brazilian Coastal Zone.

3 Atualmente no Brasil existem CEPED (Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastre) em vários estados.
4  O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia publicou em 2008 o estudo
‘Vulnerabilidade, impactos e adaptação a mudanças do clima: a zona costeira’, sob responsabilidade de Neves, C. F. & Muehe, D.
5 Lei N° 9.966/2000 e Decreto Nº 4871/2003.
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sendo as fontes discriminadas por tipo de corpos
receptores (estuários, baías, praias etc.).

Por meio da combinação entre uma ampla gama
de informações, foram gerados índices de riscos à
qualidade do meio ambiente e, por consequência, à
qualidade de vida da população residente na zona
costeira e marinha. Desta forma foram identificados
os locais com potencial de risco a inundação, risco
social e risco tecnológico (Nicolodi & Zamboni,
2008).

O objetivo do presente artigo é determinar, com
base nos dados gerados pelo MDZCM, as regiões de
maior vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas na zona costeira do Brasil, fornecendo
subsídios para uma completa avaliação da
vulnerabilidade no país, contribuindo assim para sanar
as lacunas identificadas pelo TCU.

1.1 Análise de vulnerabilidade e o conceito de
risco ambiental

O conceito de risco está associado a um
acontecimento que pode ou não realizar-se. Contudo,
a existência de risco só se constitui quando há
valoração de algum bem, material ou imaterial, pois
não há risco sem a noção de que se pode perder
alguma coisa. Portanto, não se pode pensar em risco
sem considerar alguém que corre risco, ou neste caso,
a sociedade.

A noção de “possibilidade de perdas”, intrínseca
ao risco, possui uma dimensão espacial que pode ser
desdobrada em vários aspectos. No que diz respeito
à localização fica evidente a vinculação com as cidades,
ou mais precisamente, os centros urbanos. Isto se deve
ao fato de constituírem o lócus da produção e
reprodução de processos produtivos e de um modo
de vida que propicia a concentração da população,
estimula a produção industrial, as relações comerciais
e prestações de serviços (Castro et al. 2005).

Neste sentido, a avaliação de risco se baseia na
relação entre confiabilidade e criticidade de sistemas
complexos, onde o comportamento dinâmico de
inúmeras variáveis deve ser capturado em um seleto
conjunto de indicadores capaz de monitorar as
interações que se processam, na realidade, em distintos
períodos de tempo, isto é, a curto, médio e longo
prazo (Egler, 2005).

A análise de risco ambiental deve ser vista como

um indicador dinâmico das relações entre os sistemas
naturais, a estrutura produtiva e as condições sociais
de reprodução humana em um determinado lugar e
momento. Neste sentido, é importante que se
considere o conceito de risco ambiental como a
resultante de três categorias básicas:

a) Risco natural: relacionado a processos e eventos
de origem natural ou induzida por atividades
humanas. A natureza destes processos é bastante
diversa nas escalas temporal e espacial, por isso o
risco natural pode se apresentar com diferentes
graus de perdas, em função da intensidade
(magnitude), da abrangência espacial e do tempo
de atividade dos processos considerados.

b) Risco tecnológico: circunscreve-se no âmbito
dos processos produtivos e da atividade industrial.
A noção de perigo tecnológico surge
principalmente da tecnologia industrial, a partir
de falhas internas, ao contrário dos perigos
naturais, percebidos como uma ameaça externa
(Castro et al. 2005).

c) Risco social: categoria que pode ser analisada e
desenvolvida por óticas distintas. Para este
trabalho, adota-se o viés proposto por Egler
(1996), onde o risco social é visto como resultante
das carências sociais ao pleno desenvolvimento
humano que contribuem para a degradação das
condições de vida. Sua manifestação mais aparente
está nas condições de habitabilidade, expressa no
acesso aos serviços básicos, tais como água tratada
e saneamento (esgotamento de resíduos e coleta
de lixo).

Considerando estas três dimensões básicas para a
construção de uma concepção abrangente de risco
ambiental, a elaboração de uma metodologia para sua
avaliação deve fundamentar-se em três critérios
básicos (Egler, op. cit.):

a) a vulnerabilidade dos sistemas naturais,
compreendida como o patamar entre a estabilidade
dos processos biofísicos e situações instáveis onde
existem perdas substantivas de produtividade
primária;

b) a densidade e o potencial de expansão da estrutura
produtiva, que procura expressar os fixos e os
fluxos econômicos em uma determinada porção
do território em uma concepção dinâmica;
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c) o grau de criticidade das condições de
habitabilidade, vista como a defasagem entre as
atuais condições de vida e àquelas consideradas
mínimas para o pleno desenvolvimento humano.

 Tais definições estão em consonância com a
Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI),
órgão vinculado à UNESCO, que define
vulnerabilidade costeira como o estado das
comunidades costeiras (incluindo sua estrutura social,
ativos físicos, economia e suporte ambiental) que
fazem com que as mesmas sejam mais ou menos
afetadas por eventos extremos (IOC, 2009).

Como forma de refinar este tipo de análise a
Comissão Oceanografia Intergovernamental (COI)
sugere a aplicação de metodologias que integrem as
variáveis inseridas nos principais tipos de riscos
relacionados às mudanças climáticas (tabela 1).

A mesma Comissão determina ainda que as
análises de vulnerabilidade sejam realizadas em
diferentes escalas (macro à micro) dependendo do
enfoque que será dado pelos programas nacionais de
gerenciamento costeiro integrado.

No caso deste trabalho as análises serão
desenvolvidas em nível municipal, compatibilizando
as informações existentes na base do

Macrodiagnóstico e a saída gráfica se dará em macro
escala,  definindo a vulnerabilidade para a costa
brasileira por regiões, fornecendo assim subsídios para
o planejamento de ações de mitigação e adaptação
das mesmas.

2. METODOLOGIA

Segundo a metodologia proposta pela COI (2009),
cinco etapas são necessárias para a elaboração de
planos nacionais e regionais de adaptação a mudanças
climáticas: 1) Identificação e quantificação de riscos;
2) Mensuração da vulnerabilidade; 3) Avaliação de
riscos; 4) Sensibilização da sociedade; 5) Mitigação.
O presente estudo trata dos passos 1 e 2, que são a
base do conhecimento necessário para a definição das
demais etapas.

Para a confecção do mapa síntese de
vulnerabilidade da zona costeira do Brasil foram
utilizadas as informações geradas no MDZCM
(Nicolodi & Zamboni, 2008) no que se refere ao risco
natural, risco social e risco tecnológico. Aos resultados
de tais  cruzamentos foram inseridas informações
espaciais referentes à dinâmica populacional,
geomorfologia, uso e ocupação da Zona Econômica

Risco Definição
Riscos de rápido início Tsunami Série de ondas oceânicas geradas por

deslocamento do fundo oceânico devido à
terremotos, eventos vulcânicos ou grandes
impactos de asteroides.

Sobrelevação do nível
do mar (Storm surge)

Elevação temporária no nível do mar causado
por tempestades intensas associadas à baixas
pressões e fortes ventos.

Ondas geradas por
ventos extremos

Casos de ondas extremas geradas por ventos
locais ou de offshore.

Riscos cumulativos ou
progressivos

Elevação do nível do
mar

Elevação global do nível dos mares devido à
expansão térmica dos oceanos e aumento do
derretimento de geleiras.

Erosão costeira Perda de terras costeiras causada pela ação de
ondas, marés, correntes. Interferências
antrópicas podem potencializar esse processo.

Tabela 1. Definição de riscos relacionados às mudanças do clima para zonas costeiras segundo
a Comissão Oceanográfica Intergovernamental (IOC, 2009).
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Exclusiva (ZEE) e biodiversidade6. Em todos os casos
foram utilizadas rotinas próprias de
geoprocessamento mediante a utilização dos
softwares IDRISI e ARCGIS9.7

As cartas de risco natural constituem-se em um
produto direto da combinação de aspectos
altimétricos8 com dados populacionais, acrescidos da
avaliação dos graus de vulnerabilidade às inundações
por eventos meteorológicos extremos, chuvas intensas
e perspectivas de elevação do nível do mar.

As informações de altimetria foram modeladas em
sistemas de informação geográfica9, constituindo-se
em um modelo digital de terreno da zona costeira, ao
qual foram incorporados os dados referentes à
população residente por subdistrito, de acordo com
a atualização populacional disponibilizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
em 2006.

No refinamento dos cinco níveis de potencial de
risco natural10 foram consideradas informações
relativas à dinâmica costeira, através da utilização de
técnicas estatísticas (média ponderada). Aos setores
costeiros sob processos erosivos foram agregados
valores, mostrando as regiões mais propensas à
inundação, uma vez que os processos erosivos tendem
a destruir barreiras naturais como restingas, dunas
frontais, falésias, mangues etc. Por outro lado, os
setores costeiros que apresentam uma situação de
acréscimo de sedimentos e, consequentemente,
progradação da linha de costa, subtraíram valor
quando da determinação de faixas de risco (Muehe,
2006).

Na ponderação dos fatores, a combinação de
regiões densamente povoadas, altitudes inferiores a

10 m e presença de erosão marinha foi considerada o
indicador mais crítico para a vulnerabilidade ambiental
costeira às inundações. O potencial de risco pôde,
então, ser avaliado a partir do cruzamento dessas
informações com os dados populacionais por
subdistrito. Um exemplo de mapa de risco natural
pode ver observado na figura 1.

Em relação à definição do risco social foi utilizado,
como dado de fundo, o nível de renda em função da
parcela da população que recebe até 3 (três) salários
mínimos, tomando-se os resultados do censo 2000
do IBGE por distritos.

A classificação das áreas segundo o potencial de
risco social11 foi obtida a partir do cruzamento dos
dados de renda com o número de domicílios carentes
de coleta de lixo e sem serviços de esgotamento
sanitário. Para esse fim, a classificação utilizada para
o tipo de esgotamento sanitário do domicílio
particular permanente considerou ‘carentes de
saneamento básico’ domicílios cujo os efluentes são
lançados em fossas rudimentares, valas, rios, lagos ou
no mar. Já em relação ao destino dos resíduos sólidos,
a classificação considerou ‘domicílios carentes de
coleta de lixo’ aqueles onde a destinação do mesmo é
a queima na propriedade, enterramento,  disposição
em terreno baldio ou logradouro e lançamento em
rio, mar ou lago. Um exemplo de mapa de risco social
pode ver observado na figura 2.

Em relação ao risco tecnológico, os dados
utilizados são oriundos de fontes ditas tecnológicas,
como por exemplo, unidades geradoras de energia e
indústrias. A metodologia de construção das mesmas
se deu em função do número de empregados nas
indústrias, por município, em relação ao potencial

6 A inserção destas variáveis não se deu, necessariamente, nas análises em Sistemas de Informações Geográficas, mas, também, na
análise descritiva dos resultados.
7 Tais rotinas incluem operações booleanas com mapas, análise de atributos em bancos de dados georreferenciados e avaliação com
critérios múltiplos.
8 Os dados altimétricos são oriundos da SRTM-NASA, disponíveis no Serviço Geológico dos Estados Unidos.
9 Tal modelagem foi efetivada nos laboratórios do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
quando da elaboração do MDZCM.
10 São eles: muito alto, alto, moderado, baixo e muito baixo.
11 São eles: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto
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Figura 1. Exemplo de Carta de Risco Natural.
Figure 1. Example of  a Natural Risk Map

Figura 2. Exemplo de carta de Risco Social.  O potencial de risco é apresentado em amarelo ao nível de
subdistrito.
Figure 2. Example of  a Social Risk Map.  The risk potential is shown in yellow at subdistrict level.
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poluidor do tipo de indústria. A definição de potencial
poluidor seguiu a metodologia proposta pela Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) – Ministério
do Trabalho (2002)12.

Os dados obtidos do cruzamento dessas
informações foram agrupados, em quatro intervalos
de classes que representam os potenciais de risco
tecnológicos (baixo, médio, alto e muito alto). Além
disso, foram incluídas nas cartas a localização de
termoelétricas, com distinção quanto ao combustível
utilizado, atividades de produção e extração de gás
natural e petróleo e instalações relacionadas à indústria
petrolífera (dutos, refinarias, etc). O pano de fundo
deste mapeamento é composto pelas informações
acerca da estimativa da população por município em

2006, a qual confere uma noção de quantidade de
pessoas potencialmente afetadas por um acidente que
envolva risco tecnológico. Tal fator é associado às
diversas fases da atividade produtiva, desde a extração
de insumos até a circulação de produtos. Um exemplo
de mapa de risco tecnológico pode ver observado na
figura 3.

A definição da vulnerabilidade da costa brasileira
se deu em cinco níveis hierárquicos, seguindo as
mesmas classes definidas para os riscos social,
tecnológico e à Inundação. Para as operações de
cruzamento dos dados foram assim definidos valores
relativos a estas classes:  Muito Baixa  Baixa >1 e
 2; Média >2 e  3; Alta >3 e  4; Muito alta >4 e
 5.

12 Tipos de indústrias por Potencial poluidor: (a) muito alto: Borracha, Fumo e Couros, Química, Extração Mineral, Minerais não
Metálicos; (b) alto: Metalúrgica, Têxtil, Alimentos e Bebidas, Papel e Gráfica; (c) médio: Mecânica, Material de Transportes, Calçados,
Madeira e Mobiliário; (d) baixo: Eletrônica e Comunicações, Construção Civil, Serviços de Utilidade Pública.
Ressalta-se que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA também efetua trabalhos com
a temática de potencial poluidor da atividade industrial, principalmente no que se refere ao Cadastro Técnico Federal (http://
www.ibama.gov.br/cadastro/cadastro.htm).

Figura 3. Exemplo de Carta de risco Tecnológico. O gráfico circular indica o potencial de
risco para cada município. Como plano de fundo em cinza, a população municipal.
Figure 3. Example of  a Technological Risk Map. The pie chart indicates the risk potential at each
municipality. The town population appears as a gray background.

www.ibama.gov.br/cadastro/cadastro.htm
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A primeira etapa consistiu na determinação de um
índice de risco tecnológico único para os municípios.
Este foi obtido através da média ponderada entre as
classes de potencial de risco. Um exemplo do processo
pode ser observado na Tabela 2.

Os resultados obtidos foram classificados em
cinco intervalos, utilizando o algorítimo Geometrical
Interval, disponível como função no ArcGIS. Neste
esquema, os intervalos de classe baseiam-se em uma
série geométrica. O coeficiente geométrico do
classificador pode alterar uma vez (para o seu inverso)
para otimizar os intervalos. O algoritmo cria esses
intervalos geométricos, minimizando a soma dos
quadrados dos elementos de cada classe.

Os dados de risco tecnológico reclassificados
foram cruzados com os dados de risco social e natural.
Para tanto, foram utilizadas expressões e sentenças
similares as utilizadas na matemática para a descrição
de operações booleanas. O modelo utilizado na

descrição das sentenças no SIG, envolveu a
combinação lógica dos mapas vetoriais através de
operadores condicionais, que deram o suporte à
hipótese para qual a análise foi direcionada. O índice
de vulnerabilidade obtido deste cruzamento foi
estabelecido pela média simples entre os valores dos
três tipos de Riscos envolvidos (Figura 4).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O litoral brasileiro, com 8.698 km de extensão e

área aproximada de 514 mil km2,  constitui-se em um
perene desafio à gestão em face da diversidade de
situações existentes neste território 13. São
aproximadamente 300 municípios defrontantes com
o mar, os quais têm, na faixa de praia, um espaço
privilegiado para o desenvolvimento de atividades
turísticas, lazer, pesca, entre outras. É nesse cenário
dinâmico e de alta mobilidade, tanto física quanto
socioeconômica, que residem aproximadamente 18%

Município Risco Muito Alto Risco Alto Risco Médio Risco Baixo Risco Final
(média
ponderada)

Araruama 3605 1536 4608 2614 3087,21
Armação de
Búzios

60 192 576 310 244

Arraial do Cabo 3565 220 660 266 1515,5
Cabo Frio 4615 3324 9972 3234 5196,78
Casimiro de
Abreu

230 828 2484 1744 1100,14

Iguaba Grande 90 4 12 156 58,14
Macaé 63535 13608 40824 32586 39982,21
Maricá 1335 1040 3120 934 1575,9
Rio das Ostras 275 452 1356 3432 1008,2
São Pedro da
Aldeia

700 244 732 534 552,8

Saquarema 565 440 1320 296 652,6
Risco final = ((risco muito alto*5)+(risco alto*4)+(risco médio*3)+(risco baixo*2))/(5+4+3+2)

Tabela 2: Exemplo do cálculo de média ponderada para as novas classes de Risco
Tecnológico.

13 Valor de extensão que considera os recortes litorâneos como baías, reentrâncias etc. Da área de 514 mil km2, cerca de 450 mil km2

correspondem ao território de 395 municípios, distribuídos em 17 estados costeiros, incluídos aqui a superfície das águas interiores,
sendo que o restante refere-se ao Mar Territorial (MDZCM, 2008).



Nicolodi & Petermann
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 10(2):151-177 (2010)

- 159 -

da população do país, sendo que 16 das 28 regiões
metropolitanas encontram-se no litoral. Essas áreas
de adensamento populacional convivem com amplas
extensões de povoamento disperso e rarefeito. São os
habitats das comunidades de pescadores artesanais,
dos remanescentes de quilombos, de tribos indígenas
e de outros agrupamentos imersos em gêneros de vida
tradicionais.

Além dos já conhecidos e discutidos problemas
ambientais incidentes nessa porção do território,
desenha-se, atualmente, uma nova perspectiva frente
às questões relativas às mudanças climáticas,
principalmente no que tange às suas causa e efeitos.
A necessidade de adaptação a essa nova realidade e
de mitigação dos problemas por ela causada devem
constituir-se em pauta constante dos órgãos públicos
tomadores de decisão.

Nesse contexto, torna-se fundamental a
compreensão das interações entre oceanos e zonas
costeiras com as variáveis relacionadas às mudanças
climáticas. Além disso, é vital a construção de uma
visão estratégica desta porção do território com vistas
às medidas de adaptação a novos cenários de
aquecimento global, elevação do nível do mar, erosão
costeira, entre outros.

Intrinsecamente ligadas à ocupação humana por
sua relação de causa e efeito, as características
geomorfológicas e hidrodinâmicas da costa conferem
relevância ímpar às questões relacionadas a
inundações. Assim, a consequente perda de espaço
físico para desenvolvimento das atividades
econômicas e sociais que lhe são inerentes se destacam
a partir de uma análise priorística dos riscos de
desastres naturais a que estariam submetidos estes
espaços (Tessler, 2008).

Figura 4. A figura ilustra o cruzamento espacial realizado entre os três tipos de risco: (a) Risco Natural; (b) Risco
Social e (c) Risco Tecnológico, no litoral centro norte o Estado de Santa Catarina. O resultado é apresentado
pela (d) Vulnerabilidade da costa, obtida através de média simples.
Figure 4. The spatial crossing made between the three risk types: (a) Social Risk; (b) Technological Risk; and (c) Natural Risk.
The result is shown by (d) Coast vulnerability, obtained by simple average.
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A análise da vulnerabilidade da costa brasileira aos
efeitos advindos das mudanças climáticas, aqui
obtidos, serão apresentados regionalmente, como
forma de sistematizar os resultados deste trabalho.

Região Norte

Denominada por Ab’ Saber (2001) como ‘Litoral
Equatorial Amazônico’, apresenta, em linhas gerais,
grau de vulnerabilidade baixo, com exceções das
adjacências das três grandes cidades ali existentes:
Macapá (AP), Belém (PA) e São Luiz (MA). Nestes
casos a vulnerabilidade foi classificada como alta ou
muito alta (Figura 5).

Tal classificação explica-se por uma conjunção de
fatores de caráter eminentemente físico (dinâmica

costeira e geomorfologia), socioeconômico (renda
média da população, carências de serviços básicos) e
tecnológico (tipo de indústria, tipologia de poluição
e representatividade das mesmas quanto ao número
de empregados).

Em termos geomorfológicos, o litoral e plataforma
continental da região norte são dominados pela
sedimentação lamosa sobretudo a noroeste da foz do
rio Amazonas, com significativos trechos litorâneos
sob erosão acelerada, enquanto outros, devido ao
aporte localizado de sedimentos fluviais da rede
hidrográfica local, apresentam progradação.

A região costeira emersa é formada por uma
planície holocênica, de baixa altitude e largura
variando entre 10 e 100 km, enquanto na porção
interior predominam depósitos em forma de platôs

Figura 5. Vulnerabilidade da Costa Norte Brasileira. Grau de vulnerabilidade baixo, com
exceções às adjacências das três grandes cidades ali existentes: Macapá, Belém e São Luiz.
Figure 5. Vulnerability of  the Brazilian North Coast. Low vulnerability level, except in the vicinity of
three large capitals: Macapá, Belém, and São Luís.
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edificados em terrenos do Grupo Barreiras  e
afloramento de rochas do escudo Pré-cambriano das
Guianas, de altitude inferior a 500 m, constituindo as
áreas fonte de parte da rede hidrográfica costeira. A
influência das marés é bastante pronunciada, por
exemplo, na Ilha de Maracá onde macromarés,
predominantemente semidiurnas, atingem níveis
superiores a 9,8 m (Muehe & Nicolodi, 2008).

Em sua porção meridional, o litoral se apresenta
com progradação lamosa, digitiforme, que ressalta a
irregularidade da linha de costa. O aspecto é de um
litoral afogado pela transgressão marinha,
caracterizado por uma sucessão de estuários e
acréscimos sedimentares que, em conjunto, dão um
aspecto de rias, razão da denominação de “reentrâncias”
dadas ao litoral do Pará e Maranhão, muitas das quais
resultaram da progradação de depósitos lamosos
(schorre), formando feições alongadas de orientação
mais ou menos perpendicular à costa. A costa norte
brasileira, aqui caracterizada do Oiapoque (Amapá)
até o sul maranhense, corresponde a um segmento
altamente energético, com grande mobilidade
sedimentar, fortemente influenciado pela intensa
descarga hídrica e sedimentar do rio Amazonas e pelos
fatores hidrodinâmicos do setor oceânico, em
particular as marés (Muehe & Nicolodi, 2008).

Tais características conferem baixos graus de
vulnerabilidade a este setor, o que se altera quando
da análise das regiões metropolitanas existentes. O
litoral norte do Brasil caracteriza-se por uma ocupação
rarefeita, constituída principalmente por comunidades
tradicionais extrativistas e coletoras, grandes áreas
desocupadas, dezenas de municípios com pequena
densidade demográfica, mas com destaque para
importantes pólos de centralidade regional como
Macapá (AP) e as concentrações metropolitanas de
Belém (PA) e São Luís (MA) (Strohaecker, 2008).

As características geomorfológicas da costa do
Pará constituem-se em entraves físicos a um processo
de povoamento intenso do litoral. Porém, alguns
trechos desse segmento vêm registrando crescimento
populacional desordenado. A densidade populacional
deste setor é de aproximadamente 27 habitantes/km2,
em contraste com os demais segmentos, que
apresentam densidade de 3,5 habitantes/km2. Valores
significativos são observados apenas na região de
Belém e adjacências (na ordem de 220 habitantes/km2).

Na região do Golfão Maranhense localiza-se a cidade
de São Luís que corresponde à única concentração
populacional significativa (>170 habitantes/ km2)
neste litoral de baixas altitudes. Desta forma, apenas
a região da capital do Maranhão apresenta alta
vulnerabilidade.

Acrescidos a esta análise de dinâmica populacional,
deve-se ressaltar que a cobertura dos serviços de coleta
de resíduos observados na região norte é bem menor
do que nas demais regiões do país, além de ser aquela
que apresenta os maiores volumes de inadequação
na disposição dos mesmos – 6.790 ton/dia.

Tal situação, agregada às informações sobre
saneamento básico, leva a um coeficiente de
proporção entre população total e população exposta
ao risco social de 33,7% para a região norte, o que,
em números absolutos, pode ser traduzido por
2.206.138 de habitantes, em sua maioria residentes
nas capitais e periferias (Astolpho & Gusmão, 2008).
Esse dado torna-se ainda mais relevante quando
considerados alguns resultados de avaliações globais
do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
(IPCC) que confirmam o fato de que as populações
com menos recursos e que, por consequência, tem
menor capacidade de se adaptar são as mais
vulneráveis (Marengo, 2006).

Colaboram ainda para a definição de altos graus
de vulnerabilidade das regiões metropolitanas do norte
do país a associação entre os complexos metal-
mecânico e de papel e celulose no litoral dos estados
do Pará e Maranhão, com grandes investimentos na
produção de minerais metálicos, como o ferro e o
alumínio, associados às grandes extensões plantadas
para a produção de celulose. Tal fator é determinante
na elevação do risco tecnológico e da vulnerabilidade
da zona costeira em pontos críticos, como é o caso
de Barcarena, no estado do Pará, ou São Luís, no
Maranhão (Egler, 2008).

Região Nordeste
A zona costeira da região nordeste do Brasil, aqui

caracterizada pelo litoral compreendido entre o norte
do Piauí e o sul da Bahia, caracteriza-se por uma
grande diversidade de ecossistemas, com
características físicas e geomorfológicas distintas
submetidos a uma imensa gama de vetores de pressão,
que acabam por definir a vulnerabilidade da região.
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Ao contrário da região norte, onde apenas as regiões
metropolitanas apresentam vulnerabilidade alta, a região
nordeste demonstra uma alternância entre os cinco níveis
de vulnerabilidade os quais não têm, necessariamente,
relação direta com a dinâmica da população.

A região costeira do Nordeste Setentrional,
circunscrita aos estados do Ceará e Rio Grande do Norte,
constitui a grande exceção climática, ecológica e
paisagística de toda a costa brasileira, sendo dominada
pelos climas quentes secos e conhecida simbolicamente
como o “lugar onde a semi-aridez sertaneja chega ao
mar” (Ab’ Saber, 2001).

Em termos geomorfológicos, esta porção setentrional
da região nordeste destaca-se pelo predomínio de
depósitos sedimentares do Grupo Barreiras, à frente dos
quais se desenvolveram numerosos campos de dunas,
alimentados pelos sedimentos oriundos da plataforma

continental interna, como por exemplo, no delta do Rio
Parnaíba e em Jericoacoara no Ceará.

Na região compreendida pelo estado do Rio Grande
do Norte, destacam-se as falésias do Grupo Barreiras e
um amplo desenvolvimento de campos de dunas ativas
em toda a costa. Observa-se o barramento da foz dos
rios pelas dunas gerando deficiência de drenagem e
formação de vales pantanosos, além do aumento da
ocorrência de estuários e manguezais a partir da Paraíba
devido ao maior volume de precipitação.

Á leste deste campo de dunas, na foz do Rio Parnaíba,
encontra-se um segmento costeiro classificado como
vulnerabilidade média a alta, especialmente pela presença
de pronunciados eventos de erosão associados ao regime
de inundações periódicas no baixo curso do rio em
períodos de cheia (Figura 6).

Figura 6. Mapa de Vulnerabilidade da Região Nordeste, mostrando os Estados de Piauí,
Ceará e Rio Grande do Norte.
Figure 6. Vulnerability Map of  the North Region, showing the states of  Piauí, Ceará, and Rio Grande
do Norte.
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O litoral do Ceará, marcado pontualmente por
terrenos com cotas altimétricas elevadas, possui um
grande número de segmentos costeiros submetidos a
processos erosivos associados a campos de dunas
(barcanas) móveis, aos tabuleiros Barreiras e à
projeção do embasamento cristalino. Além disso, o
litoral cearense apresenta baixa densidade
demográfica, sendo que nas cercanias da cidade de
Fortaleza, onde esta densidade é mais significativa, o
grau de vulnerabilidade é elevado. Na região de
Aracati, que também apresenta vulnerabilidade média
e alta, os fatores que condicionam essa classificação
estão relacionados à significativa carência de
saneamento básico, ao desenvolvimento industrial
acelerado e ao incremento das atividades de
carcinicultura e turismo.

Outra região de destaque em termos de
vulnerabilidade é aquela que compreende áreas
próximas da cidade de Mossoró, em porções mais
internas da região costeira. Tal situação se dá pela
conjunção da existência de áreas baixas propensas à
inundação da drenagem dos rios Apodi e Mossoró, a
altos índices de carência de serviços básicos e a uma
intrincada rede logística de exploração e transporte
de petróleo e gás, que se estende até as proximidades
de Macau, onde se encontra a Unidade de Produção
de Gás Natural de Guamaré. Neste setor destaca-se
o processo de erosão costeira, o qual sua intensidade
já se faz sentir nos equipamentos relacionados à
indústria petrolífera ali instalados (Muehe, 2006).

Ao se analisar os dados referentes ao risco social
desta região, percebe-se que a situação nos grandes
centros é crítica, especialmente nas cidades de Natal
e Fortaleza. Pode-se verificar que nestas áreas a
carência do esgotamento sanitário é significativamente
maior que a carência dos serviços de coleta de lixo.
Na região da Grande Fortaleza, os números sobre
carência de coleta de lixo mostram uma tendência de
equacionamento do problema, enquanto o
esgotamento sanitário apresenta-se em situação de
extrema preocupação em praticamente todos os
municípios e distritos. Essa mesma situação, porém
com menor intensidade, pode ser observada em
Maceió, Aracaju e arredores (Astolpho & Gusmão,
2008).

Para a região nordeste do Brasil o coeficiente de
proporção entre população total e população exposta

ao risco social é de 25,71%, o que, em números
absolutos, pode ser traduzido em 12.286.455 de
habitantes, os quais são os mais potencialmente
vulneráveis aos efeitos de mudanças climáticas.

Já na porção central da região nordeste as
principais áreas de maior vulnerabilidade englobam
as regiões metropolitanas de Natal, João Pessoa e
Recife (Figura 7). De acordo com Neves et al. (2006)
o litoral da Paraíba apresenta cerca de 42% de seu
espaço submetido a fenômenos de erosão localizada.
Características geomorfológicas similares se estendem
para o litoral pernambucano, que tem maior densidade
populacional comparativamente à observada no litoral
paraibano e alagoano. Ao longo de todo este segmento
predominam graus de risco natural baixo e médio,
com exceção as áreas de maior concentração urbana
(João Pessoa e Recife) e dos segmentos de
pronunciados processos erosivos (Paulista, Itapojuca,
Suape, Cabo de Santo Agostinho e a própria orla
recifense).

Outro fator que contribui para a elevação da
vulnerabilidade nesta região é o deslocamento do
complexo químico para o litoral nordestino no eixo
Salvador-Aracaju-Maceió, associado à expansão da
fronteira energética no litoral. Tal fenômeno faz com
que a concentração de dutos, terminais e fábricas seja
expressiva. O entorno do Recôncavo Baiano e de
cidades como Aracaju (SE), Maceió (AL), Recife-Cabo
(PE) e Macau-Guamaré (RN) são expressões
marcantes deste processo, onde o equipamento
energético associado ao equipamento produtivo
potencializa as condições de risco ambiental (Egler,
2008).

Já na porção meridional da região nordeste
brasileira, a feição morfológica mais destacada é o
Delta do São Francisco, onde são descritos os mais
severos fenômenos de erosão costeira do país.
Bittencourt et al. (2006) indicam como causas
prováveis as intervenções de barramento do rio a
montante de sua foz, principalmente relacionadas à
construção de hidroelétricas, o que implica em grande
potencial de inundação das áreas interiores da
drenagem, caracterizando este setor como de alto
risco.

Do delta do São Francisco até a planície do Rio
Caravelas, há tendência geral de progradação da linha
de costa e erosão nos trechos com falésias do Grupo
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Barreiras. Campos de dunas ocorrem junto à foz do
rio São Francisco e no litoral norte da Bahia. Nas
proximidades de Salvador, os terrenos do grupo
Barreiras são  substituídos por afloramentos do
embasamento cristalino Pré-Cambriano e do
Cretáceo.

Segmentos costeiros com altitudes médias mais
elevadas, combinados com baixa densidade de
ocupação humana, mostram um quadro onde a
vulnerabilidade varia de média a baixa. Pontualmente,
este grau é elevado apenas onde a densidade
populacional é mais intensa e os serviços de
saneamento básico são deficitários, ou seja, nos
núcleos urbanos de Valença, Ilhéus e Porto Seguro,
aos quais se associam desembocaduras fluviais
(Figura 8).

A Baía de Todos os Santos, onde se localiza a
região metropolitana de Salvador é considerada por
Ab’ Saber (2001) como o mais extraordinário acidente
da linha de costa do Brasil tropical atlântico central.
Sua população em 2006 aproximava-se dos 3.500.000
habitantes, o que representa 23% da população total
da Bahia, percentual  muito próximo à média nacional.

Neste setor, os altos índices de vulnerabilidade
encontrados estão associados às questões sociais e
tecnológicas. O município de Salvador possui 23 sub-
disitritos, sendo que em 13 deles a condição de risco
social é alto ou muito alto, representando um total de
população exposta de 2.437.870 habitantes.

Apresenta-se também um cenário de alto risco
tecnológico determinado prioritariamente pela
presença do pólo industrial de Camaçari, com

Figura 7. Vulnerabilidade da costa os estados de Paraíba, Pernambuco, alagoas e Sergipe.
Figure 7. Coastal vulnerability of  Paraíba, Pernambuco, Alagoas, and Sergipe states.
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destaque para a indústria petrolífera e suas sub
unidades; a Refinaria Landulpho Alves, a Unidade de
Produção de Gás Natural Candeias e as Usinas
Termoelétricas da Termobahia, Rômulo Almeida e
Camaçari (Figura 9).

Região Sudeste
O litoral capixaba e o norte fluminense delimitam

geomorfologicamente o início (ou o final) do litoral
nordestino. Neste trecho predominam os tabuleiros e as
falésias do Terciário (Grupo Barreiras), promontórios
cristalinos pré-cambrianos e as planícies flúvio-marinhas
quaternárias. Entre as desembocaduras dos rios São
Mateus e Itabapoana os tabuleiros e falésias do Grupo

Barreiras estendem-se ao longo de todo o litoral,
apresentando falésias inativas, ativas e terraços/
plataformas de abrasão marinha. As planícies
sedimentares costeiras apresentam-se pouco
desenvolvidas, sendo a planície da desembocadura do
Rio Doce a mais significativa.

Este setor é constituído por segmentos costeiros
identificados como de vulnerabilidade média a baixa.
Apenas três localidades recebem classificação de maior
vulnerabilidade (média a muito alta): Rio Doce, a região
da Grande Vitória e as áreas interiores da drenagem do
Rio Paraíba do Sul (Figura 10).

No caso do Rio Doce pode ser observado que a
associação entre as condicionantes anteriormente citadas

Figura 8. Núcleos urbanos no estado da Bahia onde o grau de vulnerabilidade é elevado devido a
alta densidade populacional e as condições de saneamento básico deficitárias.
Figure 8. Urban centers in Bahia state, where vulnerability is high due to a high population density and an
inadequate basic sanitation service.
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e as altas taxas de erosão costeira conferem à região de
São Mateus e Conceição da Barra um maior grau de
vulnerabilidade.

Contribui para isto o fato de que o trecho da zona
costeira entre Mucuri, no litoral sul da Bahia, até o centro-
norte do Espírito Santo, principalmente no entorno das
cidades capixabas de Linhares e Aracruz está se
especializando na produção de celulose para o mercado
externo, como pode ser observado pela concentração
de equipamentos no setor dinâmico de papel e celulose,
destacando-se pelas dimensões contínuas da área
envolvida (Egler, 2008).

A drenagem do Rio Doce em seu segmento final de
curso, a partir de Linhares, desenvolve-se em terrenos
baixos, apresentando marginalmente ao seu curso
principal um conjunto de afluentes associados a lagoas.

A atribuição de graus de risco mais elevados prende-se a
fenômenos potenciais de inundação em terrenos
rebaixados, de ocupação humana pouco mais elevada
do que a média de ocupação da região. Vitória, Vila Velha
e Guarapari possuem as maiores densidades
populacionais instaladas em áreas litorâneas rebaixadas,
com índices de densidade demográfica superiores a média
de ocupação do litoral capixaba.

A drenagem do Rio Paraíba do Sul, na região de
Campos dos Goytacazes (RJ), desenvolve-se em terrenos
muito próximos das altitudes do nível do mar, através
de áreas densamente povoadas, tendo na sua retaguarda
o complexo cristalino pré-cambriano. Esta configuração
geomorfológica, associada à densidade populacional do
norte fluminense, caracterizam os vetores que implicam
na definição de elevados graus de vulnerabilidade para a

Figura 9. Região metropolitana de Salvador. Altos índices de vulnerabilidade associados a um
cenário de alto risco tecnológico.
Figure 9. The metropolitan area of  Salvador. High vulnerability levels linked to high technological risk.
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área. A cidade de Atafona, localizada na margem sul da
desembocadura do Rio Paraíba do Sul, apresenta um
dos mais intensos fenômenos erosivos de todo o litoral
sudeste do Brasil (Muehe et al.2006).

O segmento compreendido entre Cabo Frio e a Baía
da Guanabara apresenta uma orla formada por estreitos
cordões litorâneos separados por promontórios
rochosos, com o desenvolvimento de lagunas à
retaguarda dos cordões. Este segmento também é
conhecido como Região dos Lagos. A orientação geral
da linha de costa, que expõe diretamente este segmento
costeiro para as direções ao sul (com incidência de ondas
dos quadrantes a sul), o submete periodicamente a ação
de fortes tempestades, ocasionando eventos erosivos de
maior magnitude.

Os graus mais elevados de vulnerabilidade
identificados no litoral oriental fluminense estão
associados às regiões de Cabo Frio e Macaé, que nas
últimas duas décadas vem experimentando um acentuado
desenvolvimento urbano vinculado às atividades de
exploração petrolífera na plataforma continental contígua
(Figura 11). Na região de Cabo Frio o incremento
populacional das áreas urbanas, em uma topografia que
intercala terrenos mais elevados (promontórios e morros)
com planícies costeiras de baixas altitudes, induzem o
aumento do potencial de risco a que está submetida à
área (Tessler, 2008). Para o município de Cabo Frio o
número de pessoas consideradas expostas ao risco social
é de 126.828 e, em Macaé, é de 132.461.

Figura 10. Localidades com classificação de vulnerabilidade média a muito alta:: Rio Doce, região
da grande Vitória e as áreas interiores da drenagem do Rio Paraíba do Sul.
Figure 10. Medium to very high vulnerability level locations: the Doce River, Vitória and the inner drainage areas
of  the Paraíba do Sul River.
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A região da Baia da Guanabara consiste em um
dos casos mais emblemáticos do Brasil, quando da
discussão de vulnerabilidade. Considerada “o grande
destaque da fachada costeira atlântica do Brasil sudeste
em termos de cenários naturais” (Ab’ Saber, 2001)
ela é palco de grandes e complexos paradoxos.

Seu terreno rebaixado está disposto ao longo de
um eixo de falha que se prolonga em direção ao
oceano a partir do complexo cristalino. Para esta
depressão convergem todas as redes de drenagem
proveniente da Serra do Mar dispostas na retaguarda

da baía, e que foram obstruídas nos seus baixos cursos
pelos elevados níveis do mar no Holoceno.

Em contraste com as praias oceânicas localizadas
nas suas bordas externas, constantemente expostas
aos ciclos de tempestades originadas de quadrantes a
sul, as linhas de costa do interior da Baía apenas
esporadicamente sofrem os efeitos de eventos mais
energéticos. Porém, seu entorno congrega uma das
maiores densidades populacionais do país14, por vezes
dispostas ao longo dos baixos cursos dos rios que
deságuam no sistema. Em situações de maré

14 O Rio de Janeiro destaca-se como o estado de maior proporção da população total residente em regiões metropolitanas (75,2%).
Além disso, presenta o maior número de municípios costeiros com densidades superiores a 1.000 hab/km2, como é o caso da própria
capital e de Niterói, dos municípios da Baixada Fluminense e da periferia da região metropolitana.

Figura 11. Graus mais elevados de vulnerabilidade identificados no litoral oriental fluminense
associados às regiões de São João da Barra e Macaé.
Figure 11. Higher vulnerability levels identified on the eastern Rio de Janeiro state coast associated with the São
João da Barra and Macaé areas.
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excepcionais (associadas a passagens de sistemas
frontais que afogam as drenagens em seus baixos
cursos), acompanhadas de precipitações intensas no
complexo serrano à retaguarda (que aumentam o
volume das descargas fluviais), a área do contorno
interno da baía, mais rebaixada, fica exposta a
fenômenos de inundação.

Aliado a todo este contexto, o Rio de Janeiro
apresenta a mais alta relação ente população exposta
e população total observadas no Brasil, com uma taxa
de 78%, o que equivale a um contingente de
11.194.150 habitantes, sendo aproximadamente 5
milhões na capital. Os dados de risco social desta

porção do território são alarmantes, como pode ser
observado na (Figura 12).

Agrega-se a estes fatores condicionantes de alto
grau de vulnerabilidade (Figura 13) o fato da região
metropolitana do Rio de Janeiro abrigar um dos mais
importantes pólos petroquímicos do país, com a
existência de uma intrincada rede de refinarias15,
unidades de produção de gás natural16, dutovias,
campos de exploração offshore e portos.

A região ao sul da Baia da Guanabara configura-
se pela localização da Serra do Mar próxima a atual
linha de costa, com seus promontórios que
individualizam pequenos segmentos praiais,

15 Refinarias Duque de Caxias e Manguinhos.
16 REDUC I e II e Cabiunas I, II e III.

Figura 12; Mapa de  risco social da baia da Guanabara, Rio de Janeiro. Gráficos em roxo
representam a carência por esgotamento sanitário dos domicílios do sub distrito. Em azul é
apresentada a carência de coleta de lixo (Adaptado de MDZCM, 2008)
Figure 12: Social risk map of  Guanabara Bay, in Rio de Janeiro. Graphic forms in purple represent the lack
of  sewers in subdistrict households. The shortage of  garbage collection services is shown in blue. (Adapted from
MDZCM, 2008.)
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associados às enseadas conspícuas e a pequenas
planícies sedimentares formadas nas reentrâncias da
Serra, configuram, geomorfologicamente, uma região
de desníveis topográficos acentuados e com ocupação
humana permanente de baixa densidade. Como fato
comum ao longo de quase todo litoral brasileiro,
apenas em períodos de veraneio, as regiões praiais
distantes das grandes cidades recebem um grande
afluxo de população temporária. Desta forma, grande
parte desta costa não apresenta grau de
vulnerabilidade elevado (Figura 13).

A região da Baixada Santista que congrega a baía
e estuário de Santos, bem como as áreas urbanizadas
de seu entorno, abrigam o maior porto marítimo do
país e complexos industriais assentados nas pequenas

planícies flúvio-marinhas que se desenvolvem no
interior das enseadas, próximas à base dos altos
contrafortes da Serra do Mar. A alta densidade
populacional da região, suas peculiares características
socioeconômicas e sua configuração geomorfológica
de reentrância acentuada no domínio do complexo
cristalino, são os critérios que determinam, para a
quase totalidade da área, a atribuição de um grau de
vulnerabilidade elevado (Figura 14).

Apenas no município de Santos o número de
pessoas expostas ao risco social é de 417.983, que
somados aos municípios do entorno (São Vicente -
303.551, Cubatão - 108.309 e Guarujá – 264.812)
geram um coeficiente que retrata a gravidade da
situação.

Figura 13. Alto grau de vulnerabilidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Já a região
costeira ao sul da Baía da Guanabara apresenta baixa vulnerabilidade.
Figure 13. High vulnerability level in the metropolitan Rio de Janeiro area. The coastal area south of  Guanabara
Bay has a low vulnerability.
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Outro fator que agrega vulnerabilidade a toda
região é a evidente concentração produtiva no trecho
entre Santos (SP) e Macaé (RJ), onde estão presentes
campos de extração, terminais e dutos de petróleo e
gás, usinas termoelétricas e nucleares e expressiva
concentração dos complexos químicos e
metalmecânico. Da mesma maneira, aponta-se para a
expansão da fronteira energética em direção ao litoral
sul, com o aumento da prospecção na Bacia de Santos,
a construção de gasodutos e a ampliação da indústria
química em Paranaguá (PR).

Região Sul
Um cenário de amplos anfiteatros é a característica

geomorfológica predominante na região da Baía da
Paranaguá, que abrange o setor costeiro ao sul da

Baixada Santista (SP) até a região de Itajaí, no litoral
catarinense. Neste segmento estão presentes três
importantes portos marítimos (Paranaguá, São
Francisco do Sul e Itajaí). Tais municípios e/ou as
regiões circunvizinhas possuem densidades
populacionais significativamente maiores que a média
de habitantes por km2 do litoral sudeste brasileiro.
Esta conjunção de fatores topográficos, populacionais
e a importância socioeconômica desses núcleos
urbanos, combinada a fatores de instabilidade na linha
de costa, determinam graus de vulnerabilidade média
a alta (Figura 15).

Na costa catarinense, a região de Joinville, o Vale
do Itajaí e a Grande Florianópolis apresentam grau
muito alto de vulnerabilidade por representarem
grandes adensamentos urbanos localizados em cotas

Figura 14. Região da Baixada Santista e estuário de Santos. Características socioeconômicas e a
configuração geomorfológica determinam o alto grau de vulnerabilidade.
Figure 14. Baixada Santista and the Santos estuary. A combination of  socio-economic, technological and
geomorphologic features have produced high vulnerability.
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altimétricas inferiores a 10 metros. Enchentes como
as ocorridas em 1983 e 1984 e o recente evento de
novembro de 2008, onde 135 pessoas morreram e
mais de 1,5 milhões de pessoas foram afetadas,
demonstraram, na prática, tal vulnerabilidade (Figura
16). Tais adensamentos urbanos, embora apresentem
índices de IDH relativamente altos, possuem um
número elevado de pessoas expostas ao risco social.17

Entre o sul do estado de Santa Catarina e o limite
com o Uruguai a correlação entre a morfologia do

litoral e da plataforma continental - altura significativa
de ondas não superior a 1,5 m e um regime de micro
maré (<1m) - caracteriza toda essa porção do território
como um exemplo de barreira arenosa condicionada
pelo regime dinâmico dominante. Essa é a razão pela
qual existam, ao longo de toda essa costa, poucas
desembocaduras lagunares e numerosas lagunas
separadas do oceano por feições arenosas.

Embora esse contexto geomorfológico, por si só,
não seja determinante para a definição de altos graus

Figura 15. Vulnerabilidade da porção norte da Região Sul. A topografia, a densidade populacional
e fatores socioeconômica dos núcleos urbanos determinam graus de vulnerabilidade médio a
alto.
Figure 15. Vulnerability of  the northern part of  the South Region. The topography, population density, and
socio-economic factors of  urban centers generate medium to high vulnerability levels.

17 Como exemplo pode-se citar os municípios de São José, na região metropolitana de Florianópolis e Balneário Camboriú, com
173.559 e 73.455 habitantes em risco social elevado.
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de vulnerabilidade, é importante salientar que essa
região é crítica para a incidência de eventos extremos
de magnitude pouco tradicionais, como foi o caso do
furacão Catarina, ocorrido em 2004 e que devastou a
região limítrofe entre os dois estados mais meridionais
do Brasil.

O litoral do Rio Grande do Sul é caracterizado por
uma linha quase retilínea de 620 quilômetros que abriga
um intrincado sistema de lagoas costeiras, com destaque
para a Lagoa dos Patos, componente especialmente
grandioso na zona costeira brasileira. É na
desembocadura desta laguna que se verifica o único local
definido como de alta vulnerabilidade no Rio Grande
do Sul: a região do Município de Rio Grande.

Contribuem para esse cenário o fato de que no

interior do estuário está o principal núcleo urbano, com
população estimada de 196.337 habitantes e altas taxas
de risco social. A estimativa da população exposta ao
risco social, ou seja, com déficit de serviços básicos (coleta
de lixo e esgotamento sanitário) e baixa renda por
domicílio chega a quase 100% da população (186.544
habitantes).

Esta cidade está assentada em terrenos baixos, planos
e sobre espaços expandidos por aterramento do espelho
d´água. Os terrenos ocupados para moradia, convivem
com espaços dominados pelas atividades de um dos mais
importantes portos do país, combinadas a um pólo naval,
industrial e petroquímico de relevância para o estado e
em franca expansão (Figura 17).

O papel do porto de Rio Grande nesta porção do

Figura 16. A região de vulnerabilidade alta e muito alta corresponde a porção distal da bacia
hidrográfica do rio Itajaí-Açu, a qual vem sofrendo com inundações sistemáticas nos últimos
anos, com destaque para os eventos ocorridos em 1983, 1984 e 2008.
Figure 16. The high and very high vulnerability region corresponds to the distal portion of  the Itajaí-Açu River
basin, which has undergone frequent inundation in recent years, particularly during recent events in 1983, 1984,
and 2008.
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território, onde os níveis de vulnerabilidade são
relevantes, deve ser considerado em conjunto com a
Área Metropolitana de Porto Alegre, no que diz
respeito ao sistema lagunar em que estão situados. As
possibilidades de incremento da movimentação de
energia e mercadorias e a implantação de novas

indústrias na área em função de sua posição quanto
ao MERCOSUL, são elementos particulares que
provavelmente intensificarão o grau de risco
tecnológico do litoral sul nas próximas décadas (Egler,
2008).

Figura 17. Do sul do estado de Santa Catarina ao limite com o Uruguai o grau de vulnerabilidade
é relativamente baixo, com exceção do núcleo urbano de Rio Grande. Esta região está sujeita a
eventos meteorológicos de grande magnitude, como o Furacão Catarina em 2004.
Figure 17. From the south of  Santa Catarina state to the border of  Uruguay, vulnerability is relatively low,
with the exception of  the urban area of  Rio Grande. This region is subject to weather events of  great magnitude,
such as Hurricane Catarina in 2004.
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4. CONCLUSÕES
Considerado o espaço geográfico de maior

dinamismo no país (desde o tempo em que o país era
colônia de Portugal), a zona costeira brasileira deve ser
vista como espaço prioritário para ações de mitigação e
adaptação às mudanças no clima, independente de sua
gênese antrópica ou natural.

Conhecer as regiões mais ou menos vulneráveis aos
impactos causados por efeitos diretos de alterações
climáticas é fundamental para a tomada de decisões do
poder público. Estes efeitos estão diretamente associados
a três grandes grupos de variáveis, as quais foram
definidas neste trabalho pelos conceitos de risco natural,
risco social e risco tecnológico. A conjunção destes
conceitos, quando aplicados ao território nacional,
permitem a definição de cinco níveis de vulnerabilidade,
ilustrando o cenário que se coloca como desafio à gestão
costeira integrada no país.

A análise de vulnerabilidade aqui realizada foi
apresentada em macro escala, visando abranger todo o
litoral brasileiro e identificando as áreas prioritárias para
ação do poder público.

Essas ações devem pautar-se nos principais tipos de
riscos relacionados às mudanças climáticas em zonas
costeiras a partir da aplicação de metodologias que
integrem as variáveis inseridas no processo.

Agrega-se a este arcabouço outros fatores que
influenciarão indiretamente na dinâmica dessa porção
do território, como por exemplo a possibilidade de
alterações significativas nas vazões dos principais rios
brasileiros com aumento de volume nas bacias do Prata
e Paraná e redução nas bacias Amazônicas e do Pantanal.
A variação destes volumes implicará em uma nova
dinâmica de transporte sedimentar e seus consequentes
efeitos na linha de praia.

Estes efeitos já foram preliminarmente identificados
em um esforço governamental levado a cabo pelo Centro
de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE (Neves &
Muehe, 2008), sendo que os mesmos devem ser
ressaltados quando da elaboração de estratégias de ação
do poder público: a) erosão e progradação costeira; b)
danos a obras de proteção costeira; c) prejuízos

estruturais ou operacionais a portos e terminais; d) danos
a obras de urbanização de cidades litorâneas; e) danos
estruturais ou prejuízos operacionais a obras de
saneamento; f) exposição de dutos enterrados ou danos
estruturais a dutos expostos; g) intrusão salina em
estuários; h) intrusão salina em aquíferos; i) evolução
dos manguezais; j) danos a recifes de coral.

O cenário está posto e não há dúvidas que o desafio
de adaptação e mitigação das consequências destes
fenômenos é enorme e não pode ser levado a cabo sem
um detalhado referencial técnico composto de análises
de vulnerabilidade em micro e macro escala.

Os resultados obtidos neste estudo de vulnerabilidade
se inserem nesse referencial a partir de uma uma base
georreferenciada com potencial para auxiliar no trato de
duas das várias questões levantadas pelo Tribunal de
Contas da União quando de sua auditoria sobre políticas
públicas e mudanças climáticas:

1 - O Brasil não possui um estudo da vulnerabilidade
da costa brasileira frente aos impactos decorrentes
das mudanças climáticas em escala nacional.

2 - Os dados disponíveis no país são insuficientes
para a construção de  cenários de  impactos nas
zonas  costeiras decorrentes das mudanças
climáticas.

Estes são exemplos de situações às quais a sociedade
brasileira deverá estar minimamente preparada para lidar.
A análise da vulnerabilidade da zona costeira deve apoiar
a priorização das ações do governo, principalmente
naquelas áreas definidas como de vulnerabilidade alta
ou muito alta.

Outro aspecto que deve ser amplamente debatido
pela sociedade é o papel das instituições no processo.
Nesse aspecto, é inegável que, em termos de gestão, o
Ministério do Meio Ambiente deve ter prerrogativa de
liderança, uma vez que a legislação o define como
coordenador do processo de Gerenciamento Costeiro
no Brasil.

Nesse aspecto, é possível verificar, por meio das
principais ações levadas a cabo pelo Governo Federal
na zona costeira, que os instrumentos de gestão
desenvolvidos entre 1996 e 2006 trouxeram avanços18

18 Principais instrumentos: Projeto Orla, Agenda 21, Planos Diretores Municipais, Conselhos Municipais de Meio Ambiente – CMMA,
Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEEC, Áreas de Exclusão Temporária de Óleo e Gás, Sistema Nacional de Unidades
de Conservação, Mapeamento da Sensibilidade do Litoral ao Óleo.
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consideráveis, embora a carência de um planejamento
estratégico integrado ainda seja latente. Agrega-se a este
cenário a preocupante falta de prioridade dada pelos
governos aos setores da administração federal
responsáveis pela execução da política de gerenciamento
costeiro integrado.

É justamente nesse escopo de planejamento
estratégico integrado que as variáveis relacionadas à
vulnerabilidade devem ser inseridas, principalmente
quando da análise geográfica de prioridades de
atuação.

Dentre as ações que devem compor o referido
planejamento estratégico integrado destacam-se a
efetivação de monitoramento ambiental permanente
que venham a gerar séries de dados de longo prazo,
o ordenamento territorial efetivo, principalmente em
nível municipal, a efetivação das políticas estaduais
de gerenciamento costeiro e o o planejamento prévio
e a priorização de estudos para as formas clássicas de
respostas aos efeitos esperados de mudanças
climáticas como recuo, acomodação e proteção.

Iniciativas chaves para o trato do tema “mudanças
climáticas em zonas costeiras” como o Programa
Global de Observação dos Oceanos (GOOS)19,
vinculado à Comissão Oceanográfica
Intergovernamental (COI), ou os levantamentos sobre
erosão costeira realizados pelo Programa de Geologia
e Geofísica Marinha (PGGM)20 com apoio da
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e
do Ministério do Meio Ambiente, devem ser
incentivados como forma de manutenção de uma base
estrutural para a tomada de decisão por parte das
instituições responsáveis pelo gerenciamento costeiro
e marinho do país.
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RESUMO

No município de Caraguatatuba 60% das praias arenosas encontram-se sob risco muito alto de erosão. Essa classificação
de risco é baseada na presença de onze tipos de indicadores de erosão costeira monitorados nas praias do Estado de São
Paulo desde a década de 1990. Entre eles está a retrogradação da linha de costa nas últimas décadas. O objetivo deste
artigo é apresentar os resultados obtidos a partir de trabalhos de geoprocessamento realizados em duas praias de
Caraguatatuba, as praias de Massaguaçu e Tabatinga, ambas sob risco muito alto de erosão costeira e que evidenciaram
preliminarmente a ocorrência de retrogradação em escala decadal. Foram efetuados cálculos das taxas de variação da linha
de costa e do balanço sedimentar dessas praias nas últimas quatro décadas a partir de fotografias aéreas de 1962, 1977 e
2001. Os cálculos das taxas de variação da linha de costa (polígono praial) foram efetuados através dos métodos do ponto
de terminação ou End Point Rate (EPR) e das suas médias ou Average of  EPRs (AEPR). A delimitação dos polígonos praiais
foi feita com base nos seguintes limites: superior - linha de vegetação permanente na planície costeira ou estruturas
construídas pelo homem; inferior - linha d’água mais alta ou limite entre área úmida/área seca. Os resultados mostraram
que a Praia de Massaguaçu apresentou recuo progressivo em quase todos os transectos, com as maiores taxas de
retrogradação no trecho central da praia, o que tem resultado na destruição contínua de parte da rodovia BR-101. A taxa
de retrogradação média para toda a praia foi da ordem de 0,23 m/ano, com redução em área de 30% e evasão de
aproximadamente 488.000 m3 de sedimentos. Na Praia de Tabatinga, por sua vez, os resultados brutos sugerem uma

* Submissão – 21 Outubro 2009; Avaliação – 12 Dezembro 2009; Recepção da versão revista – 9 Maio 2010; Disponibilização on-line – 20 Maio 2010
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tendência de balanço sedimentar em equilíbrio, evidenciado por irrisória progradação média do polígono praial da ordem
de 0,02 m/ano e aumentos em área de 0,05% e em volume de 124 m3. No entanto, alguns indicadores de erosão costeira
presentes nesta praia sugerem tendências retrogradacionais de longo período, muito além dos fenômenos de curto e
médio período identificados. As causas da erosão em ambas as praias são explicadas principalmente por processos naturais
como a elevação do nível do mar (longo período) e variações na dinâmica de circulação costeira, incluindo inversões nas
células de deriva litorânea e o fenômeno da rotação praial (curto e médio período). Não foram observadas intervenções
antrópicas diretas nessas praias capazes de explicar, por si só, a erosão observada. Entretanto, sabe-se que práticas como
a retirada de areia das praias e construções sobre a pós-praia podem aumentar os processos naturais em curso. Estudos
como este são imprescindíveis para a gestão da orla marítima, principalmente no contexto atual de elevação do nível do
mar e mudanças climáticas, pois poderão orientar ações futuras em curto, médio e longo prazo, que visem a mitigação da
erosão e/ou recuperação das praias, além de subsidiar instrumentos normativos que promovam programas de conservação
das praias do Litoral Norte paulista.

Palavras-Chave: variação da linha de costa, balanço sedimentar, praias arenosas, fotografias aéreas, Caraguatatuba.

ABSTRACT
Shoreline recession in the last few decades is one among the eleven indicators of  coastal erosion that have been monitored in the São Paulo

state sandy beaches since the nineties. According to the coastal erosion risk assessment has established to these beaches, which is based on the
number of  these indicators and their perceptual distribution along the beaches, about 22% of  the São Paulo beaches are under very high risk.
Caraguatatuba County, located at São Paulo Northern coast, has 60% of  its sandy beaches under very high risk of  erosion. This paper
presents the historical shoreline change rates and the net sedimentary budget estimated for two beaches of  Caraguatatuba County (Massaguaçu
and Tabatinga beaches), both under very high risk of  erosion. Geoprocessing works were carried out at aerial photographs from 1962 (most
ancient available, original scale 1:25.000), 1977 (original scale 1:45.000) and 2001 (georeferenced digital ortophotos, original scale 1:15.000).
Beach polygonal (shoreline) boundaries were drowned according to the follow limits: superior limit – it corresponds to the permanent vegetation
line on the coastal plain or some manmade structure such as gardens, walls, sidewalks etc.; inferior limit – it is marked by the high water line,
or the limit between wet and drought zones. Shoreline change rates were controlled through perpendicular to the shoreline equidistant transects,
which locations coincided to the monitored beach profiles sites so as possible. Methods of  End Point Rate (difference between beach width values
in each transect for each reference period: 1962-1977, 1977-2001, and 1962-2001) and Average End Point (arithmetic average of  EPRs
calculated to the set of  years) were applied in order to calculate shoreline change rates through the time. Besides, beach areas changes, as well as
total average of  EPRs and AEPRs were also estimated. Recession or progradation rates were calculated on basis on the average of  AEPRs
and the entire period of  observation (39 years). Values of  beach width standard deviation were utilized to refer to the Beach Variability Index,
which indicates the trends of  the beach through the time, and gives interpretations concerned the causes of  beach recession or progradation,
including natural processes and/or anthropogenic origins. Net sedimentary budget results from the difference between annual volume values
obtained in 2001 and 1962. Annual volume refers to the product between beach area (calculated for 1962 and 2001) and mean beach height
(average of  heights obtained in previous beach profile monitoring carried out between 1992 and 2003). Interesting processes acting in short-
(months to years), medium- (decadal) and long-term (two or more decades) periods could be identified. Massaguaçu beach showed a progressive
recession along the entire beach, although the largest rates occur at its central-southern sector, what has been leading to a continuous destruction
of  a BR-101 highway stretch. The mean recession rate is about 0.23 m/y for the last four decades, resulting in reduction of  30% in area and
an escape of  around 488.000 m3 of  sands. Tabatinga beach showed numerical results indicating that beach area have increased 0.05% and
volume have increasing 124 m3, then showing a sedimentary budget in balance, or a small progradation rate of  about 0.02 m/y. However, the
presence of  some coastal erosion indicators seems to indicate that there has been acting a long-term recession trend. The most important causes
of  erosion in both beaches are sea-level rise (long-term) and changes in coastal circulation dynamics (short- and medium-terms), including
reversions in longshore drift cells and even beach rotation. Anthropogenic interventions on the beaches could not explain the erosional processes
observed. However, it is known that sand beach mining and construction of  hard structures on the beach augment the ongoing natural processes.
Finally, considering the current context of  sea-level rise and climatic changes, such studies are indispensible for the shoreline management, once
results could orientate short-, medium- and long-term actions in order to mitigate the erosional processes and/or to recuperate beaches. Besides,
they could be useful tools in normative instruments for promoting a beach conservation regional program.

Keywords: shoreline changes, sedimentary budget, sandy beaches, aerial photographs, Caraguatatuba County.
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1. INTRODUÇÃO
Com o aumento da ocupação das áreas costeiras

e o quadro atual de mudanças climáticas e elevação
do nível relativo do mar (NM), estudos sobre
mudanças da posição da linha de costa nas últimas
décadas têm se tornado ferramentas essenciais para a
gestão da orla marítima e da zona costeira.

A interpretação de séries históricas de fotografias
aéreas e mapas antigos como técnica para medir
variações da linha de costa começou no final da década
de 1960 (Anders & Byrnes 1991). Desde então,
inúmeros trabalhos têm discutido os métodos, os
erros envolvidos e as aplicações dessa técnica, visando
ao estudo de processos erosivos e ao cálculo da taxa
de retrogradação da linha de costa (e.g. Anders &
Byrnes 1991, Crowell et al. 1991, Dolan et al. 1991,
Camfield & Morang 1996, Moore 2000, Douglas &
Crowell 2000, Fenster et al. 2001, Honeycutt et al.
2001, Byrnes et al. 2003, Boak & Turner 2005, Esteves
et al. 2009).

No Brasil, estudos desse tipo ganharam expressão
somente a partir da década de 1990 (Souza et al. 2005).
Inicialmente, se limitavam a averiguar mudanças da
linha de costa em desembocaduras fluviais e lagunares,
através da comparação de overlays obtidos por
fotointerpretação. Na década de 2000, com o advento
de técnicas avançadas de geoprocessamento e o
aprimoramento da localização espacial por satélite
(georreferenciamento), os estudos passam a abordar
a identificação das variações da linha de costa de longo
período em todo o segmento praial (e.g. Dias 2005).
São importantes fontes de referência bibliográfica
trabalhos apresentados nos Congressos da Associação
Brasileira de Estudo do Quaternário (ABEQUA) a
partir de 1997, além de Souza et al. (2005) e Muehe
(2006).

No Estado de São Paulo, a evolução dos trabalhos
sobre o tema se deu da mesma maneira (Souza 2009a).
O primeiro trabalho utilizando métodos de cálculo
da taxa de retrogradação da linha costa (toda a praia)
e incorporando técnicas de geoprocessamento foi
realizado na Praia do Gonzaguinha, no município de
São Vicente (Souza & Barbosa 2007, Souza 2008).
Estudos semelhantes ao apresentado aqui foram
realizados recentemente em outras quatro praias do
município de Ubatuba (Souza & Luna 2009).

A erosão nas praias paulistas tem sido atribuída a

uma gama de causas naturais e antrópicas, sendo as
mais importantes a elevação no NM, mudanças na
dinâmica de circulação costeira e as diversas
intervenções do homem na zona costeira (Souza &
Suguio 1996,2003, Souza 1997,2001,
2008,2009a,2009b, Souza & Luna 2009). As séries
históricas de registros maregráficos para o Estado de
São Paulo indicam que no último século a elevação
do NM foi da ordem de 30-40 cm (Mesquita 2003),
portanto maior do que a média mundial de 18 cm
(IPCC 2007). A dinâmica de circulação de células de
deriva litorânea, modificada por causas naturais ou
por intervenções antrópicas na linha de costa, abrange
processos de curto até longo período de tempo. A
ocupação inadequada da planície costeira e da orla,
incluindo a praia, e a implantação de estruturas rígidas
na linha de costa resultam em modificações no
balanço sedimentar costeiro, em escalas de médio a
longo período de tempo (e.g. Souza 1997,2001,2009a,
Souza & Alfredine 2000, Souza & Suguio 1996,2003,
Souza & Luna 2009). Outra intervenção antrópica
que afeta o balanço sedimentar das praias é a retirada
de areia das mesmas. Em São Paulo, até o início da
década de 1990, essa prática era muito comum em
várias praias urbanas, sendo os principais motivos a
limpeza das praias, a desobstrução de vias públicas e
de equipamentos urbanos instalados na pós-praia, e
a utilização da areia na pavimentação de ruas e até no
aterro de lixões localizados sobre manguezais. Desde
meados daquela década, entretanto, essa atividade tem
sido severamente combatida por ações estaduais por
parte do Ministério Público e da Secretaria de Meio
Ambiente do Estado de São Paulo. Note-se bem que
os impactos dessa atividade são, em geral, difíceis de
monitorar e mitigar e, em alguns casos, até mesmo de
serem identificados.

A retrogradação da linha de costa nas últimas
décadas compreende um dos onze indicadores de
erosão costeira monitorados nas praias do Estado de
São Paulo, desde 1992 (Souza 1997,2009a, Souza &
Suguio 2003). Esses indicadores e a sua distribuição
espacial ao longo das praias foram os critérios
adotados para a classificação de risco à erosão costeira
estabelecida para as praias paulistas, urbanizadas ou
não (Souza & Suguio 2003, Souza 2007a,2009a). Por
seu caráter dinâmico, essa classificação também
passou a ser instrumento de reavaliação periódica.
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Este trabalho apresenta os resultados obtidos a
partir do emprego de técnicas de geoprocessamento
realizados em fotografias aéreas de 1962, 1977 e 2001
nas praias de Massaguaçu e Tabatinga (município de
Caraguatatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo),
com o objetivo de obter as taxas de variação da linha
de costa (polígono praial) e do balanço sedimentar
dessas praias, bem como identificar os processos
intervenientes e suas principais causas.

2. PRAIAS DE ESTUDO
As praias de estudo estão localizadas no Litoral

Norte de São Paulo, que abrange os municípios de
São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba
(Figura 1).

Nesse setor costeiro a situação das praias arenosas
em relação ao grau de risco à erosão é preocupante,
pois cerca de 47% delas se encontram em risco Alto
e Muito Alto, 27,5% sob risco Médio, 22,4% sob risco
Baixo e 3,4% sob risco Muito Baixo (Souza & Suguio
2003, Souza 2007a,2009a) No município de
Caraguatatuba, 60% das praias estão sob risco Muito
Alto de erosão.

Para a realização do presente estudo foram
selecionadas duas dessas praias, a Praia de Massaguaçu
e a Praia de Tabatinga (Figura 1), ambas relativamente
abrigadas e ocupando o fundo da Enseada de
Caraguatatuba.

A Praia de Massaguaçu tem comprimento superior
a 7 km e orientação NE-SW, sendo, portanto, mais
exposta para os principais sistemas de ondas que
atuam no litoral paulista, com direção S-SE-E (Souza
1997). Apresenta variação do estado morfodinâmico
ao longo do arco praial, com características reflexivas
de alta energia (com tendências intermediárias) na
maior parte da praia, e intermediária no setor norte
(localmente conhecida como Praia da Cocanha), onde
se encontra mais abrigada, atrás das pequenas Ilhas
Cocanha (Souza 1997). É formada por areias grossas
a médias moderadamente a bem selecionadas e
apresenta bermas e cúspides praiais bem
desenvolvidas (Figura 2). Fortes correntes de deriva
litorânea de rumo sul fecham frequentemente a
desembocadura do Rio Massaguaçu, localizada na
extremidade sul da praia, onde a face praial e o
estirâncio atingem altas declividades, de até cerca de
30o (Figura 2).

Figura 1. Localização da área de estudo.
Figure 1. Location of  the studied beaches.
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A Praia da Tabatinga, com orientação E-SE e arco
praial pronunciado e pouco extenso (~2 km), é mais
abrigada. Está posicionada entre dois promontórios
de embasamento ígneo-metamórfico e à retaguarda
da Ilha do Tamanduá, constituindo assim uma praia
embaiada ou de bolso (headland bay beach). Com estado
morfodinâmico intermediário a reflexivo de baixa
energia, é constituída por areias finas a médias
moderadamente selecionadas e possui berma praial
incipiente e barras longitudinais suaves (Souza 1997).

O processo erosivo observado atualmente em
ambas as praias é intenso, ora se estendendo por todo
o arco praial como na Praia da Tabatinga (Figura 3),
ora se mostrando maior em alguns trechos como na
porção centro-sul da Praia de Massaguaçu (Figura 4).
Na Praia de Massaguaçu são monitorados 10
indicadores de erosão e em Tabatinga 8 indicadores
(Souza 1997,2009a, Souza & Suguio, 1996,2003).

Figura 2. Extremidade sul da Praia de Massaguaçu
(Celia R. de G. Souza). Notar a desembocadura do
Rio Massaguaçu completamente assoreada (Lagoa
Azul, à esquerda da foto), as duas sequências de
bermas praiais, pequenas cúspides praiais bem
desenvolvidas e suas pequenas correntes de retorno
associadas, e a alta refletividade da praia.
Figure 2. Massaguaçu beach southern ending (Celia R. de G.
Souza). Note that Massaguaçu River mouth is completely silted
by beach sands (Blue Lake, on the left of  the picture), there
are two sequences of  beach berms, well developed beach cusps
and associated  small rip currents, and beach presents very
high reflectivity.

Figura 4. Erosão acelerada no setor centro-sul da Praia
de Massaguaçu, com destruição recorrente da saia de
aterro e da pavimentação da rodovia BR-101 (Celia
R. de G. Souza). Notar a tentativa frustrada de conter
a erosão através de um anteparo de blocos rochosos.
Figure 4. Accelerated erosion in Massaguaçu Beach, around
its center-southern portion (Celia R. de G. Souza). Note the
rocky boulders revetment as a frustrated bid for containing the
erosional process on the BR-101 highway.

Figura 3. Erosão acelerada na área central da Praia da
Tabatinga, onde afloram restos de terraços marinhos
provavelmente pleistocênicos, com espodossolos
(Celia R. de G. Souza).
Figure 3. Accelerated erosion in Tabatinga Beach central sector,
where remainders of  Pleistocene (likely) marine terraces with
podzols are exposed (Celia R. de G. Souza).
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As causas da erosão têm sido apontadas como
sendo: (a) naturais - variações na dinâmica de
circulação costeira (inversões na deriva litorânea
resultante), aporte sedimentar naturalmente
ineficiente (fechamento da desembocadura do Rio
Massaguaçu), fisiografia costeira (controlando a
dinâmica de circulação costeira e a fuga de
sedimentos), armadilhas de sedimentos (Rio
Massaguaçu/Lagoa Azul), elevação do NM de curto
período (marés meteorológicas cada vez mais intensas
como efeito das mudanças climáticas) e de longo
período (Princípio de Bruun – Bruun 1962; migração
do perfil praial para o continente - Davidson-Arnott
2005), e balanço sedimentar negativo devido a todos
esses processos; (b) antrópicas – urbanização da orla
com implantação de estruturas rígidas sobre as praias,
conversão de terrenos naturais em espaços urbanos
na planície costeira e na praia, retirada de areia de
praia e balanço sedimentar negativo devido a todos
esses processos (Souza 1997,2001,2007a,2009a, Souza
& Suguio, 1996,2003).

A urbanização dessas planícies costeiras e praias é
bastante recente, tendo sido induzida principalmente
após a implantação da rodovia BR-101 (Rio-Santos),
finalizada em meados da década de 1970. Na planície
costeira de Massaguaçu, até essa época, a única
ocupação antrópica era um loteamento localizado no
trecho sul da praia. A partir de então, embora vários
loteamentos tenham se espalhado por toda a planície
costeira, sempre houve manutenção de uma larga faixa
entre a urbanização e a pós-praia, na qual foram
construídas as vias de acesso local e expresso (rodovia
BR-101).

Até meados da década de 1980, quando foram
realizados os primeiros estudos nessa praia, a erosão
acelerada ainda não era perceptível (Souza 1990). No
entanto, em 1992, quando se iniciou o monitoramento
praial em todo o litoral paulista (Souza 1997), vários
indicadores de erosão costeira já podiam ser notados,
embora o processo ainda não fosse tão intenso quanto
nos dias atuais (Figura 5).

Na planície costeira da Praia de Tabatinga, até
meados da década de 1970, havia apenas uma antiga
aldeia de pescadores localizada no setor SE da praia.
Em 1977 iniciou-se a implantação de um grande
condomínio em todo o setor central e oeste, com
construções que atualmente se encontram na pós-

praia (Figura 3). A aldeia de pescadores, por sua vez,
foi dando lugar a uma ocupação mais densa a partir
de meados da década de 1990, e hoje existem alguns
quiosques de alvenaria e até residências sobre a pós-
praia, aumentando o processo erosivo ali instalado.
Pescadores antigos afirmam que muito antes do
condomínio ser implantado toda a praia já sofria forte
erosão, pois “a mesma se estendia por mais de 100 m
mar adentro” (Souza 1997).

Não há dados consistentes sobre os gastos
decorrentes dos danos causados pela erosão nas praias
do município de Caraguatatuba, tanto em relação às
estruturas e equipamentos urbanos públicos, quanto
às construções privadas. Sabe-se apenas que, somente
em 2006, o Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem aplicou mais de R$ 2.000.000,00 em “obras
de recuperação” na rodovia BR-101 junto à Praia de
Massaguaçu, em tentativas inadequadas e infrutíferas
de contenção da erosão (Figura 4).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
As melhores fontes de dados disponíveis para se

estudar as variações da linha de costa ao longo do
tempo são fotografias aéreas, imagens de satélite de
alta resolução, mapas (mapas históricos e
principalmente cartas topográficas e náuticas) e,
obviamente, perfis de monitoramento praial. Cada um

Figura 5. Forte erosão na porção SE da Praia de
Tabatinga e construções sobre a pós-praia (Celia R.
de G. Souza).
Figure 5. Strong erosion in the SE portion of  Tabatinga Beach
(around profile 701) (Celia R. de G. Souza).
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deles tem suas próprias características, influenciando
vantagens e desvantagens de utilização, além de
diferentes escalas espaciais e temporais e,
conseqüentemente, vários tipos de erros envolvidos.

A taxa de variação da linha de costa (polígono
praial) em fotografias aéreas e mapas pode ser
calculada a partir de vários métodos computacionais,
sendo os mais utilizados atualmente: (a) taxa de
variação do ponto de terminação ou End-Point Rate
(EPR), através do qual é medida a distância horizontal
entre duas posições de linha de costa no tempo,
preferencialmente ao longo de vários trechos da praia
(transectos perpendiculares à linha de costa e
eqüidistantes entre si) e envolvendo apenas dois
períodos de tempo (é o método proxy mais utilizado
nos Estados Unidos); (b) média das EPRs ou Average
of  EPRs (AEPR), através da qual diferentes EPRs são
calculadas para vários intervalos de tempo, sendo a
taxa final a média aritmética do conjunto de valores
obtidos; (c) regressão linear ponderada (Weighted Linear
Regression), é um método estatístico no qual a melhor
medida é dada pela soma dos quadrados das diferenças
(mínimos quadrados) entre as várias posições da linha
de costa obtidas no tempo e medidas em vários
trechos da praia; (d) média dos mínimos quadrados
(Least Mean Squares) (Dolan et al. 1991, Honeycutt et
al. 2001, Esteves et al. 2009, Souza & Luna 2009).

No caso específico de produtos de sensores
remotos, os indicadores de limites de linha de costa
são dados por duas referências: o limite superior é
definido pela presença de vegetação permanente ou
uma estrutura urbana (ex.: muros, muretas, jardins,
calçadas, anteparos etc.); o limite inferior corresponde
à linha de água mais alta atingida pela maré naquele
período (high water line – Dolan et al. 1980), que pode
ser observada por diferenças de tonalidade, sendo o
contato entre a areia úmida e a areia seca.

Até a década de 1990, para mapeamentos da linha
de costa através de fotointerpretação, a menor escala
utilizável era a de 1:20.000 ou próxima, com erros em
geral de até 2 m (Moore 2000). Entretanto, com o
advento das geotecnologias os erros passaram a ser
cada vez mais reduzidos, possibilitando o uso de
produtos de sensores remotos de escalas bem
menores (Dias 2005). Isto porque, o emprego de
ferramentas de processamento digital de imagens
permite realizar correções automáticas para reduzir
as distorções e aumentar a resolução dos pixels,

mesmo em escalas antigamente consideradas
inadequadas como, por exemplo, de 1:45.000.

Vários autores têm discutido tanto as questões
ligadas à utilização dos diversos materiais-fonte de
dados, como também testado os diferentes métodos
de aplicação, demonstrando que a eficiência de cada
um depende da área estudada e dos erros inerentes a
cada material, erros de medição e erros dos métodos
estatísticos empregados (e.g. Dolan et al. 1980, Anders
& Byrnes 1991, Crowell et al. 1991, Dolan et al. 1991,
Camfield & Morang 1996, Moore 2000, Douglas &
Crowell 2000, Fenster et al. 2001, Honeycutt et al.
2001, Byrnes et al. 2003, Boak & Turner 2005, Esteves
et al. 2009).

Na área de estudo foram aplicados os métodos de
EPR e AEPR em três conjuntos de fotografias aéreas:
1962 – sobrevôo mais antigo disponível para o litoral
paulista, em escala original de 1:25.000 e obtido em
junho (Secretaria da Agricultura do Estado de São
Paulo), 1977 - em escala original de 1:45.000 e obtido
em junho-julho (Terra Foto AS.), e 2001 - ortofotos
digitais georreferenciadas, em escala original de
1:15.000, e obtidas em junho (Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo – Projeto de
Preservação da  Mata Atlântica – PPMA/KFW).

Embora outros sobrevôos sejam disponíveis para
o mesmo período, até com escalas maiores, a escolha
destes conjuntos deveu-se aos seguintes fatos: os três
sobrevôos foram realizados no mesmo período do
ano e, aparentemente, sob as mesmas condições de
contorno, ou seja, em fase de baixamar de quadratura
(horário entre 9:30 e 11:30 h); não ocorreram
fenômenos meteorológicos anômalos nos dias que
antecederam esses sobrevôos; o sobrevôo de 1977
foi escolhido também porque a rodovia BR-101 (ou
Rio-Santos), que interliga as praias estudadas, foi
finalizada em 1975-1976.

As fotografias aéreas de 1962 e 1977 foram
digitalizadas várias vezes em Scanner A3, com
resolução inicial de 800 dpi e posterior redução do
tamanho das imagens (com mínimo erro) até 400 dpi,
para sua transformação em arquivos raster (não
georreferenciados). Posteriormente, as imagens foram
georreferenciadas com auxílio do aplicativo de
programa MapInfo versão 9.0, tendo como base pontos
de controle obtidos nas ortofotos de 2001, tais como:
cruzamentos de ruas e avenidas, grandes
equipamentos lineares como oleoduto e redes de alta
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tensão, pontes e, eventualmente, anomalias no relevo
(centróide de topo de morros isolados).

Os erros quadráticos médios calculados para as
fotografias aéreas utilizadas, após o emprego das
ferramentas de geoprocessamento, são descritos a
seguir.

a) Fotografias aéreas de 1962 – Massaguaçu:
0,15769m; Tabatinga: 0,07018m.

b) Fotografias aéreas de 1977 – Massaguaçu:
0,44467m; Tabatinga: 0,12493m.

c) Fotografias aéreas de 2001 – Massaguaçu:
0,15831m; Tabatinga: 0,15831m.

Na etapa seguinte efetuou-se a edição topológica
do objeto de estudo, ou seja, a delimitação dos
polígonos de contorno de cada praia, para cada ano
amostrado. Ao final e por motivos óbvios, a
representação espacial de toda a série histórica foi
feita sobre as ortofotos de 2001, sendo os erros
calculados pelo programa da ordem de 1%. O
polígono praial de 1962 foi adotado como datum para
os cálculos apresentados no trabalho.

Assim, foram obtidas as áreas de cada praia e
calculadas as variações de área nos três intervalos de
tempo, aqui denominados períodos de referência:
1962-1977, 1977-2001 e 1962-2001.

Em cada polígono de praia foram então traçados
transectos de controle, perpendiculares à linha de
costa e aproximadamente eqüidistantes entre si, cuja
locação foi, sempre que possível, seguindo as
localizações de perfis de monitoramentos realizados
nas praias estudadas entre 1992 (Souza 1997) e 2001
(Souza 2005). Entretanto, para preservar a acuidade
do método e visando manter a eqüidistância entre os
transectos, foi necessária a alocação de outros
transectos em trechos não perfilados anteriormente.

Ainda fazendo uso de ferramentas de
geoprocessamento, foram medidas as larguras da praia
em cada transecto, para cada ano, e obtidos a média
aritmética e o desvio padrão correspondentes.

A partir dos valores de desvio padrão Souza &
Luna (2009) estabeleceram um parâmetro ao qual
denominaram de Índice de Variabilidade Espaço-
Temporal da Praia, que indica as tendências espaciais
dessa praia ao longo do tempo e pode fornecer
interpretações quanto às causas dos fenômenos
envolvidos nas variações da linha de costa (processos
naturais e/ou intervenções antrópicas). Assim, em
função dos valores de desvio padrão () obtidos para

as praias estudadas aqui, foi estabelecida a seguinte
classificação: =0-10: variabilidade muito baixa;
=11-20: variabilidade baixa; =21-30: variabilidade
média; = 31-40: variabilidade alta;  > 40:
variabilidade muito alta. Variabilidades baixas e muito
baixas sugerem processos essencialmente naturais,
enquanto variabilidades alta e muito alta indicam
processos predominantemente antrópicos.

A EPR corresponde à diferença entre os valores
de largura de cada transecto porperíodo de referência
(1962-1977, 1977-2001 e 1962-2001), e a AEPR é a
média aritmética de cada EPR calculada para o
conjunto de todos os anos (1962/1977/2001). Foram
também calculadas as médias totais de variação de
largura para cada praia (conjunto de todas as EPRs),
bem como a média total das AEPRs.

Para obter o balanço sedimentar das praias,
inicialmente foi calculado o volume de areia
correspondente em cada ano de amostragem. Para
tanto, multiplicou-se o valor da área da praia pela altura
média da praia em seu perfil emerso, cujos valores
foram obtidos a partir dos dados coletados em
monitoramentos praiais (perfilagens) realizados entre
1992 e 2003 (Souza 1997,2005). Posteriormente,
foram calculadas as diferenças de volume em cada
período de referência e o volume total de sedimentos
evadidos ou acumulados no intervalo total de 39 anos.

A taxa média de retrogradação (recuo) ou de
progradação da linha de costa (polígono praial) foi
obtida a partir da divisão entre a média das AEPRs e
o intervalo de tempo total de análise (39 anos).

Dados de largura da praia obtidos nas campanhas
de monitoramento praial não podem ser utilizados,
em seus valores absolutos, para o estabelecimento de
comparações com os resultados obtidos para este
trabalho. Isto porque a “largura praial” incorpora
conceitos diferentes para cada caso. Neste trabalho,
o limite inferior da praia é marcado pelo limite entre
a área seca e a área úmida da praia, que corresponde,
aproximadamente, à linha mais elevada atingida pela
última preamar (no caso de São Paulo, em geral a
preamar da madrugada), sendo, portanto, o limite
superior do estirâncio naquele dia. Nas perfilagens
praiais, o limite inferior do perfil praial emerso medido
corresponde à linha d’água no momento da
amostragem, ou seja, ao limite inferior do estirâncio.
Essas diferenças podem gerar erros de até dezenas
de metros no caso das praias estudadas, as quais são
sujeitas a regime de micromarés com maré semi-
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diurna e amplitude de até 1,0 m em condições de
tempo bom. Além disso, são também fatores limitantes
as condições de contorno durante as perfilagens
praiais, como o mês do ano e as condições
meteorológicas antes e durante as coletas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Análise Espacial e Balanço Sedimentar das

Praias
De maneira geral, observa-se que ambas as praias

sofreram importantes variações espaciais nas quatro
décadas de análise (figuras 6 e 7, tabela 1).

As variações nas áreas e volumes dos arcos praiais
demonstram perdas graduais e significativas em certos
trechos de ambas as praias, embora isso pareça mais
evidente em Massaguaçu e apenas temporário ou mais
setorizado em Tabatinga.

No período de 1962-1977 a Praia de Massaguaçu
teve sua área reduzida em cerca de (-)13%, enquanto

em Tabatinga essa redução foi de (-)8,23%. No
período de 1977-2001, a redução em área na Praia de
Massaguaçu foi de 19,2%, enquanto na Praia de
Tabatinga houve aumento de área, em valor
semelhante à perda ocorrida no período anterior, ou
seja, de 8,28%. Comparando 1962 e 2001, a taxa de
redução de área em Massaguaçu foi de quase 30%,
mas a Praia de Tabatinga contabilizou um acréscimo
de 0,05%.

Conseqüentemente, após quatro décadas de
erosão gradual, o balanço sedimentar na Praia de
Massaguaçu estaria negativo, envolvendo perda total
de volume de areia da ordem de  -487.901,30 m3. Na
Praia de Tabatinga, por outro lado, os dados brutos
revelam um relativo equilíbrio (balanço sedimentar
praticamente igual a zero), já que o pequeno saldo de
124,05 m3 pode ser considerado irrisório se
contabilizados os erros inerentes aos métodos
aplicados.

Figura 6. Variação da linha de costa (polígono praial) na Praia de Massaguaçu
para os anos de 1962, 1977 e 2001.
Figure 6. Shoreline (beach polygon) changes in Massaguaçu beach for 1962, 1977 and
2001.
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4.2. Praia de Massaguaçu
A Praia de Massaguaçu apresentou, em geral,

larguras pequenas (Figura 8, Tabela 2), como esperado
para praias reflexivas.  As médias variaram de 29,9 m
(T7) até 79,6 m (T14), locais estes que durante todo o
período se apresentaram como sendo os trechos
respectivamente mais estreitos e mais largos da praia.

Em 1962 as larguras variavam de 32,8 m (T7) até
93,3 m (T13); em 1977 a menor largura foi 24,2 m
(T1), e a maior de 90,8 m (T14); já em 2001, a porção
mais estreita da praia localizava-se em T11, que
apresentava apenas 16,4 m, enquanto a mais larga
estava em T7, com 29,4 m. Entre 1992 e 2001 observa-
se uma tendência geral de diminuição das larguras em
treze dos quatorze transectos avaliados.

O gráfico obtido sugere que os segmentos das
curvas são temporalmente ora sintônicos, ora
assintóticos. As curvas de 1962 e 1977 são sintônicas
nos trechos entre os transectos T1 a T7 e T11 a T12,

e assintóticas nos demais trechos. As curvas de 1962
e 2001 também são sintônicas nos trechos entre os
transectos T1 a T7, T9 a T10 e em T14, e assintóticas
nos demais trechos. As curvas de 1977 e 2001 são
sintônicas nos trechos de T1 e entre os transectos T4
a T7, T9 a T10 e T11 a T13.

Os resultados obtidos para as EPRs (Tabela 3)
demonstram ainda melhor essas tendências. No
período de referência de 1962-1977, certos locais da
praia sofreram acreção de alguns metros, como em
T2, T4, T5, T8 (mínimo valor, de 5,5 m), T9, T10 e
T14 (máximo valor, de 15,8 m); os demais transectos
sofreram erosão, em geral de dezenas de metros e
variando de -1,9 m (T6) até -39,7 m (T13). Por causa
desse relativo equilíbrio, a média das EPRs nesse
período ficou em -3,68 m, mesmo assim indicando
que o saldo foi negativo. No período de 1977-2001,
os locais com acreção estavam somente em T1, T3
(máximo valor, de 14,4 m), T7 (mínimo, de 1,9 m) e

Figura 7. Variação da linha de costa (polígono praial) na Praia de Tabatinga para os anos de
1962, 1977 e 2001.
Figure 7. Shoreline (beach polygon) changes in Tabatinga beach for 1962, 1977 and 2001.
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Tabela 1. Variação das áreas dos arcos praiais, variação do volume de sedimentos e balanço
sedimentar das praias de Massaguaçu e Tabatinga (valores negativos = perdas/erosão; valores
positivos = ganhos/progradação).
Table 1. Beach areas and sedimentary volume changing rates, and sedimentary budget for Massaguaçu and Tabatinga
beaches (negative values = losses/recession; positive values = gains/progradation).

Figura 8. Variação temporal da largura do arco praial na Praia de Massaguaçu.
Figure 8. Beach width long-term variation in Massaguaçu beach.

T13; nos demais transectos as taxas de erosão foram
bem maiores que no período anterior, variando de -
4,8 m (T12) até -29,13 m (T9). Com isso, a média das
EPRs atingiu -10,2 m. Comparando 1962 e 2001,

somente o transecto T3 sofreu pequena acreção, de
0,76 m; no restante da praia a erosão variou de 2,12
m (T14) até 36,8 m (T13).
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Obviamente, com os efeitos das mudanças
climáticas  e a elevação atual do NM (Souza 2010),
esses processos são amplificados, pois ocorrem alguns

fenômenos que reduzem o balanço sedimentar das
praias e intensificam a erosão, entre eles: aumento de
intensidade, freqüência e magnitude de eventos

Tabela 2. Variação da largura na Praia de Massaguaçu e índice de variabilidade espaço-temporal
da praia.
Table 2. Beach width variation and beach variability index for Massaguaçu beach.

Tabela 3. Taxas de variação da linha de costa (polígono praial) na Praia de Massaguaçu: EPRs e
AEPRs (sinais negativos = retrogradação da linha de costa; sinais positivos = progradação da
linha de costa).
Table 3. Shoreline (beach polygon) changing rates for Massaguaçu beach: EPRs and AEPRs (negative values =
erosion or shoreline recession; positive values = shoreline progradation).
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As AEPRs de cada transecto (Tabela 3) indicam
tendência erosiva variável para todos eles no período
total de amostragem, exceto para T3 (acreção de 0,51
m). As maiores taxas de erosão ocorreram nos perfis
T13 (-24,5 m), T11 (-15,1 m), T9 (-13,5 m), T12 (12,9
m), T1 (-12 m), T10 (-10,3 m) e T5 (-10 m). As
menores taxas erosivas foram obtidas para T14 (-1,4
m), T7 (-2,3 m), T4 (-2,4 m) e T2 (-4,8 m).

A média das AEPRs foi de -8,9 m, o que
corresponderia a uma taxa de retrogradação média
da ordem de 0,23 m/ano, para as últimas quatro
décadas.

Os índices de variabilidade espaço-temporal da
praia (Tabela 2) e os resultados obtidos para as EPRs
e AEPRs indicam que os trechos mais estáveis da praia
(s muito baixa) estão nos transectos T2, T4, T3, T7,
T6 e T14, enquanto que os relativamente mais
instáveis (s média) estão localizados nos transectos
T1 e T13. Da mesma forma, demonstram que o trecho
mais erosivo da praia está entre os transectos T7 e
T11, sendo este último o local que sofreu maior taxa
de recuo praial nessas quatro décadas.

As causas do recuo generalizado da linha de costa
parecem estar mais ligadas a processos naturais
(predominam variabilidades muito baixas e baixas),
como variações na dinâmica de circulação costeira
(células de deriva litorânea) e mesmo a elevação do
NM no último século, do que à urbanização que
ocorreu nessa praia, incluindo a construção da rodovia
BR-101. Neste sentido, é importante ressaltar que as
vias de acesso (estrada não pavimentada inicialmente
e rodovia na década de 1970) não foram implantadas
sobre a pós-praia, como é possível observar na Figura
9, mesmo na área entre os transectos T8 e T9 onde a
rodovia sofre intensa erosão (Figura 4). Por outro lado,
no trecho da praia que sofreu maior recuo nessas
quatro décadas, localizado entre os transectos T10 e
T11, a rodovia ainda se encontra bem afastada da
praia, demonstrando que ela não pode ser
caracterizada como causa da erosão.

Em relação à dinâmica de circulação costeira, a
parte central dessa praia parece estar sujeita à ação de
um foco estável de energia de ondas, responsável pela
existência de zonas de divergência de células de deriva
litorânea. Em 2001, por exemplo, dados do
monitoramento realizado nessa praia mostram que
ocorria uma zona de divergência em T9, com zonas
de sotamar localizadas em T6 e T12 (Tabela 4) A

migração dessa zona rumo ao sul (transectos T8, T9,
T10 e T11) ou, ainda, inversões nesse padrão de
circulação, explicariam o processo erosivo acentuado
e gradativo observado em todo esse trecho da praia
(Souza 1997,2005,2007b). Calliari et al. (1998)
identificaram o fenômeno em praias do Rio Grande
do Sul, com focos estáveis de energia sempre
associados a erosão acelerada em determinafdos
trechos das mesmas.

Figura 9. Detalhes das fotografias aéreas de 1962 e
1977, mostrando a faixa de vegetação preservada entre
a praia e as vias de acesso no trecho compreendido
entre os transectos T8 e T9.
Figure 9. Aerial photographs from 1962 and 1977 showing
a preserved stretch of  vegetation between the beach and the
highway around transects T8 and T9.
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atmosféricos extremos (tempestades e ressacas),
mudanças no clima de ondas, mecanismos que regem
o Princípio de Bruun (Bruun 1962) e migração do
perfil praial rumo ao continente (Davidson-Arnott
2005).

Em relação à Regra ou Princípio de Bruun, Souza
(1997) obteve resultados interessantes que
comprovam a atuação desse mecanismo em toda a
costa paulista. A análise comparativa de cartas náuticas
publicadas nas décadas de 1930 e 1990 mostrou o
deslocamento generalizado das isóbatas entre 0 (linha
de costa) e 50 m, em direção ao mar aberto, bem como
a diminuição da declividade da plataforma continental,
em cerca de 80% da costa, incluindo a área de estudo.

4.3. Praia de Tabatinga
A Praia de Tabatinga apresentou, em todos os anos

de amostragem, larguras da ordem de poucos até várias
dezenas de metros (Tabela 5 e Figura 10), sendo que as
médias entre 17 m (T3) até 60 m (T1 - proximidades do
Rio Tabatinga).

Os índices de variabilidade espaço-temporal da praia,
sempre muito baixos e baixos, revelam que as variações
de largura foram pequenas em todos os transectos e que
essa praia, como um todo, seria relativamente estável

nesse período.
Os valores das EPRs (Tabela 6) também refletem

essas tendências. No período de referência de 1962-1977,
o trecho entre os transectos T1 a T4 exibiu progradação,
variando de 0,75 m em T4 até 33 m em T2; por outro
lado, no trecho entre os transectos T5 e T7, observou-
se retrogradação da praia, que variou de -4,1 m em T5
até -21,1 m em T7. No período de 1977-2001 não há
tendências homogêneas, pois os transectos T1, T4 e T6
apresentaram aumento de largura de 7,4 m em T1 até 13
em T6, enquanto nos demais ocorreu diminuição, que
variou de 1,7 m em T3 até 36,7 m em T7. No cômputo
1962-2001, o trecho entre T1 e T4 sofreu progradação
(11 m em T4 até 21 m, em T2), enquanto o trecho entre
T5 e T7 sofreu retrogradação (de 4 m em T6, até 23,8 m
em T7).

Os valores das AEPRs (Tabela 6) indicam
progradação no trecho entre T1 e T4, com maior valor
em T2 (14 m) e menores em T4 (7,4 m) e T3 (7,8 m), e
retrogradação no restante da praia, oscilando de 2,8 m
em T6 a 27 m em T7.

O valor da média das AEPRs na Praia de Tabatinga
foi de 0,64 m, sugerindo que essa praia esteve em relativo
equilíbrio entre 1962 e 2001, apresentando uma irrisória
taxa de progradação da ordem de 0,02 m/ano.

Tabela 4. Matriz de Comparação para identificação de células de deriva litorânea na Praia de Massaguaçu,
segundo o Método de Souza (1997,2007b) e com base em dados da perfilagem praial de 2001. (E = erosão, zona
de barlamar de célula de deriva litorânea; D = deposição, zona de sotamar; T = transporte, zona de transporte).
Cada célula tem início em “E” e terminação em “D”.
Table 4. Comparison Matrix for identifying longshore drift cells according to the Souza’s Method (1997,2007b), by using data
from Massaguaçu beach monitoring carried out in 2001. (E = erosion, updrift zone of  longshore drift cell; D = deposition,
downdrift zone; T = transportation, transport zone). Each longshore drift cell begins in “E” and ends in “D”.
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Figura 10. Variação temporal da largura do arco praial na Praia de Tabatinga.
Figure 10. Beach width long-term variation in Tabatinga Beach.

Tabela 5. Variação da largura na Praia de Tabatinga e índice de variabilidade espaço-temporal da praia.
Table 5. Beach width variation and beach variability index for Tabatinga beach.

Tabela 6. Taxas de variação da linha de costa (polígono praial) na Praia de Tabatinga: EPRs e AEPRs
(sinais negativos = retrogradação da linha de costa; sinais positivos = progradação da linha de costa).
Table 6. Shoreline (beach polygon) changing rates for Tabatinga beach: EPRs and AEPRs (negative values = erosion or
shoreline recession; positive values = shoreline progradation).
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Portanto, os resultados numéricos brutos
indicariam que, em geral, ocorreu progradação no
trecho E-SE da praia, entre T1 e T4 (com média
máxima de 14,2 m em T2), e retrogradação no restante
do arco praial, entre T5 e T7 (com média máxima de
-27,2 m em T7).

Entretanto, observando as variações do polígono
praial em planta com projeção espacial (Figura 7),
percebe-se que, na realidade, ocorreu um forte recuo
de todo o segmento E-SE da praia (transectos T1 a
T4) entre os anos 1962 e 1977 e, em parte, entre 1977
e 2001. No segmento centro-oeste (T5 a T7), por
outro lado, nota-se progradação da praia entre os anos
de 1962 e 1977 e, em parte, entre 1977 e 2001, com
posterior ocupação da área acrescida de 1962. Essas
variações sugerem que no período entre 1962 e 1977
a teria ocorrido um fenômeno conhecido como
rotação praial, cuja zona de inflexão estaria localizada
na área entre os transectos T4 e T5.

A rotação praial é um fenômeno oscilatório, de
curto a médio intervalo de tempo (semanas até
décadas), observado em praias embaiadas ou de bolso.
Corresponde a um realinhamento da praia em
resposta a fortes modificações no transporte litorâneo
longitudinal (correntes de deriva litorânea),
decorrentes de súbita mudança na direção dos trens
de ondas incidentes (Short & Masselink, 1999). Como
consequência, ocorre alternância entre erosão e
acreção rumo às terminações opostas da praia, sendo
que o sedimento erodido não sai da praia, mas é
redepositado em outro local do seu arco (Figura 11).

No Brasil, a única referência ao fenômeno é feita
por Klein et al. (2004), que observaram sua ocorrência
em algumas praias de Santa Catarina, semelhantes à
praia estudada.

Embora as variações espaciais dessa praia possam
sugerir um relativo equilíbrio no intervalo de tempo
amostral, como explicar a presença de restos de
depósitos marinhos de idade provavelmente
pleistocênica sobre o estirâncio e a pós-praia
observados no segmento centro-oeste da praia (Figura
3)? Este é um indicador incontestável de erosão
acelerada e déficit sedimentar de longo período, cuja
causa muito provavelmente está relacionada à elevação
do NM no último século. Outros exemplos da
presença desse indicador são encontrados em outras
três praias de São Paulo, na Praia Vermelha do Norte

em Ubatuba (Litoral Norte), na Praia do Itaguaré em
Bertioga (Baixada Santista) e no extremo sul da Ilha
Comprida (Litoral Sul).

Figura 11. Processos de erosão e deposição associados
à rotação praial em uma praia embaiada (modificado
de Short & Masselink 1999).
Figure 11. Erosion and deposition processes associated to beach
rotation in a headland bay (modified from Short & Masselink
1999).

Outra possível causa natural para explicar essa
erosão acelerada, superposta às demais, poderia ser
atribuída a processos de curto período de tempo
(semanas, meses, poucos anos) como a reversão ou
geração de pequenas células de deriva litorânea em
certos trechos da praia. Fenômenos de reflexão (ondas
de ressonância ou edge waves) ou difração de ondas ao
redor da Ilha do Tamanduá e dos promontórios
rochosos nas terminações da praia podem gerar trens
de ondas secundários próximos à costa (Souza 1997),
causando reversões ou novos padrões de células. Na
Figura 7, por exemplo, observa-se a existência de dois
trens de ondas: um principal, cuja ortogonal tem rumo
NW, e um secundário, de rumo NNW, ambos se
interceptando nas proximidades do transecto T6,
onde haveria uma zona de divergência de duas células
de deriva litorânea, uma com rumo W e outra com
rumo E.

O comportamento não linear e heterogêneo da
atuação dessas células pode ser exemplificado através
dos resultados de perfilagens praiais realizadas em
1992 (Souza 1997) e 2001 (Souza 2005), obtidos a
partir da aplicação do Método de Souza (Souza
1997,2007b) (Tabela 7). Em 1992 (perfis 164 a 167)
observa-se a ocorrência de uma única célula, com
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barlamar no canto oeste da praia (T7) e sotamar na
terminação oposta. Já em 2001 (perfis 698 a 701)
aparecem três células, com zonas de barlamar em T7
e T5 (zona de divergência de duas células pequenas)
e sotamar em T6 (zona de convergência de duas
células pequenas) e no canto SE da praia (T2).

A maior deposição verificada em T1, em todos os
anos, deve estar relacionada a duas causas principais,
a saber: (a) influência do Rio Tabatinga, localizado
na extremidade sul da praia, como importante fonte
local de sedimentos que devem ser pouco
remobilizados devido à baixa energia de ondas no
local (área de sombra atrás da Ilha do Tamanduá e
dos promontórios); (b) presença predominante de
uma zona de sotamar de célula de deriva litorânea,
mesmo durante a rotação praial, cuja origem
(barlamar) estaria próxima de T2 ou entre T2 e T1
(áreas com larguras diminutas) e a terminação
(sotamar) no promontório rochoso.

A urbanização da praia não pode ser apontada
como causa direta de erosão, pois processos erosivos
já podiam ser observados antes da ocupação da praia
nos moldes atuais (Figura 12).

5. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos mostram tendências de

retrogradação da linha de costa de longo período para
ambas as praias.

Na Praia de Massaguaçu, 93% dos transectos
apresentaram retrogradação nas quatro décadas de
análise, com recuos progressivos desde 1962. O trecho
mais erosivo está na porção central dessa praia, entre
os transectos T7 e T11. A média de todas as EPRs no
período 1962-1977 foi de –3,68 m, bem menor do
que a média para o período 1977-2001, da ordem de
–10 m. Quando comparados 1962 e 2001, a média é
de –12,82 m. As áreas do polígono praial sofreram
redução progressiva, de 13% no período 1962-1977
e 19% no período 1977-2001. Comparando 1962 e
2001, a praia apresentou diminuição de área de
110.886,70 m2, o que corresponderia a uma redução
de quase 30% da mesma e taxa média de retrogradação
da ordem de 0,23 m/ano. O balanço sedimentar dessa
praia é negativo, com evasão da ordem de 487.901,3
m3 de areia.

A erosão observada na Praia de Massaguaçu, com
evidências mais acentuadas no setor centro-sul da

Tabela 7. Matriz de comparação para identificação das células de deriva litorânea na Praia de Tabatinga, segundo
o Método de Souza (1997,2007b) e com base em dados das perfilagens praiais de 1992 e 2001. (E= erosão, zona
de barlamar de célula de deriva litorânea; D= deposição, zona de sotamar; T= transporte, zona de transporte).
Cada célula tem início em “E” e terminação em “D”.
Table 7. Comparison Matrix for identifying longshore drift cells according to the Souza’s Method (1997,2007b), by using data
from Tabatinga beach monitoring carried out in 1992 and 2001. (E = erosion, updrift zone of  longshore drift cell; D =
deposition, downdrift zone; T = transportation, transport zone). Each longshore drift cell begins in “E” and ends in “D”.
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praia, como a destruição progressiva da rodovia BR-
101, deve sua origem a processos essencialmente
naturais e de escala decadal, relacionados à dinâmica
de circulação costeira, aos efeitos das mudanças
climáticas e até à elevação do NM no último século.

Entretanto, intervenções antrópicas mais recentes,
entre 2000 e até a metade dessa década, como a
colocação de blocos e anteparos de pedra naquele
local, somente têm contribuído para o aumento do
processo erosivo e sua ampliação para áreas vizinhas
da praia. Desde 2008, com parte dos blocos já
soterrados e a outra parte removida, têm sido
empilhados, no local, dezenas de sacos de
propiletileno preenchidos com areia (bolsa-roca),
como mais uma tentativa para impedir a continuidade
do processo erosivo. Mas como o preenchimento é
feito utilizando as areias da própria praia, obviamente
haverá maior aceleração do processo erosivo.

Com base nos resultados obtidos é recomendável
a realocação do eixo de rolagem da estrada mais para
o interior da planície costeira (e há espaço para isso),
bem como a manutenção de uma larga faixa de
proteção entre a praia e a nova pista, que deverá ser
recuperada e recomposta com vegetação nativa.

A Praia de Tabatinga, por sua vez, pode ser
considerada um exemplo de interveniência de
processos de curto, médio e longo período de tempo,
também predominando processos de origem natural.

A exumação de depósitos marinhos
provavelmente pleistocênicos na pós-praia e no
estirâncio, no setor centro-oeste da praia, é evidência
incontestável de um processo erosivo antigo, muito
além do período amostral deste estudo, relativamente
permanente e que levou a um balanço sedimentar
negativo. Esse processo deve estar relacionado à
elevação do NM no último século, trazendo como
consequência os mecanismos relacionados ao
Princípio de Bruun e à migração vertical do perfil
praial rumo ao continente.

Por outro lado, os resultados obtidos pelos cálculos
efetuados neste trabalho sugerem um balanço
sedimentar em relativo equilíbrio para as últimas
quatro décadas, com taxa de progradação muito
pequena de 0,02 m/ano e ganhos irrisórios em volume
da ordem de 124 m3 de areia. Esses resultados são
evidenciados pelo aumento da largura da praia (valores
positivos de AEPR) no trecho dos transectos T1 a
T4 e diminuição da largura (valores negativos de

Figura 12. Praia de Tabatinga em 1962, onde é possível observar processos erosivos intensos
anteriores à urbanização, no trecho ao redor dos transectos T2 e T3.
Figure 12. Tabatinga beach in an aerial photograph from 1962 showing strong erosional processes previously to
the urbanization process, around transects T2 and T3.
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AEPR) no restante do arco praial (transectos T5 a
T7). No entanto, quando se observam as variações
espaço-temporais do polígono praial em planta, com
projeção espacial, nota-se que, na realidade, a praia
sofreu uma rotação entre 1962 e 1977, havendo forte
recuo de todo o segmento E-SE da praia (transectos
T1 a T4) rumo ao continente, e deslocamento do
segmento centro-oeste (transectos T5 a T7) rumo ao
mar. A zona de inflexão dessa rotação praial estaria
localizada entre os transectos T4 e T5, e a escala do
fenômeno seria de médio período de tempo. Esses
fenômenos, de curto a médio período de tempo,
seriam provocados por mudanças na dinâmica de
circulação costeira.

Esses resultados enfatizam a importância da
análise da projeção espacial do polígono praial ao
longo do tempo, para melhor compreensão e
interpretação de resultados expressos numericamente
(EPRs, APRs, áreas e volumes) e dos possíveis
processos envolvidos. Neste contexto, é importante
o conhecimento prévio da praia e a observação in situ
dos indicadores de erosão costeira nela presentes, que
podem auxiliar nas interpretações dos processos e
mecanismos intervenientes e até apontar a existência
de outros.

Assim, na Praia de Tabatinga, a erosão observada
atualmente no setor SE poderia ser mitigada com a
remoção das construções que estão sobre a praia, pois
as mesmas aceleram o processo. No setor central da
praia a realocação das estruturas urbanas e mesmo a
alimentação ou engordamento artificial são soluções
plausíveis para a mitigação e a contenção da erosão.
Além disso, seria importante a criação de uma zona
de proteção livre de edificações em toda a praia,
incluindo a recuperação das características originais
da orla.

Comparando os resultados obtidos com estudos
anteriores realizados em outras cinco praias de São
Paulo (Souza & Barbosa 2007, Souza 2008, Souza &
Luna 2009), observa-se que as taxas de variação da
linha de costa em Caraguatatuba podem ser
consideradas baixas em relação à maioria das praias
de Ubatuba (Praia Grande - 1,9m/ano, Barra Seca -
0,78m/ano, Estaleiro, 0,36m/ano, Ubatumirim -
0,25m/ano e Maranduba - 0,17m/ano) e de São
Vicente (Praia do Gonzaguinha - 0,64m/ano). Além
disso, destacam-se nessas praias diferentes graus de

co-responsabilidade entre os processos envolvidos,
ora predominando causas naturais, ora causas
antrópicas, ou mesmo ambas interagindo fortemente.

Finalmente, no atual contexto de mudanças
climáticas e elevação do NM, estudos como os
realizados aqui são imprescindíveis para a gestão da
orla marítima, pois podem orientar ações futuras em
curto, médio e longo prazo que visem à mitigação da
erosão e/ou à recuperação das praias ameaçadas.
Também são importantes para subsidiar instrumentos
normativos que promovam programas de
conservação e gestão das praias.
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RESUMO

A idéia central do trabalho foi discutir possibilidades de integração da gestão ambiental realizada em áreas portuárias,
a partir do estudo de caso do porto do Rio Grande – RS, tendo em vista o modelo de exploração portuário brasileiro, onde
o setor privado é concessionário e operador e setor público o grande regulador. O escopo da gestão ambiental do porto
do Rio Grande foi delineado a partir da caracterização analítica do sistema portuário industrial e da identificação das
principais ações exigidas pelo licenciamento ambiental das instalações portuárias. O porto do Rio Grande conta com mais
de 30 empreendimentos diferentes responsáveis por mais de 40 atividades licenciadas pelo órgão ambiental estadual
(FEPAM), além da licença para a Área do Porto Organizado emitida pelo órgão ambiental federal (IBAMA). As principais
exigências com relação à gestão ambiental dos empreendimentos dizem respeito ao tratamento de efluentes, controle de
emissões aéreas, gerenciamento de resíduos sólidos e atendimento a emergências. Porém, a gestão ambiental ocorre de
forma fragmentada, sendo necessário o desenvolvimento de uma política integradora. As possibilidades de articulação e
integração das ações de controle ambiental do sistema foram associadas ao ordenamento territorial (zoneamento ambiental)
e o licenciamento ambiental. Tais possibilidades, por sua vez, dependem de condições objetivas indispensáveis representadas
por uma base informacional de monitoramento e apoio à tomada de decisão e um arranjo institucional para operar o
sistema de gestão ambiental portuário, congregando os órgãos ambientais, empreendimentos e Autoridade Portuária. A
mudança da cultura portuária para incorporação da questão ambiental deve ser acompanhada de um ajuste interinstitucional
no sistema de regulação do setor e da adoção de tecnologias de suporte à tomada de decisão, voltadas à realidade portuária
e suas interfaces com o meio ambiente.

* Submissão – 17 Junho 2009; Avaliação – 4 Julho 2009; Recepção da versão revista – 11 Julho 2009; Disponibilização on-line - 17 Fevereiro 2010
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1. INTRODUÇÃO
O processo de reformas do setor portuário

brasileiro não contemplou de forma decisiva a questão
ambiental porque diante da complexidade das
reformas a dimensão ambiental não foi considerada
como um fator estratégico (Kitzmann & Asmus 2006).
Apesar de nos últimos anos ter ocorrido um
desenvolvimento considerável na legislação que trata
de aspectos ambientais das atividades portuárias, bem
como no marco regulatório destas atividades no Brasil,
ainda há muito por fazer para incorporar a visão
ambiental no dia-a-dia do porto (Porto & Teixeira,
2002). Neste contexto, o objetivo deste artigo é propor
e discutir possibilidades para a gestão ambiental
integrada, tomando como base o estudo de caso do
porto do Rio Grande - RS.

A utilização deste estudo de caso é representativa
da realidade brasileira, uma vez que o porto de Rio
Grande integra os modais de transporte hidroviário,
rodoviário e ferroviário, por onde passam cargas de
todos os tipos (granéis líquidos e sólidos, carga geral,
contêineres, pescados, veículos, entre outros), além
de contar com atividades industriais associadas em
sua retroárea (construção naval, indústria
petroquímica, fertilizantes e alimentos) à semelhança
dos principais portos do país.

O porto de Rio Grande está entre os dez principais
portos do Brasil em total de cargas movimentadas e
entre os primeiros em relação a cargas em contêineres

e granéis agrícolas. Também está inserido nas políticas
de crescimento do setor, com previsão de elevados
investimentos em infra-estrutura visando o aumento
de sua capacidade nos próximos anos.

Este porto representa adequadamente o sistema
organizacional de gestão dos portos no Brasil,
possibilitando a visualização das relações entre a
Autoridade Portuária, instalações e terminais no
contexto das operações realizadas na Área de Porto
Organizado. Outro elemento fundamental que
qualifica a análise do porto do Rio Grande é o fato
de ser o primeiro Porto Organizado do Brasil a obter
uma licença de operação junto ao órgão federal de
meio ambiente (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e Recursos Renováveis - IBAMA).

2. REGIME DE EXPLORAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO PORTUÁRIA NO
BRASIL
O processo de modernização portuária brasileiro

foi deflagrado no início da década de 90, como
tentativa de solucionar os problemas gerados pelos
altos custos, baixa produtividade, serviços não
competitivos, excesso de pessoal, subsídios e
burocracia governamental. A Lei Federal nº 8.630/
1993, conhecida como “Lei de Modernização dos
Portos”, representou a atualização do marco
regulatório que regia o setor, estabelecendo o novo
modelo de exploração portuária para os portos
brasileiros.

ABSTRACT
The paper discuss possibilities of  environmental management integration in port areas, based in the port of  Rio Grande, RS (Brasil) study

case, considering the Brazilian port exploration model, where the private sector are concessionaire and operator and the public sector occupies the
role of  regulator. The environmental management scope of  the Rio Grande port was designed from the analytical characterization of  the
industrial-port instalations and the identification of  key actions required by the environmental licensing of  port facilities. The Rio Grande port
has more than 30 different undertakings responsible for more than 40 licensed activities by the state environmental agency (FEPAM), in
addition to the Organized Port area, licensed by the federal environmental agency (IBAMA). The enterprises related main environmental
management requirements gives respect to treatment of  effluents, air emissions control, solid waste management and care to emergencies.
However, the environmental management actions are fragmented, requiring the development of  an integrated policy. The articulation and
integration possibilities of  environmental control actions in the system were associated with spatial planning (environmental zoning) and the
environmental licensing. These possibilities depend on objective conditions as indispensable basis for monitoring and informational support to
decision making and an institutional arrangement to operate the port environmental management system, integrating the environmental agencies,
undertakings and the port authority. The change of  port culture for incorporation of  environmental issues should be accompanied by an
adjustment in the institutional sector regulation system and the adoption of  technologies to support the decision, considering the port reality and
his environmental interfaces.
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Os pilares básicos da modernização foram a
ampliação do direito da iniciativa privada fazer as
operações portuárias (criando a figura do operador
portuário), o estímulo para a instalação de terminais
privados e ainda a criação do Órgão Gestor da Mão-
de-Obra (OGMO), entidade responsável em
administrar o fornecimento da mão-de-obra do
trabalhador portuário avulso, quebrando o monopólio
dos sindicatos. Foi criada a figura da Autoridade
Portuária, exercida pelas companhias docas ou
autarquias estatais e instituído o Conselho de
Autoridade Portuária, cuja função é deliberar sobre
as regras de funcionamento de cada porto, sendo
formado por três blocos: poder público, operadores
portuários e trabalhadores portuários
(Goularti-Filho, 2007).

No novo modelo de exploração portuário
brasileiro, o setor privado é concessionário e operador
do espaço portuário e o setor público é o grande
regulador. Neste contexto, o conceito de Porto
Organizado ocupa um lugar central. É definido como
o porto construído e aparelhado para atender às
necessidades da navegação e da movimentação e
armazenagem de mercadorias, concedido ou
explorado pela União, cujo tráfego e operações
portuárias estejam sob a jurisdição de uma Autoridade
Portuária.

A Autoridade Portuária tem a função de gestor
do Porto Organizado, com atribuição de exercer o
controle sobre a exploração dos portos por parte da
iniciativa privada, representada pelas instalações
portuárias e terminais. Dentre as atividades ao seu
cargo estão a fiscalização das operações, contratos e
atividades exercidas nos terminais arrendados,
credenciamento de operadores, manutenção das
condições de navegabilidade, planejamento estratégico
e coordenação geral das atividades portuárias. A Lei
nº 8.630/1993 também estabelece a responsabilidade
de zelar para que os serviços se realizem com
regularidade, segurança, eficiência e respeito ao meio
ambiente.

Os terminais e instalações portuárias, por sua vez,
são definidos como instalações exploradas por pessoa
jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora
da área de Porto Organizado, utilizada na
movimentação e armazenagem de mercadorias de
transporte aquaviário. Constituem aquilo que no senso

comum se entende como porto, uma vez que por meio
dos terminais e instalações são realizadas as operações
portuárias, integrando as cargas e mercadorias ao
modal aquaviário.

3. A GESTÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO
PORTUÁRIO
No marco das respostas políticas e institucionais

frente aos problemas ambientais – e especificamente,
frente aos reconhecidos e graves impactos ambientais
dos portos – emerge o que pode ser entendido como
gestão ambiental portuária. As principais
conformidades a serem atendidas atualmente pelos
portos são as Licenças de Operação (LO);
licenciamento de dragagem (a licença de dragagem
pode tanto estar incluída na licença de operação de
um porto, como em processos isolados); instalação
de unidades de gestão ambiental; Plano de Emergência
Individual (PEI); Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS); auditoria ambiental;
programa de gerenciamento de riscos; plano de
controle de emergência e prevenção dos riscos
ambientais; além do controle e monitoramento
ambiental (Kitzmann & Asmus, 2006)

Neste trabalho propomos uma definição sobre a
gestão ambiental portuária a partir de dois aspectos:
o primeiro do ponto de vista da gestão ambiental
pública, onde o poder público estabelece a mediação
dos conflitos de uso e acesso ao uso através de
políticas e instrumentos de gestão ambiental. O
segundo aspecto refere-se à gestão ambiental privada,
onde são estabelecidos os equipamentos, tecnologias
e procedimentos visando à mitigação e minimização
da poluição e impactos ambientais causados pelos
diversos empreendimentos portuários. Neste sentido,
é possível dizer que, apesar de se tratarem de coisas
diferentes entre si, elas fazem parte de um todo que
se denomina o “sistema de gestão ambiental
portuário”.

Na perspectiva pública, a gestão ambiental é um
processo de mediação de interesses e conflitos entre
atores sociais que agem sobre os meios físico-natural
e construído. Este processo 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 os
custos e os benefícios decorrentes da ação destes
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agentes (Quintas, 2002). Os instrumentos principais
que o Estado utiliza nesta mediação são as políticas
públicas e instrumentos técnicos administrativos.

De outro lado, a gestão ambiental privada pode
ser entendida como um processo contínuo e
adaptativo, por meio do qual uma organização define
seus objetivos e metas relacionadas à proteção do
ambiente e à saúde e segurança de seus empregados,
clientes e comunidade (Andrade et al., 2000). Neste
âmbito, o principal objetivo que orienta os
procedimentos internos de gestão ambiental é o
atendimento das condicionantes estabelecidas nas
Licenças de Operação dos empreendimentos, bem
como o cumprimento da legislação existente e
antecipação aos novos regulamentos e requisitos. Um
instrumento comum para viabilização das questões
ambientais em empreendimentos privados é a
implementação de um Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), que corresponde a um conjunto de
procedimentos para gerir ou administrar uma
organização, de forma a obter o melhor
relacionamento com o meio ambiente
(Maimon, 1996).

A política ambiental brasileira é essencialmente
baseada em instrumentos de comando e controle,
sendo o principal deles o licenciamento ambiental
(Souza, 2000). Diante deste panorama, consideramos
que, na prática, a gestão ambiental pública (e
particularmente a gestão ambiental portuária) se faz
fundamentalmente por meio do licenciamento
ambiental, por ser este o principal instrumento em
funcionamento que o Estado brasileiro dispõe para
controlar as atividades econômicas poluidoras e
garantir os direitos difusos (Anello, 2006). Neste
trabalho são apresentados elementos capazes de
interagir com este instrumento numa perspectiva de
integração do gerenciamento ambiental nos portos
organizados.

Por definição, o licenciamento ambiental é o
procedimento administrativo pelo qual a
Administração Pública, por intermédio dos órgãos
ambientais competentes, analisa a proposta
apresentada para determinado empreendimento e
legitima-a através da emissão da licença ambiental,
que contém os condicionamentos para a instalação e
operação do empreendimento em questão. Tal
procedimento decorre da necessidade de tutela dos

direitos que não pertencem nem a indivíduos, nem a
coletivos, considerando que a forma de apropriação
dos recursos naturais está na base das relações sociais
e econômicas (Velasques, 2006).

Com relação ao presente movimento de uma
política ambiental específica para os portos, o mesmo
tem sua diretriz fundada na Agenda Ambiental
Portuária, instituída por meio da resolução da
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
(CIRM) n° 09/1998, que propõe diretrizes para a
adequação do setor portuário aos parâmetros
ambientais vigentes no país (Cunha, 2006). A Agenda
assinala os principais impactos provenientes da
implantação e operação das atividades portuárias, além
de propor uma estrutura institucional para a gestão
ambiental nos portos organizados, tendo como base
a implantação de uma coordenação ambiental
vinculada à administração do porto.

A Agenda Ambiental Portuária representou a
articulação entre o Programa de Gerenciamento
Costeiro – a política federal que vem construindo as
bases para uma ação de ordenamento da ocupação
da costa – e a Política de Modernização dos Portos
Brasileiros, que sob a égide da integração das
economias em escala global e suas demandas por
velocidade no trânsito de mercadorias, redefiniu as
relações entre poderes públicos e agentes privados
atuantes nos portos (Junqueira, 2002; Cunha, 2006).

4. A NECESSIDADE DE UM GEREN-
CIAMENTO INTEGRADO
Historicamente a questão do controle da poluição

foi um custo e uma variável a ser inserida após a
implementação dos projetos e empreendimentos,
sendo assinalada por ações reativas, com a instalação
de sistemas de controle que se caracterizam por tratar
os efluentes, resíduos e emissões gerados. Estas ações
retratam o que foi definido como modelo de gestão
do tipo “fim de tubo”. Este procedimento assinala
uma postura de individualismo, que considera que a
sustentabilidade do sistema estaria contemplada na
hipótese de cada empresa realizar a sua parte
isoladamente. Apesar de parecer lógico, não é isso
que acontece em sistemas portuários como o de Rio
Grande, pois os efeitos cumulativos e sinérgicos das
diversas atividades, bem como a sobreposição das
áreas de influência determinam e condicionam ações



Koehler & Asmus
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 10(2):201-215 (2010)

- 205 -

articuladas e coletivas.
Dentro deste contexto, dada à complexa estrutura

organizacional dos portos e suas atividades associadas,
as ações de gestão ambiental têm sido fragmentadas,
sendo necessário o desenvolvimento de uma política
integradora, baseada em instrumentos técnicos e cuja
execução seja viabilizada por arranjos institucionais
capazes de operar o sistema de gestão ambiental
portuário. O problema se coloca em como viabilizar
o gerenciamento ambiental integrado frente ao marco
regulatório e institucional que rege a exploração dos
portos, em que diversas organizações com atribuições
diferenciadas interagem em um mesmo espaço.

As possibilidades apresentadas neste trabalho para
a articulação e integração das ações de controle
ambiental de cada empreendimento da área portuária
têm por base dois elementos: o ordenamento territo-
rial (representado pelo zoneamento ambiental) e o
licenciamento ambiental. Ambos os elementos, para
se estabelecerem necessitam de duas condições
objetivas indispensáveis para sua concretização. A
primeira é uma base informacional, apresentada como
um Sistema de Informações, reunindo informações
geradas por diferentes atores. A segunda é o
delineamento de um arranjo institucional para operar
o sistema de gestão ambiental portuário, no sentido
de estabelecer as condições para que as informações
geradas e organizadas possam servir de suporte para
as ações de controle e combate da poluição, bem como
para o planejamento e desenvolvimento do sistema
portuário em sua totalidade.

5. METODOLOGIA

Foi realizada uma caracterização do sistema
portuário-industrial de Rio Grande e identificadas as
ações de gestão ambiental existentes na área do Porto
Organizado e retro porto. Inicialmente foi feito um
levantamento bibliográfico sobre as características
institucionais e operacionais do porto e também uma
entrevista com um ex-diretor da Autoridade Portuária
para melhor compreensão das atribuições das
organizações que interagem no porto. Foram
realizadas saídas de campo em toda a área portuária e
entrevistas com funcionários da Superintendência do
Porto do Rio Grande (SUPRG), autarquia estadual
responsável pela administração do porto de Rio
Grande, a Autoridade Portuária local. A interlocução
com a Divisão de Meio Ambiente Segurança e Saúde

(DMASS) da SUPRG também ocorreu durante
algumas reuniões, workshops e visitas programadas.

O diagnóstico das ações ambientais do Porto do
Rio Grande foi elaborado a partir da recuperação de
todas as licenças ambientais dos terminais e instalações
da área do Porto Organizado e empreendimentos
localizados na área retro portuária, com posterior
análise das condicionantes estabelecidas em cada
licença. Estes documentos foram obtidos por meio
da página eletrônica da Fundação Estadual de
Proteção Ambiental (FEPAM), órgão de controle
ambiental do Estado do Rio Grande do Sul
responsável pelo licenciamento destas instalações.
Também foram utilizados documentos relativos aos
programas ambientais executados sob
responsabilidade da SUPRG em cumprimento à sua
licença de operação, expedida pelo IBAMA.

Com relação às informações ambientais, a base
para o estabelecimento de um sistema de informações
de suporte à gestão ambiental portuária vem sendo
elaborada pela equipe do Laboratório de
Gerenciamento Costeiro (LABGERCO), da
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, por
meio da compilação de vários resultados de trabalhos
utilizando dados ambientais e cartográficos (Gandra,
2008). Atualmente o sistema conta com diversas
informações ambientais do município do Rio Grande,
além de dados do monitoramento portuário realizado
pela SUPRG e informações das indústrias e
instalações portuárias do município, com possíveis
aplicações no contexto local da gestão ambiental
portuária. Este sistema de informações serviu como
plataforma para as propostas realizadas neste trabalho.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1 Descrição analítica do sistema portuário e

industrial do Rio Grande
O porto do Rio Grande situa-se no baixo estuário da
Lagoa dos Patos (32° 07’ 20” S e 52° 05’ 32” W)
junto à cidade homônima. As áreas ocupadas pelo
porto se dividem em três localidades: o Porto Velho
e o Porto Novo, adjacentes à área urbana do
município, e o Super porto, que se encontra junto ao
Distrito Industrial do Rio Grande (DIRG), próximo
a barra da Lagoa dos Patos. Além destas, existe a região
de São José do Norte, ainda não ocupada e
considerada como área de expansão (Figura 1).
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A distribuição espacial das atividades na Área de
Porto Organizado segue um agrupamento por
tipologia de cargas conforme o Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento Portuário
(PDZPO), um instrumento básico de planejamento
estratégico aprovado pelas entidades administrativas
do porto (SUPRG, 2009).

As instalações portuárias do Porto Velho
concentram atividades pesqueiras e comunitárias,
incluindo transporte de passageiros, lazer e pesquisa
científica. Esta zona concentra dois estaleiros,
instalações da marinha brasileira, além de um posto
de abastecimento de embarcações.

Na região do Porto Novo, caracterizado como cais
público com onze berços de atracação, se concentram
atividades de movimentação com carga geral,
embarque e desembarque de automóveis, fertilizantes

e outros tipos de granéis sólidos, líquidos, além da
movimentação de contêineres e montagem de
estruturas navais.

O setor conhecido como Superporto representa
bem as mudanças objetivadas pela modernização
portuária brasileira, realizada a partir da década de
1990. Este setor concentra terminais privativos
especializados, arrendados pela Autoridade Portuária,
assim como uma série de indústrias localizadas no
Distrito Industrial. No total existem 1.500m de cais
acostáveis de diferentes estruturas, destinados a
terminais de fertilizantes, granéis líquidos, granéis
sólidos e contêineres.

A Tabela 1 detalha todos os empreendimentos
existentes na área do Porto Organizado do Rio
Grande e retro porto, listando as atividades licenciadas
em função da sua tipologia.

Figura 1 – Localização do porto do Rio Grande e principais zonas portuárias. Fonte: Plano de Desenvolvimento
e Zoneamento Portuário - SUPRG.
Figure 1 – Location of  the Rio Grande port and the main port areas. Source: Port Development and Zoning Plan - SUPRG.
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TIPOLOGIA N º DE
INSTALAÇÕES ATIVIDADES LICENCIADAS

Fertilizantes 4

- Terminal portuário e transporte de ácido sulfúrico e fosfórico
por tubovia;
- Transporte de amônia por tubovia;
- Fabricação de fertilizantes e produtos domissanitários;
- Mistura de fertilizantes.

Agrícolas 3

- Recebimento, armazenamento e expedição de grãos;
- Extração de óleo de soja;
- Armazenamento de óleo bruto de soja;
- Terminal portuário;
- Aterro de resíduos sólidos industriais Classe II.

Abastecimento 2 - Comércio varejista de combustíveis (abastecimento de
embarcações).

Contêineres 2
- Terminal de contêineres;
- Depósito de produtos em geral.

Pesqueiros 3
- Preparação de pescado;
- Indústria de pescado;
- Fabricação de farinha de peixe.

Navais 4

- Fabricação de embarcações e plataformas;
- Manutenção de plataformas;
- Fabricação, montagem e reparação de
embarcações/estruturas flutuantes;
- Fabricação de artefatos de concreto.

Petroquímicos 8

- Terminal de petróleo e derivados;
- Terminal petroquímico, linha de transferência de produtos;
- Recebimento, armazenagem, fracionamento e expedição de
produtos químicos;
- Recebimento, transporte e armazenamento de amônia;
- Refino de petróleo;
- Mistura e comercialização de óleos lubrificantes, solventes e
distribuição de produtos derivados de petróleo;
- Fabricação de produtos químicos;
- Transporte de ácido fosfórico por tubovia;
- Transporte de ácido sulfúrico por tubovia;
- Transporte de amônia por tubovia;
- Parque de estocagem.

Gerais 3

- Prestação de serviços de aplicação de agrotóxicos e outros
biocidas.
- Aplicação de agrotóxicos e afins, produtos de uso expurgo
ou fumigação.
- Produção de resinas de madeira.

Tabela 1 – Empreendimentos e atividades licenciadas existentes na Área de Porto Organizado e
retro porto do Rio Grande.
Table 1 – Enterprises and activities in the licensed area of  Organized Rio Grande Port.
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Além das atividades localizadas na área de Porto
Organizado, é importante destacar a presença do
Distrito Industrial de Rio Grande (DIRG) na zona
retro portuária. Esta área é de responsabilidade do
governo do estado do Rio Grande do Sul e foi
licenciada no ano de 2007, contando com diversas
indústrias e empresas, a maioria delas em situação
regular com relação ao licenciamento ambiental.

6.2 O licenciamento como foco da gestão
ambiental no porto de Rio Grande

No porto de Rio Grande, o licenciamento
ambiental se estabelece como a principal realidade na
gestão ambiental pública. Quase todas as empresas
instaladas e exercendo atividades poluidoras no
Distrito Industrial e na área do Porto Organizado
possuem licenciamento ambiental, apesar de ainda
ocorrerem algumas falhas, lacunas e problemas na
implementação dos processos.

O procedimento de licenciamento ambiental no
Brasil está, de forma geral, organizado de acordo com
as tipologias de atividades, porte do empreendimento
e potencial poluidor, com diferentes envolvimentos
dos órgãos ambientais governamentais. Em Rio
Grande, por exemplo, o órgão federal (IBAMA)
licencia as obras de infra-estrutura de transporte,
manutenção e ampliação dos Molhes da Barra, as
dragagens do canal de acesso e por fim a operação da
área do Porto Organizado, todos vinculados ao
complexo portuário e sua logística de transporte. Este
órgão estabelece através da sua licença os padrões e
critérios para planos de gestão ambiental dos terminais
que são administrados e operados pela Autoridade
Portuária, além dos procedimentos e instalações
localizados nas áreas públicas do Porto Organizado.

O órgão estadual (FEPAM), por sua tradição e
história, licencia as indústrias e terminais
estabelecendo os procedimentos de combate e
controle da poluição hídrica e do gerenciamento de
resíduos sólidos industriais em especial, sem se
preocupar com procedimentos de monitoramento da
qualidade ambiental ou com a integração dos
diferentes empreendimentos. Esse fato pode ser
constatado nos textos, organização e no número de
licenças emitidas pela FEPAM. Os procedimentos de
controle da poluição adotados nas licenças estão
definidos em resoluções federais e estaduais, todos

vinculados às normas técnicas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), com procedimentos e
protocolos laboratoriais estabelecidos e padronizados.

6.3 Os órgãos ambientais e a racionalidade do
processo de licenciamento

No caso do Porto Organizado, que opera com a
licença federal do IBAMA, as suas atribuições estão
bem definidas. A Licença de Operação do Porto
Organizado propõe a gestão ambiental de forma
sistêmica, entendendo a necessidade de um processo
de gestão bem estruturado. Uma de suas
condicionantes determina a elaboração de “um Plano
de Gestão Ambiental Integrada que defina as
atribuições da Autoridade Portuária, das Instalações
e dos Terminais na área do Porto Organizado,
estabelecendo uma estrutura administrativa de
coordenação e implementação, incluindo o seu
organograma com definição de hierarquia”.

Esta condicionante demonstra bem as atribuições
da Autoridade Portuária, que tem de exercer uma
função reguladora (dos terminais e demais instalações
dentro da área de Porto Organizado) e ao mesmo
tempo executora das exigências impostas pelo órgão
ambiental.

Conforme evidenciado no levantamento realizado,
a maioria dos empreendimentos e terminais privados
possui licença ambiental expedida pelo órgão estadual,
o que pressupõe um sistema de controle da poluição.
De maneira geral este sistema de controle é
estruturado em quatro principais elementos: (1)
efluentes líquidos, (2) emissões atmosféricas, (3)
resíduos sólidos, (4) prevenção de riscos e
atendimento a emergências. As medidas concretas
exigidas correspondem às condicionantes contidas nas
licenças, que podem ser resumidas como:

1) Tratamento de efluentes líquidos
As licenças estabelecem padrões de lançamento

de efluentes, de acordo com as resoluções do
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)
e do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado
do Rio Grande do Sul (CONSEMA). O
acompanhamento dos parâmetros é realizado através
de um Sistema de Auto-Monitoramento, o SISAUTO,
e a fiscalização é realizada de forma aleatória, através
de contraprova. Os dados do SISAUTO devem ser
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gerados por laboratórios devidamente cadastrados no
órgão ambiental estadual, garantindo assim o status
da veracidade das informações.

2) Controle de emissões atmosféricas
O controle de emissões atmosféricas é realizado

por amostragem periódica de chaminés, conforme
intervalos estipulados em cada licença. Os padrões
de emissão são determinados a partir de uma equação
entre o que preconiza as resoluções federais e
estaduais, os processos produtivos realizados no
empreendimento e a declaração dos insumos utilizados
na produção. Também é realizado um monitoramento
da qualidade do ar na cidade de Rio Grande e no
Distrito Industrial, através de estações manuais de
coleta, com emissão de boletins mensais, que podem
ser acessados pela internet. Alguns resultados do
monitoramento indicam más condições da qualidade
do ar, abaixo dos padrões estabelecidos, sendo este
um problema recorrente na cidade.

Um terceiro monitoramento da qualidade do ar é
realizado pelo conjunto das três indústrias de
fertilizantes localizadas no retro porto, através de uma
estação automática de monitoramento do ar. Segundo
informação das empresas, os resultados indicam boa
qualidade do ar da região, fato que se antagoniza com
dados coletados no Distrito Industrial e com a opinião
da população.

3) Tratamento, coleta e destinação de resíduos sólidos
Os resíduos portuários devem ser submetidos a

um procedimento que consiste de: segregação,
identificação, classificação e acondicionamento dos
materiais conforme as normas técnicas da ABNT. As
leis estaduais do Rio Grande do Sul estabelecem a
responsabilidade da fonte geradora pela destinação
adequada dos resíduos gerados, independente da
contratação de serviços de terceiros, que também
devem ser licenciados. Todas as empresas licenciadas
devem apresentar planilha de controle da coleta,
transporte e destinação dos resíduos sólidos gerados.
Tal planilha está organizada de acordo com a tipologia
dos empreendimentos, fazendo parte do Sistema de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais do
Estado do Rio Grande do Sul – SIGERCORS.

4) Prevenção e atendimento de emergências.
O controle de emergências é exigido por meio de

condicionantes específicas, estando vinculado a uma
análise de riscos industriais, conforme procedimentos
definidos em manual específico do órgão ambiental
estadual. O resultado da análise estabelece as
categorias de riscos e fundamenta o Programa de
Controle de Emergência (PCE) a ser instituído no
empreendimento. A padronização da avaliação de
riscos permite um escopo mínimo deste Programa e
se articula com outras normas regulamentadoras,
estabelecendo categorias de riscos e apontando o nível
de preparação de respostas. Todas as empresas devem
realizar a análise de riscos e apresentar os planos de
prevenção de riscos e controle de emergências, os
quais prevêem a realização de simulados para
treinamento, constituição de brigadas de combate a
sinistros e o estabelecimento de infra-estrutura e
equipamentos necessários ao atendimento de
emergências. Há também uma organização por área,
articulando diferentes empresas para o combate a
emergências que interfiram em seu conjunto. No caso
do porto do Rio Grande e empresas do Distrito
Industrial essa articulação auxiliou a estruturação do
Plano de Auxílio Mútuo (PAM), uma exigência legal
estabelecida pela Norma Regulamentadora nº 29 do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e que tem
apresentado resultados satisfatórios no combate a
sinistros.

6.4 Uma proposta de integração e um arranjo
institucional possível

O atual sistema de gestão ambiental portuário-
industrial brasileiro é fundamentado pelas exigências
do licenciamento ambiental e controlado mediante o
monitoramento de seus processos. As possibilidades
de integração das diferentes ações e procedimentos
envolvidos necessitam de condições que garantam a
organização e gestão das informações geradas, além
de um eficiente arranjo entre as instituições com
atuação no sistema.

A organização e gestão das informações se
relacionam ao mesmo tempo com o ordenamento
territorial (zoneamento ambiental), funcionando
como suporte à tomada de decisão no licenciamento
de novos empreendimentos, e com o monitoramento
das ações de gestão, devendo integrar todos os dados
gerados isoladamente pelos empreendimentos. Para
que esta troca de informações ocorra adequadamente
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é necessário que os órgãos ambientais, a Autoridade
Portuária e os empreendedores da Área do Porto
Organizado compatibilizem uma agenda comum,
centrada na concepção do gerenciamento ambiental
do sistema como um todo.

As questões principais desta agenda comum são
as interfaces entre os empreendimentos, seus efeitos
sinérgicos e cumulativos e a retroalimentação das
ações de gestão com base nos dados gerados pelo
monitoramento ambiental e operacional. Outras
questões a serem consideradas são os planos de
gerenciamento de riscos e de atendimento a
emergências. De fato, atualmente não existem
metodologias estabelecidas, nem um processo
deflagrado para integração de procedimentos de
gestão ambiental. Neste ponto, são apresentadas as
condições que podem viabilizar a implementação de
uma política de gestão ambiental integrada,
considerando a situação do Porto do Rio
Grande, RS.

a) A base informacional
A integração de dados é essencial na relação

existente entre as informações geradas através do
monitoramento e os processos de tomada de decisão
ou avaliação de um plano ou programa. O
compartilhamento e integração de dados maximizam
a sua utilidade e possibilitam maior acesso às
informações, além de acarretar uma diminuição nos
custos e maior qualidade nas avaliações ambientais
(Jackson & Gant, 1998; Hale et al., 2000).

A proposta de uma base informacional para o
sistema de gestão portuário tem como fundamento
um Sistema de Informações Geográficas cuja
estrutura seja capaz de armazenar os dados referentes
às licenças e os resultados dos monitoramentos
exigidos pela FEPAM, relacionando-os com a
localização espacial de cada empreendimento. Tais
dados consistem nas condicionantes impostas, prazos,
exigências legais, assim como as planilhas de controle
de ef luentes, emissões, resíduos sólidos e
gerenciamento de riscos e emergências. Além disso, é
fundamental que esta base de dados conte com
diversas categorias de informações ambientais da
região costeira e estuarina, definindo as áreas de maior
sensibilidade ambiental, bem como funções
ambientais prioritárias para recuperação e
conservação.

Atualmente, a região conta com um Sistema de
Informações Geográficas que foi denominado
Sistema de Informações Ambientais de Rio Grande
(SIAM). O SIAM reúne bancos de dados, mapas,
cartas, imagens de satélite e fotos aéreas produzidos
ou adquiridos nos últimos anos pelo Laboratório de
Gerenciamento Costeiro (LABGERCO) e pelo
Laboratório de Oceanografia Geológica (LOG) da
Universidade Federal do Rio Grande (Tagliani et al.,
2007; Gandra, 2008).

Alguns dos temas organizados neste sistema são:
mapas base, solos, vegetação, geomorfologia, unidades
geoambientais, usos do solo (Tagliani, 2002),
classificação legal do uso das águas no estuário
(FEPAM, 1995), aspectos legais, interesses públicos
no território, pesca artesanal entre outros.

Outro aspecto de suma importância na
constituição deste sistema de informações é a
integração dos resultados do Programa de
Monitoramento Ambiental Continuado do Porto de
Rio Grande, executado pela Universidade Federal do
Rio Grande (FURG), mediante convênio com a
Autoridade Portuária (SUPRG). O programa envolve
o estudo de vários elementos físico-químicos e
biológicos do sistema ambiental portuário como
indicadores de sua qualidade (Asmus et al., 2008). Este
programa gera uma grande massa de dados
indicadores da contaminação ambiental da água e
sedimentos estuarinos, assim como das populações
de invertebrados, peixes, mamíferos e aves da zona
portuária de Rio Grande, com periodicidades
amostrais diversas (Tabela 2).

As informações produzidas vêm sendo compiladas
e integradas ao Sistema de Informações Ambientais
desenvolvido no âmbito da Universidade,
possibilitando o acompanhamento das tendências de
contaminação e o resultado das ações de gestão
ambiental existentes. A base atualmente em
construção possibilita a realização de consultas e
cálculos a partir das informações constantes nas
licenças, assim como a análise e apresentação dos
resultados dos diferentes parâmetros monitorados
(Koehler, 2008).

Num sentido prático, a adoção de um sistema de
informação compartilhado deve ser viabilizado
mediante a implementação de tecnologias de
processamento e compatibilização de informação por



Koehler & Asmus
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 10(2):201-215 (2010)

- 211 -

parte das instituições. O ideal seria a centralização do
banco de dados em um único servidor disponível em
um órgão, cujos dados sejam sistematicamente
atualizados pelas demais organizações,
empreendedores e pela Autoridade Portuária. A
estrutura desta base de informações e seus possíveis
relacionamentos com as ações de gestão ambiental
estão representados na Figura 2.

As possibilidades de visualização sinótica e
espacializada do sistema de gestão portuário-industrial
permitem a integração das ações de controle
conforme similaridades e tipologia de atividades,
visando o compartilhamento de ações entre as
empresas e o poder público. Como produto, o sistema
de informações pode orientar tecnicamente a ação
dos órgãos de controle na emissão e revisão das
licenças ambientais, subsidiar a adoção de novas
medidas de gestão e a readequação das medidas já
existentes.

Ações visando o planejamento territorial e
ambiental da região frente à expansão das atividades
portuárias também podem ser contempladas através
desta ferramenta. A centralização e compartilhamento
das informações possibilitam a integração com outros
instrumentos como o Zoneamento Ecológico
Econômico da região e o Plano Diretor Municipal,
unificando diretrizes ambientais e de uso do solo da
zona portuária e seu entorno. Outra aplicação envolve
o planejamento sistemático das atividades de
fiscalização, estabelecendo prioridades com base nos
indicadores disponíveis. Estas atividades estão
relacionadas à necessária articulação institucional que
subsidia a integração das ações de gestão.

b) O arranjo institucional
Na construção de um arranjo institucional voltado

à implementação e execução de um sistema de gestão
ambiental portuária e industrial, uma série de

COMPONENTES DESCRIÇÂO
FREQÜÊNCIA
AMOSTRAL

Hidrofísica
Estudos da dinâmica regional com dados de campo e modelagem
numérica, enfatizando as forçantes físicas e dispersão da pluma
de sedimentos durante dragagens.

Contínua

Hidroquímica
Amostragens sazonais na coluna d’água ao longo do canal de
navegação. São analisados parâmetros físico-químicos,
contaminação orgânica e metais pesados.

4 cruzeiros/ano

Geoquímica dos
sedimentos

Análise granulométrica, metais pesados e parâmetros orgânicos
de amostras do canal de navegação. 3 cruzeiros/ano

Microcontaminantes
sedimento

Análise da contaminação de sedimentos por compostos
organoclorados (PCB’s) e hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPA’s).

3 cruzeiros/ano

Testes
ecotóxicológicos

Ensaios ecotoxicológicos utilizando Kalliapseudes schubartii em
amostras de sedimento, água e elutriato. 3 vezes/ano

Macroinvertebrados
bentônicos

Caracterização da estrutura e dinâmica da associação de
macroinvertebrados do canal de acesso ao porto. 4 cruzeiros/ano

Bio-indicadores Acumulação de metais pesados em moluscos, peixes e crustáceos. 4 coletas/ano

Ictiologia Levantamento das atividades pesqueiras, caracterização de áreas
de desova e reprodução e dados de desembarque.

Mensal/dados
históricos

Ornitofauna Censo quali-quantitativo das aves nos ecossistemas da área de
influência do porto. Quinzenal

Cetáceos Acompanhamento da população de botos. Levantamento de
abundância, taxas de natalidade e mortalidade. Semanal

Tabela 2 – Componentes do Programa de Monitoramento do porto do Rio Grande e sua freqüência amostral
(Fonte: ASMUS et al., 2008).
Table 2 – Components of  the Monitoring Program of  the Rio Grande port and its sampling frequency (Source: ASMUS et
al., 2008).
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elementos deve ser considerada. O primeiro deles é o
necessário estabelecimento de um diálogo entre os
órgãos ambientais responsáveis pelos procedimentos
de licenciamento ambiental das atividades poluidoras
das competências federal e estadual. Devem ser
observados os aspectos cumulativos, ações e variáveis
ambientais monitoradas para as atividades já
instaladas. A relação institucional estrutura-se a partir
do compartilhamento de atividades e atribuições, em
especial aquelas de planejamento, comando e controle.
O processo pode ser estruturado em várias etapas:

Inicialmente, é pertinente realizar um nivelamento
técnico-administrativo visando lançar as bases para a
integração dos sistemas de gerenciamento da
informação, atendendo as seguintes condições.

i. Intercâmbio entre os dados de monitoramento

da qualidade ambiental da área de influência, no
âmbito dos licenciamentos;
ii. Intercâmbio entre os dados de controle da
geração de resíduos industriais;
iii. Intercâmbio entre os dados de controle de
emissões atmosféricas e de lançamentos de
efluentes;
iv. Intercâmbio de informações a respeito dos
processos administrativos (notificações, autos de
infração, crimes ambientais) decorrentes da
fiscalização ambiental executada pelos diferentes
órgãos.

A segunda fase consiste no estabelecimento de
uma Agenda Interinstitucional hierarquizando e
coordenando o processo de normatização da
articulação do sistema de licenciamento. A definição

Figura 2 – Esquema de organização das informações e possibilidades de aplicação nas ações de gestão ambiental
portuária.
Figure 2 – Scheme of  information organization and possibilities for environmental management of  port activities application.
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de condicionantes orientadas a um mesmo objetivo
global de gestão é um aspecto a ser considerado e,
neste sentido, é fundamental que as equipes que
realizam o licenciamento nos diferentes órgãos
tenham oportunidades de realizar ações de
planejamento e controle em conjunto. A realidade
mostra que nem sempre os técnicos dos órgãos
ambientais que atuam na região de influência dos
empreendimentos e com os quais os empreendedores
têm uma interlocução mais direta, são os mesmos
responsáveis pelo licenciamento e análise das
condicionantes estabelecidas nas licenças.

Outro aspecto fundamental da articulação envolve
a definição de atribuições para fiscalização e controle
entre os órgãos ambientais das diferentes esferas,
incluindo os procedimentos de autuação e arrecadação
de multas. Uma agenda comum de fiscalização com
competências bem definidas é uma meta importante
a ser alcançada pelos órgãos ambientais com atuação
no sistema.

As relações estabelecidas na interface entre a
Autoridade Portuária e os terminais e instalações da
área de Porto Organizado também apresentam alguns
problemas. Devido à dupla função ambiental exercida
pela Autoridade Portuária (como reguladora e
regulada), o atendimento das condicionantes impostas
ao Porto Organizado passa pelo correto atendimento
às licenças obtidas por parte dos terminais e
instalações. Um exemplo desta situação é o Plano de
Emergência Individual da SUPRG, que deve ser
elaborado tendo em vista os planos dos terminais e
instalações da área de Porto Organizado. Para que
esta condição seja atendida é vital que todos os
terminais possuam os seus planos regularizados frente
ao órgão ambiental, devendo a Autoridade Portuária
zelar para que isto ocorra de fato. Um auxílio nesta
tarefa pode ser fornecido pelos órgãos de controle,
ao estabelecerem que os empreendimentos inseridos
na área do Porto Organizado sejam obrigados a
repassar informações e cumprir as determinações de
ordem ambiental definidas pela Autoridade Portuária.
A discussão de procedimentos e normatizações no
âmbito do Porto Organizado, envolvendo os
empreendedores e a Autoridade Portuária também é
uma situação desejável que colabora para diminuir a
atomização das ações de gerenciamento ambiental.
Esta espécie de fórum ambiental portuário deve

contar não só com os responsáveis pelo setor de meio
ambiente das empresas, mas com níveis mais elevados
da administração para que as regulamentações e
regramentos sejam efetivamente colocados em prática
pelas empresas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desafio para a viabilização da gestão ambiental

integrada em áreas portuárias passa pela superação
de vários obstáculos, uma vez que a incorporação da
variável ambiental neste setor ocorreu de forma tardia.
O marco regulatório e institucional que rege as
atividades, bem como a atuação de diferentes órgãos
governamentais confere grande complexidade,
demandando a integração de informações e
atribuições, com destaque para a ação dos órgãos
ambientais.

É fundamental considerar as atribuições
diferenciadas da Autoridade Portuária, terminais e
instalações portuárias na consecução das
competências relacionadas à gestão ambiental. E de
que maneira as exigências estabelecidas para estes
atores (como as licenças para operação e dragagem,
gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes, planos
de emergência e prevenção de riscos e monitoramento
ambiental) podem ser articuladas no contexto do
sistema de gestão ambiental portuário.

Considerando o licenciamento como o principal
procedimento que viabiliza as ações de gestão
ambiental, a integração deve estar associada a este
instrumento. Por meio do compartilhamento e
organização de informações por parte dos órgãos
ambientais, empresas, autoridade portuária e
universidade, pode-se favorecer a integração de
critérios e reavaliação de medidas de controle já
existentes, assim como determinar metas ambientais
e realizar o acompanhamento de sua execução.

Viabilizar a gestão portuária integrada nas
condições institucionais e regulatórias dos portos
brasileiros depende também de um eficiente arranjo
entre as instituições envolvidas, prevendo o
intercâmbio de informações de monitoramento e de
processos administrativos, além do estabelecimento
de uma agenda comum. Um maior diálogo entre os
técnicos dos órgãos ambientais federais e estaduais
envolvidos no licenciamento ambiental dos portos e
instalações portuárias é um fator bastante importante,
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assim como um maior desenvolvimento e aplicação
de instrumentos relacionados ao ordenamento
territorial.

Desta maneira, a mudança da cultura portuária no
sentido de incorporar a questão ambiental, como
proposto por Kitzmann & Asmus (2006) deve vir
acompanhada de um ajuste interinstitucional no
sistema de regulação do setor portuário e da adoção
de tecnologias de suporte à tomada de decisão,
voltadas ao entendimento da realidade portuária em
toda a sua complexidade interna e das suas interfaces
com o meio ambiente.
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RESUMO

As demandas globais atuais vêm sugerindo que as organizações devem adotar novas práticas de gestão através do de
políticas ambientais e de responsabilidade social buscando criar, desta forma,  cenários econômicos mais sustentáveis.
Para tanto, são necessárias políticas que integrem a gestão empresarial à gestão do território. Um dos caminhos que vêm
sendo propostos é o da gestão participativa através da inserção da comunidade em questões que lhes concernem diretamente,
como é o caso do meio ambiente e dos riscos ambientais. Este trabalho tem por objetivo propor um modelo de gestão
interdisciplinar e participativa de análise sócio-espacial de risco ambiental para os Planos de Controle da Emergência dos
Portos Organizados. A metodologia foi estabelecida através da inter-relação dos saberes de duas grandes áreas, a das
ciências naturais das ciências humanas. Para a avaliação do risco ambiental foi criado um modelo de análise sócio-espacial
onde os resultados, numa etapa futura, deverão ser discutidos e validados com as partes interessadas. A análise técnica do
risco ambiental foi baseada na observação in situ dos seguintes aspectos: (a) proximidade das áreas urbanas e de grandes
adensamentos populacionais; (b) potenciais conflitos de usos com outras atividades; (c) extensão geográfica da atividade;
(d) vulnerabilidade dos ecossistemas existentes e (e) a presença de Unidades de Conservação. Foi verificado que os níveis
mais altos de risco representam os empreendimentos que possuem uma alta vulnerabilidade espacial diante da presença
de fatores naturais e sociais. Dessa forma, foi evidenciado que os portos de Paranaguá e Santos apresentaram níveis de
risco ambiental mais elevado. Este modelo avaliou diferentes níveis de percepção de risco ambiental nos portos organizados,
sendo um modelo de alerta para vulnerabilidade sócio-espacial.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Sistemas peritos

As novas demandas dos mercados vêm sugerindo
que as organizações adotem políticas de gestão
ambiental, segurança e saúde ocupacional, buscando,
desta forma, criar cenários mais sustentáveis dentro
do arcabouço da Responsabilidade Social. Para tanto,
são necessárias políticas que integrem a gestão
empresarial à gestão do território. Um dos caminhos
que vêm sendo propostos é o da gestão participativa
através da inserção da comunidade em questões que
lhes concernem diretamente, como é o caso do meio
ambiente e dos riscos ambientais.

Os estudos e análises dos riscos ambientais não
devem ficar reduzidos ao campo específico das
ciências, ou aos sistemas peritos, como foi denominado
por Giddens (1991), os grupos sociais organizados
com saberes específicos, detentores da confiança da
sociedade, baseados na crença do conhecimento
técnico ou da competência profissional, os quais não
estão conseguindo dar conta da complexidade e
abrangência dos riscos ambientais. Observa-se que
em espaços como as zonas costeiras serão necessários
o envolvimento de um diversificado grupo de saberes,
como sugere Leff  (2003), na tentativa de se estabelecer
o máximo de elos interdisciplinares e
multidimensionais,. Estes encontros ou elos de
pluralidades são geradores dos sistemas complexos,
que podem bem representar os diversos fenômenos

naturais, sociais, econômicos e culturais que ocorrem
nos ambientes costeiros

Segundo Morin (2002) e (2003) o sistema é
considerado a unidade da complexidade, não devendo
ser redutível a unidades elementares, a conceitos
simples e a leis gerais. Dessa maneira, as zonas
costeiras podem ser entendidas como um sistema-
organizacional, ou uma unidade complexa organizada
que, segundo Calliari et al. (2000), é um macro-sistema
inter-relacionados em três compartimentos,
denominados: (a) oceânicos adjacentes, (b) continental
(bacia de drenagem), considerando o limite de sua
influência com os outros compartimentos a jusante;
e (c) de transição do litoral, que é a faixa onde se
encontram os ecossistemas litorâneos, como: lagoas
costeiras, estuários, manguezais, praias etc. Os
fenômenos ou alterações que ocorram em um dos
seus compartimentos poderão produzir efeitos nos
sistemas adjacentes (inter-relações). Segundo Beck
(2006), o desenvolvimento da ciência e da técnica não
deu conta totalmente do controle e do conhecimento
dos riscos, o que vem agravando suas conseqüências
para a saúde humana e do meio ambiente, muitas delas,
desconhecidas a longo prazo e que, quando
descobertas, tendem a ser irreversíveis. Os novos
processos pelos quais passam as organizações, como
as automatizações de sistemas, estruturação
corporativa, novas formas de logística e de
distribuição, etc., estão gerando a ampliação do
conhecimento técnico, bem como, o surgimento de

ABSTRACT
Nowadays, the global concern on environment preservation and social equitability has been pushing the enterprise to develop new management

practices that aim on an economically sustainable scenario. With this in mind, new environmental and business policies should integrate the
management of  the enterprise itself  as the management of  the territory. One of  the paths that was proposed is the participating management
by means of  the inclusion of  the neighboring communities in the decision processes, like in the case of  the assessment of  risk. This work aims
on to propose an interdisciplinary and participative management model the allows a social and spatial analyses of  the environmental risk to be
included in the Plans for Control of  Emergencies in Organized Harbors. The methods were established through the inter-relationship of  the
“knowledges” from two different research great areas exact sciences and human sciences. In order to evaluate the environmental risk, a social
and spatial analysis model was established in a way that its results should be discussed and evaluated by the local players. The technical analysis
of  the environmental risk was based on in situ observation of  the following aspects: (a) distance from urban areas; (b) Potential conflicts with
other activities; (c) geographic reach of  the activity; (d) sensibility of  the pre-existing ecosystems and (e) presence of  Conservation Units. The
results indicate that the highest levels of  risk are associated with highly vulnerable units due to its spatial location next to critical natural and
social factors. Therefore the harbors of  Paranaguá and Santos show the highest levels of  environmental risk. This model attributed different
levels of  environmental risk perception among the organized harbors.

Keywords: Harbor Management; Environmental Risk; Social and Spatial Analysis
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novos riscos ambientais associados às atividades. O
risco da sociedade moderna não é tangível, existindo
para todas as classes sociais. Porém, para Beck (2006)
os grupos privilegiados conseguem mais rapidamente
adotar estratégias contra as ameaças, podendo
escolher onde morar, os alimentos que irão consumir
e a água que irão beber. Contudo, as estratégias das
classes privilegiadas não garantem a supressão dos
riscos, até porque, algumas ameaças naturais poderão
atingir a todos indistintamente.

Beck (1996) propõe processos mais democráticos
de gestão dos riscos através da inserção de fóruns
com participação do público, tornando mais
democráticos os processos decisórios com a
desmonopolização dos sistemas peritos (conhecimento).
Apesar da responsabilidade ser completamente
dirigida ao criador da técnica, o papel de controle das
instituições ainda é primordial. Neste sentido, Leite e
Ayala (2004) afirmam que a gestão dos riscos
consolida-se como uma das principais funções dos
governos de todas as democracias contemporâneas.

Considera-se de vital importância dar maior ciência
à sociedade sobre os perigos e riscos intrínsecos aos
complexos industriais, abrindo-se espaços para
negociação entre as partes interessadas, o que vai de
encontro ao que se propõe neste estudo, em face da
carência de políticas participativas na sociedade
brasileira. Não é diferente com os portos organizados3

brasileiros e com os terminais privados, onde o
arcabouço legal que foi estabelecido para o controle
das emergências não previu, em nenhuma instância,
o estabelecimento de uma gestão participativa. Este
modelo de gestão deveria incluir os trabalhadores
portuários avulsos (TPA) e as comunidades no
entorno desses empreendimentos, que não têm acesso
as estratégias contra as ameaças e respostas aos
acidentes ampliados associados a operações com
cargas perigosas.

1.2 As principais legislações ambientais e de
segurança do trabalho da atividade portuária
no Brasil

No Brasil, com a publicação da Lei Federal 8.630
(1993), denominada de “Lei de Modernização dos
Portos”, vem ocorrendo uma mudança paradigmática
na gestão portuária, através da inserção da iniciativa
privada nas operações. Segundo Filho (2007) este
modelo foi a única solução capaz de reverter o
problema de movimentação de cargas de modo que
se alcançassem os parâmetros mínimos internacionais,
sendo estruturada dentro dos seguintes ações: a)
ampliação do direito à iniciativa privada de fazer
operações portuárias, o que na prática significa a
privatização das operações, criando a figura do
Operador Portuário; b) criação do Órgão Gestor da
Mão-de-Obra Portuária (OGMO), entidade
responsável pela administração da mão-de-obra
avulsa; c) estabelecimento das Autoridades Portuárias
e d) instituição do Conselho de Autoridade Portuária
(CAP), cuja função é deliberar sobre as regras de
funcionamento dos porto, subdivididos em quatro
“blocos”, a saber: (1) do poder público; (2) dos
operadores portuários; (3) da classe dos trabalhadores
portuários; e (4) dos usuários dos serviços portuários.

Outro avanço considerado importante, face às
condições de alto risco do trabalho portuário, foi o
estabelecimento da Portaria nº 53 de 17 de dezembro
de 1997, do Ministério do Trabalho brasileiro, que
aprovou a Norma Regulamentadora - NR nº 29, que
trata da Segurança e Saúde no Trabalho Portuário.
Em seu texto, fica estabelecida a necessidade de
criação, por parte da Autoridade Portuária, de Planos
de Controle da Emergência (PCE) e Planos de Ajuda
Mútua (PAM), com a participação do OGMO.
Contudo, segundo a ANTAQ (2007), os planos de
emergência “são apenas documentos formais, sem que
a Administração Portuária os tenha utilizado como
instrumentos de gestão que são”. Observou-se que,
quando implantados, estão muito focados no derrame
de óleo na água, não avaliando os riscos referentes à
parte terrestre, e, sobretudo às comunidades do
entorno.

3 Porto Organizado: É construído e aparelhado para atender as necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou
explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária.
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Em 2008 foi re-editada a uma resolução normativa
específica para a preparação das situações de
emergência dos portos e para indústria do petróleo.
A CONAMA nº 398 que dispõe sobre o conteúdo
mínimo dos Planos de Emergência Individual para
incidentes de poluição por óleo em águas sob
jurisdição nacional, originados em portos organizados,
instalações portuárias, terminais, dutos, sondas
terrestres, plataformas e suas instalações de apoio,
refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e
instalações similares, e orienta a sua elaboração.
Contudo outras modalidades de acidentes que causam
impacto ambiental não foram contemplados pela
regulamentação. O plano de emergência Individual
ficou restrito a vazamentos acidentais de óleo das
embarcações, não contemplando os diversos tipos de
acidentes que existem na operação portuária que
podem gerar perdas as comunidades do entorno das
instalações e ao meio ambiente.

Atualmente Kitzmann e Asmus (2006) avaliaram
os resultados das auditorias ambientais realizadas nos
portos brasileiros, que detectaram os seguintes
problemas: a não existência de licenças de operação
(LO); de licenciamento de dragagem; de unidades de
gestão ambiental; de planos de emergências individuais
(PEI); de planos de gerenciamento de resíduos sólidos
(PGRS); de auditorias ambientais; de programas de
gerenciamento de riscos; de planos de controle de
emergência (PCE); de Programas de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA - obrigatório pela NR nº
9) e do controle e monitoramento ambiental.

Para se avaliar as questões relacionadas ao meio
ambiente costeiro serão necessários: um
conhecimento sócio-espacial da área de estudo e a
inserção de um novo paradigma, que segundo
Camargo (2005), rompa a linearidade das análises,
promovendo interconexão dos processos naturais aos
sociais. Sendo assim, considera-se necessária a
participação dos atores sociais nas questões relativas
à gestão da zona costeira, como propugna a Política
Nacional de Gerenciamento Costeiro, em seu decreto
de regulamentação (Decreto Federal nº 5.300, de 2004)
que, dentre vários temas, estabelece a criação dos
colegiados costeiros, ao exemplo dos comitês de
bacias hidrográficas.

1.3 Acidentes ambientais relacionados a área
marítimo-portuária

Os planos de emergência na área marítimo-
portuária ganharam notoriedade, principalmente, a
partir dos graves acidentes resultantes das operações
dos grandes navios petroleiros, em terminais
marítimos, em instalações de refino e em plataformas
de exploração e produção de petróleo e gás. Alguns
acidentes que marcaram para sempre esses segmentos
foram nos petroleiros Amoco Cadiz em 1978, Exon
Valdez em 1989, Braer em 1993 e Prestige em 2002.
Nas plataformas de exploração de petróleo e gás, o
trágico acidente da Piper Alfa no Mar do Norte em
1994. Em nosso país os três últimos acidentes de
maior repercussão foram: o grande vazamento da
REDUC, na Baía da Guanabara, em 2000, o
adernamento e o posterior naufrágio da plataforma
P– 36, na Bacia de Campos, em 2004, e a explosão do
navio Vicuña, no terminal de granéis líquidos na Baía
de Paranaguá, em 2004, em meio a uma tradicional
festa popular.

Observa-se quando da investigação sobre esses
eventos o foco está fixado no momento da ocorrência
do evento, sem levar em consideração os
procedimentos anteriormente adotados e as ações de
gestão pró-ativas, muitas vezes negligenciadas e que
levaram à ocorrência do acidente segundo Duarte
(2002), os aspectos éticos e psicológicos também
devem ser investigados após um acidente,
infelizmente, é através do acidente que muitas
organizações mudam a sua postura.

Um evento de elevada gravidade gera um
aprendizado significativo no ambiente de trabalho
que, devido a sua complexidade, esses eventos
ampliados apresentam características comuns: vítimas
fatais ou não na força trabalho; vítimas fatais ou não,
entre os membros das comunidades locais e danos
ao meio ambiente em grandes extensões. Os tipos
gerais de falhas, segundo Duarte (op. cit.), podem ser
diversas: gerenciais, de comunicação, de
procedimento, de projeto, de equipamento, de
manutenção, etc. Todas as falhas citadas se reportam
à falha humana em algum momento, provavelmente
na carência de um programa de formação, qualificação
e habilitação da força de trabalho.

Embora a CONAMA nº 398 tenha sido editada
visando a regular aspectos da Lei Federal nº 9.966



Barros, Wasserman & Lima
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 10(2):217-227 (2010)

- 221 -

(conhecida com o “Lei do Óleo), grande parte dos
portos brasileiros não conseguiu cumprir todas suas
determinações legais, principalmente a que estabelece
a criação de planos de ajuda mútua entre os seus
diversos terminais (ANTAQ, 2007). A Figura 2
apresenta um croqui representativo de um porto
organizado com três terminais de operações privativas
que deverão estabelecer a integração das ações de
emergência através das suas estruturas organizacionais
de resposta. Cada um dos terminais deverá possuir
um Plano de Emergência Individual (PEI), com suas
estruturas de resposta prontas para atender às suas
necessidades. Entretanto, quando se trabalha na
estruturação de um Plano de Ajuda Mútua (PAM),
estes terminais deverão estruturar-se de forma
integrada para eventos maiores, de maior severidade
e amplitude, que podem ocorrer nos limites do porto
organizado.

A “Lei do Óleo” contempla a criação de planos
de contingência locais ou regionais, que deverão ser
consolidados pelo órgão ambiental competente, em
articulação com os órgãos de defesa civil. Cabe
salientar que essa referida articulação, em nível local
e regional, ainda é incipiente em face da dificuldade
de se estabelecer uma coordenação integrada das
ações. A Lei estabelece que a coordenação do plano
deva ser dos respectivos órgãos ambientais, porém
estes não conhecem, salvo raras exceções, a dinâmica
e as peculiaridades da atividade portuária e dos
terminais especializados, principalmente quando se
trata de granéis líquidos.

Este trabalho tem por objetivo propor um modelo
de gestão interdisciplinar e participativa de análise
sócio-espacial de risco ambiental para os Planos de
Controle da Emergência (PCE) dos Portos
Organizados. A validação deste modelo deverá ser
feita através de grupos focais, com a participação de
lideranças comunitárias, de modo que haja um
processo mais democrático nas avaliações dos riscos
ambientais da atividade portuária.

2. METODOLOGIA
A metodologia foi estabelecida através da inter-

relação dos saberes de duas grandes áreas, a das
ciências naturais e das ciências humanas, buscando
gerar os resultados em um contexto interdisciplinar.
Contudo, como nos alerta Leff  (2000) para práticas
interdisciplinares, somente através dos critérios de

validação da ciência será possível estabelecer uma
composição de diferentes áreas do conhecimento
sobre um determinado tema.

A equipe interdisciplinar é composta por um
Oceanógrafo, um Economista e Geógrafo e um
Engenheiro de Segurança. Todos os membros
possuem trabalhos de pesquisa voltados à área de
gestão e risco ambiental. Desta forma, o Grupo de
Trabalho atuou de forma interdisciplinar pelo período
de um ano, pesquisando e visitando instalações
portuárias, de modo a propor um modelo de gestão
participativa para a análise preliminar do risco
ambiental da atividade portuária, explorando as
experiências dos profissionais com um olhar
integrador entre os saberes.

A interdisciplinaridade aplicada, segundo Japiassú
(1976), caracteriza-se pela presença de um axioma
comum a um grupo de disciplinas conexas, estando
localizado em um nível hierárquico imediatamente
superior, introduzindo a noção de finalidade, através
do que chamou de “eixo integrador,” que neste estudo
foi o “Risco Ambiental”. A Figura 1 ilustra a existência
de um nível hierárquico superior de onde se articulam
as ações disciplinares. Desta forma, dizemos que na
interdisciplinaridade, há cooperação e diálogo entre
as disciplinas do conhecimento, mas nesse caso se
trata de uma ação articulada.

Figura 1. Representação do eixo integrador das
disciplinas

As visitas às cidades portuárias foram realizadas
ao longo do ano de 2008, escolhendo-se seis portos,
pelas suas características sócio-espaciais, ou seja,
procurando avaliar o grau de inserção de comunidades
urbanas nas áreas de influência direta da atividade.
Os portos escolhidos foram: Rio Grande (RS),
Paranaguá (PR), Santos (SP), Itaguaí (RJ), Suape (PE)
e Itaqui (MA) (Figura 2).
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As avaliações dos técnicos focaram no eixo
integrador, que era o “Risco Ambiental”, onde foi
verificada, principalmente, a existência de
comunidades em áreas urbanas próximas aos portos
e a presença de ecossistemas costeiros de alta
sensibilidade ambiental, como manguezais, restingas
e marismas. As Unidades de Conservação e as Áreas
de Preservação Permanente (APP’s) mereceram uma
atenção especial devido ao aspecto legal atribuído a
esses ambientes.

Para avaliação do risco ambiental foi criado um
modelo de análise sócio-espacial onde resultados,
numa etapa futura, deverão ser discutidos e validados
com as partes interessadas. A análise técnica do risco
ambiental foi baseada na observação in situ dos
seguintes aspectos: (a) proximidade das áreas urbanas
e de grandes adensamentos populacionais; (b)
potenciais conflitos de usos com outras atividades;
(c) extensão geográfica da atividade; (d)
vulnerabilidade dos ecossistemas existentes e (e) a
presença de Unidades de Conservação, conforme a

Figura 2. Mapas dos Portos escolhidos pelo estudo.

Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000. O risco
ambiental foi classificado através da pontuação das
variáveis elencandas no Quadro 1

O modelo proposto considera as dificuldades de
se estabelecer ações participativas que envolvam as
comunidades do entorno das instalações portuárias,
podendo em algumas localidades, sofrer um processo
de esvaziamento por falta de interesse da própria
sociedade.

3. RESULTADOS

Análise sócio-espacial do Risco Ambiental em
portos brasileiros

A pressão das atividades humanas sobre os espaços
geram alterações que têm como conseqüência o
aumento do risco ambiental. Não há como considerar
o risco ambiental somente aquele que afeta os
ambientes “intramuros” de um empreendimento,
como também, não é somente aquele que afeta os
ecossistemas do entorno ou que possa vir a afetar a
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organização das redes e fluxos de circulação das
pessoas e das atividades nela desenvolvidas e a
proximidade de unidades de conservação ambiental.
Cabe destacar que, a dimensão do risco só pode ser
avaliada a partir do conhecimento da cartografia local
discutida com a comunidade.

No Quadro 2 estão os resulatdos da análise sócio-
espacial foi realizada visando caracterizar o risco
ambiental dos seis portos através de um diagnóstico
preliminar das características do território, seus
ecossistemas e unidades de conservação, dos conflitos
de usos gerados pela atividade e da quantidade de
atores sociais no entorno. (Quadro 2)

No Quadro 3 está o resultado da matriz sócio-
espacial de risco ambiental para os seis portos
analisados, segundo a escala de classificação de risco.

O Quadro 3 apresenta uma análise usócio-espacial
do risco ambiental que teve por objetivo dar subsídios
aos Planos de Área ou Ajuda Mútua nos portos. Cabe
esclarecer que os níveis de risco são resultados de uma
avaliação das condições sócio-espacial destes
empreendimentos, não sendo do escopo deste
trabalho a avaliação das estruturas organizacionais de
resposta (EOR).

Os níveis mais altos de risco representam que os
empreendimentos possuem uma alta vulnerabilidade
espacial diante da presença de fatores naturais e sociais.
Dessa forma, verifica-se que os portos de Paranaguá
e Santos apresentaram níveis de risco ambiental mais
elevado.

Quadro 1. Modelo de análise sócio-espacial de
classificação do risco ambiental.

Figura 3. Esquema do risco ambiental nos espaços
costeiros.

saúde dos trabalhadores e das comunidades. Segundo
Barros & Wasserman (2006) o risco ambiental é uma
categoria simbólica, construída de acordo com cada
realidade local, emergindo das interações de todos os
riscos inerentes à atividade do empreendimento e seu
meio, levando-se em consideração as diversas
dimensões sociais, econômicas, ecológicas, culturais
e políticas que são dadas ao meio.

Os riscos ambientais são decorrentes da
apropriação conflituosa dos espaços públicos através
dos usos dos recursos sociais, econômicos, ecológicos
e naturais por empreendimentos econômicos cujas
externalidades são repassadas à sociedade. Essas
externalidades podem ser: positivas, com a criação
de empregos, renda, dividendos aos acionistas e
negativas, causadoras da degradação do meio
ambiente e o risco ambiental (Figura 3).

O risco é também, segundo Donze (2007), um
objeto geográfico, sendo necessária uma análise
espacial das suas características, estando sua gestão
associada aos aspectos referentes às condições
atmosféricas, relevo, rugosidades dos solos,
características das bacias hidrográficas e às zonas
costeiras. A definição do risco ambiental nas zonas
costeiras dependerá das configurações locais, como,
a densidade da população, o modo de urbanização, a
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Quadro 2. Caracterização sócio-espacial dos portos.
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O porto de Paranaguá possui um nível risco muito
elevado por estar próximo a unidades de conservação
e de áreas de preservação, aliado a uma dinâmica
urbana cujas áreas se encontram dentro dos limites
da Área de Porto Organizado. A Baía de Paranaguá
também possui atividades como o turismo e a pesca,
que possuem um elevado potencial conflitivo com a
atividade portuária.

Nos portos de Rio Grande a vulnerabilidade dos
ecossistemas, o potencial de conflitos de usos com a
pesca, aliado à ampliação da área da atividade portuária
elevaram o risco na região de Rio Grande. O complexo
portuário ocupa atualmente, e vai se ampliar para São
José do Norte, grande parte do estuário da Lagoa dos
Patos localizado no sul Brasil (Figura 2).

No porto de Santos, a classificação do risco
ambiental está muito atrelada aos fatores urbanos, um
porto dentro da cidade, onde a pressão exercida pelas
comunidades próximas a atividade é bastante
expressiva. Atualmente, a região da Ponta da Praia

passou a ser um bairro muito valorizado, o que
tenderá a gerar um aumento dos conflitos. Segundo
Gonçalves & Nunes (2008) em pesquisa realizada
junto à comunidade de Santos, Guarujá e Cubatão
apontaram como os principais impactos provocados
pela atividade portuária:

Quadro 3. Analise sócio-espacial do Risco Ambiental.

Fonte:(Gonçalves e Nunes 2008)

Quadro 4. Principais problemas do Porto de Santos.

Os Portos de Suape, Itaguaí e Itaqui apresentaram
os riscos ambientais mais baixos, em decorrência de
dois fatores: o primeiro, de uma menor faixa de
ocupação da atividade e o segundo, sua distância dos
centros urbanos. Esses portos estão com suas
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atividades concentradas em áreas industriais e com
baixa densidade demográfica, apesar do porto de
Itaguaí já sofrer invasões de comunidades em seus
limites.

Para a validação dos riscos ambientais
apresentados será importante que os resultados sejam
discutidos em grupos focais com a participação do
OGMO, dos operadores portuários, do poder público
em seus distintos níveis e das associações de
moradores inseridas na área de influência direta do
porto. Poderá ser criado um fórum participativo de
assessoramento, denominado de Comitê de
Emergência Portuária. A coordenação deste grupo
poderá ser feita pelo CAP – Conselho da
Administração Portuária - que é um órgão colegiado,
com ampla participação dos representantes da
atividade, composto pelo: governos federal, estadual
e municipal, autoridade portuária, empresários, dos
trabalhadores portuários e dos usuários dos portos,
que integrará as ações em um único plano de área ou
de auxílio mutuo (Figura 4).

observa-se nas reuniões dos fóruns participativos a
descontinuidade na sua representatividade nas
tomadas de decisão. Aliado. Na sociedade civil, a
representatividade somente é validada se as
associações e outras formas de organizações estiverem
legalizadas, o que é muitas vezes dispendioso para os
seus associados. Os gestores creditam todos seus
sistemas de gestão na mão de técnicos, e que,
supostamente, não estão aptos a trabalhar em fóruns
participativos.

Observa-se que em muitos portos brasileiros a
existência de conflitos entre a atividade portária e a
cidade, onde os avanços das suas áreas urbanas
penetram os limites do porto organizado reduzindo
futuramente a expansão de novas áreas para atividade.
A presença de portos em áreas urbanas muito
adensadas contribuirá para existência desse conflito
e irá gerar um aumento do risco ambiental segundo o
modelo de análise sócio-espacial.

O modelo de análise sócio-espacial tem o objetivo
de aumentar a percepção do risco ambiental aos
gestores portuários apresentando um alerta da
presença, em sua área diretamente afetada (ADA), de
Unidades de Conservação e áreas de preservação
permanente, de modo que suas estruturas de resposta
possam estar treinadas em caso de acidentes.

O modelo gestão a emergência apresentado na
Figura 5 vai de encontro ao texto legal da Lei Federal
nº 9.966, que no artigo 7º, parágrafo 2º, cita que
“caberão aos órgãos ambientais a coordenação das
ações relacionadas à consolidação dos planos de
emergência individuais em um único plano de
emergência de área”. O modelo direciona as ações
para o CAP, por se tratar de um fórum participativo
habilitado para as questões portuárias, e que poderá
ser assessorado pela criação dos comitês de
emergência portuários. Deverá caber ao órgão
ambiental, que possui um caráter mais fiscalizador, o
papel de aprovação dos planos de gestão de risco.

A zona costeira, em sua complexidade, ainda nos
remete a uma gestão fragmentada, porém, cada vez
mais se verifica a importância dos instrumentos
participativos e da interdisciplinaridade como
categorias de uma nova gestão. Será fundamental, para
percepção e conhecimento dessas categorias a
utilização de “entidades intermediárias” como as
Organizações Não Governamentais (ONG’s),

Figura 4. Modelo de gestão dos Planos de Emergência
da área portuária.

O modelo proposto coloca o CAP na coordenação
das ações da Estrutura Organizacional de Resposta,
tendo o Comitê de Emergência Portuária como um
fórum de assessoramento, onde seriam feitas as inter-
relações dos procedimentos relacionados à gestão de
risco ambiental com os Órgãos de Defesas Civil locais.

4. CONCLUSÃO
Estão contempladas no modelo apresentado as

dificuldades de se efetivar uma agenda participativa,
tanto por parte da sociedade quanto do Poder Público
e dos próprios gestores. No caso do Poder Público,
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profissionais de saúde, da área jurídica e da área
acadêmica, de modo a assessorar a população local
na compreensão dos aspectos técnicos que envolvem
o risco ambiental. A sustentabilidade ambiental
ocorrerá quando o empreendedor reconhecer a
grande importância do compromisso com a sua
política de responsabilidade social, onde através de
processos participativos as comunidades participem
mais ativamente dos programas de gestão territorial.
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RESUMO

O acúmulo de alguns metais pesados como cromo (Cr), cádmio (Cd), zinco (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni) e chumbo
(Pb) em Garça-da-noite (Nycticorax nycticorax), água e sedimentos coletados em sete estações ao longo da Baía de Sepetiba
foi estudado. Esta baía recebe descargas de efluentes de áreas altamente industrializadas e regiões densamente povoadas.
Amostras de água, sedimentos e Garça-da-noite foram processadas e analisadas para metais pesados e os resultados
mostraram que a concentração de metais pesados no sedimento foi maior que da água, e que a exposição aos metais seja
pela água ou na cadeia ecológica pode estar levando ao acúmulo destes nos órgãos da população pesquisada de Garça-da-
noite. Os dois compartimentos analisados com mais um representante da avifauna local demonstrou a elevada exposição
e da persistência de metais pesados no local estudado. Estes resultados indicam que a Baía de Sepetiba apresenta níveis
preocupantes de metais, evidenciando potencial poder de generalização adversa de efeitos biológicos e mutagênicos em
níveis tróficos e, por conseguinte, sinalizando risco para a saúde humana.
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1. INTRODUÇÃO
Os principais fatores para a contaminação de

sistemas aquáticos são as descargas de efluentes
domésticos ou industriais, a lixiviação de pesticidas
em áreas agrícolas, dentre outras (Förstner &
Wittmann, 1981). Sendo assim, as regiões costeiras e
estuarinas recebem esses efluentes, na maioria das
vezes sem tratamento adequado, ficando
contaminadas por metais pesados, compostos
químicos orgânicos e nutrientes, expondo, por
conseguinte toda a vida marinha. Nesse contexto
insere-se a baía de Sepetiba, que juntamente com suas
áreas de mangue e zonas estuarinas constitui criadouro
natural para as diversas espécies de aves, moluscos,
crustáceos e peixes (Machado, 1996).

Como processo indutivo da contaminação hídrica
destaca-se o gradativo aumento da industrialização e
expansão urbana potencializando a introdução de
quantidades indesejáveis de poluentes no ambiente
(Moraes & Jordão, 2002). Além do processo de
expansão industrial, a Baía de Sepetiba está submetida
a outras pressões ambientais, como: esgotos
domésticos, efluentes da atividade agropecuária e
atividade de extração de areia (Copeland et al., 2003).
Porém, essas atividades têm menor relevância quando
comparadas aos riscos potenciais de contaminação
que são gerados pela atividade industrial, que afetam
a qualidade dos ecossistemas dessa região, oferecendo
riscos potenciais aos organismos e a uma parte
importante da população local que depende dos
recursos pesqueiros como fonte de renda e de
alimentação (Coimbra, 2003).

Os seres vivos necessitam de pequenas
quantidades de alguns desses metais, incluindo

cobalto, cobre, manganês, molibdênio, vanádio,
estrôncio, e zinco, para a realização de funções vitais
no organismo. Porém níveis excessivos desses
elementos podem ser extremamente tóxicos. Outros
metais pesados como o mercúrio, chumbo e cádmio
não possuem nenhuma função dentro dos organismos
e a sua acumulação pode provocar graves doenças,
sobretudo nos mamíferos. Quando lançados como
resíduos industriais, na água, no solo ou no ar, esses
elementos podem ser absorvidos pelos vegetais e
animais das proximidades, provocando graves
intoxicações ao longo da cadeia alimentar (Pereira &
Ebecken, 2009).

Em suma, metais pesados são aqueles cuja
densidade relativa apresenta-se maior que quatro;
estando relacionados à contaminação e a alto caráter
tóxico. Nos últimos anos, efeitos tóxicos de metais
pesados em organismos vivos, principalmente como
resultado da sua contínua mobilização antropogênica
no ambiente, têm atraído considerável atenção
mundial (Seebaugh et al., 2005; Schmitt-Jansen et al.,
2008).

Os ecossistemas marinhos são altamente
complexos, dinâmicos e sujeitos a muitos
relacionamentos internos e externos que estão
factíveis a mudanças ao longo do tempo. Os poluentes
que entram nas águas costeiras e estuários criam
problemas graves que causam sérios prejuízos para a
vida e as atividades marinhas. Como ponto de
investigação, as aves vêm sendo usadas como
indicadores da condição ambiental porque são
particularmente sensíveis a mudanças de origem
antrópica (Bost & Lemaho, 1993). Segundo Dale &
Beyeler (2001), se apresentam como excelentes
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ferramentas para avaliação de perturbações em
diversos ambientes porque sua ligação com o
ambiente e outros táxons é bem conhecida, além de
se encontrarem em diferentes níveis da pirâmide
ecológica. A garça-da-noite, Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758), vive nas florestas de várzea que
habitam a faixa costeira do leste do Brasil, de Alagoas
ao Estado de Santa Catarina (Branco & Fracasso,
2005).

Conseqüências relacionadas a altos níveis de
contaminação têm sido demonstradas em muitas aves
aquáticas. A literatura registra que o fígado e o rim
são substratos mais amplamente empregados no
diagnóstico de contaminação ambiental por metais
pesados (Furness & Camphuysen, 1997; Diamond &
Devlin, 2003). Organismos aquáticos podem absorver
e integrar metais diretamente ou indiretamente através
da cadeia alimentar. O progressivo e irreversível
acúmulo de tais compostos em vários órgãos de
organismos marinhos conduz a doenças relacionadas,
a longo prazo, devido à sua toxicidade, pondo assim
em risco a biota aquática e de outros organismos na
cadeia alimentar (Wanless et al., 2005). Metais
essenciais como o zinco são fundamentais para a
manutenção orgânica, porém muitos outros não têm
aparente função essencial, como o alumínio, cádmio
e chumbo. No entanto, ambos os metais essenciais e
não essenciais podem ser tóxicos quando presentes
acima de certas concentrações limiar. A toxicidade
varia entre os organismos, com as propriedades físico-
químicas de cada metal e fatores ambientais. Destaca-
se dentre os efeitos tóxicos dos metais o rompimento
da integridade da membrana celular, acarretando
falência de órgãos (Gadd, 1993). Em ambientes
aquáticos, organismos podem ser expostos não apenas
para um único produto químico, mas também a uma
mistura de diversas substâncias, ao mesmo ou quase
ao mesmo tempo, e isso pode afetar as comunidades
bióticas e os processos ecológicos de uma forma não-
previsível (Ross & Birnbaum, 2003).

A ocorrência de elevados níveis de metais-traço
em especial nos sedimentos pode ser uma boa
indicação de poluição e elevados níveis de metais
pesados podem muitas vezes ser atribuídos a
inf luências antropogênicas, ao invés de um
enriquecimento natural dos sedimentos geológicos
por intemperismo (Jesus et al., 2004). Os sedimentos,

por outro lado, integram os contaminantes ao longo
do tempo e estão em constante fluxo sobrejacente
com a coluna d’água. A análise dos metais pesados
nos sedimentos permite a detecção de poluentes que
podem até estarem ausentes ou em baixas
concentrações na coluna d’água e sua distribuição nos
sedimentos costeiros fornece um registro da história
espacial e temporal da poluição em uma determinada
região ou ecossistema (Davies et al., 2006).

O acúmulo de metais a partir da água sobrejacente
ao sedimento depende de uma série de fatores
ambientais externos, tais como pH, força iônica, o
tipo e concentração de ligantes orgânicos e
inorgânicos e da superfície disponível para adsorção
causada pela variação da granulometria (Davies et al.,
2006; Bonai et al., 2009). A concentração de metais
pesados na coluna d’água pode ser relativamente baixa,
mas pode a longo prazo aumentar a concentração
nos sedimentos como resultado do acúmulo de
poluentes (Bonai et al., 2009); uma vez que os metais
pesados que são descarregados nas águas costeiras e
estuarinas associam-se a partículas e são incluídos na
parte inferior dos sedimentos (Balkis & Cagatay, 2001).

O presente estudo tem por objetivo analisar a
distribuição geoquímica de metais pesados na coluna
d’água e no sedimento em diferentes estações do ano
e avaliar a relação entre os teores de metais
encontrados e a bioacumulação em amostras de garça-
da-noite, um possível indicador da avifauna local dado
suas características de predador. O estudo busca obter
e avaliar os níveis de metais pesados; possibilitando
uma melhor compreensão da baía de Sepetiba e
fornecer subsídios para mitigar as possíveis
contaminações provocadas pelas atividades industriais,
a urbanização sem planejamento adequado e sistemas
de esgoto.

2. METODOLOGIA
2.1 Área de Estudo

A baía de Sepetiba localiza-se no Estado do Rio
de Janeiro, entre as latitudes 22º55' e 23º05’S e as
longitudes 43º40' e 44º40’W, com área de
aproximadamente 450 km2. Apresenta forma
alongada, limitando-se a norte e a leste pelo
continente, ao sul pela Restinga de Marambaia e a
oeste pela Baía de Ilha Grande. Seu maior
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comprimento é de 42,5 km no sentido leste-oeste e
sua maior largura é de 17,2 km no sentido norte-sul,
com perímetro de 122 km.

A bacia hidrográfica contribuinte à baía de
Sepetiba tem duas origens: a vertente da serra do Mar
e uma extensa área de baixada, recortada por inúmeros
rios, composta de 22 sub-bacias. Os principais rios
da região hidrográfica da Baía de Sepetiba são os rios
Guandu (chamado de canal de São Francisco na
porção final, próximo à baía), da Guarda, canal do
Itá (interligado com o rio Guandu-Mirim), Piraquê,
Portinho, Mazomba e Cação. Os demais rios são
cursos d’água com bacias bem menores, com
baixíssimas vazões. O rio Guandu é o mais importante
da bacia de contribuição. Responsável pelo
abastecimento de água para várias cidades forma o
principal manancial da cidade do Rio de Janeiro. As
vazões médias dos rios citados são: 89.0 m3.s-1, 6.8
m3.s-1, 3.3 m3.s-1, 2.5 m3.s-1, 8.8 m3.s-1, 0. 5 m3.s-
1 e 1.1 m3.s-1, respectivamente.

Atualmente, a bacia da baía de Sepetiba possui
uma população estimada de 1.295.000 habitantes, os
quais geram uma produção de esgotos sanitários da
ordem de 286.900 m3/dia. A grande parte dos
municípios, compreendidos nesta bacia não conta
com serviços de coleta de resíduos sólidos e mais
precária ainda, é a situação de disposição final desses
resíduos, sendo comum o lançamento em lixões, que
em grande parte estão localizados às margens dos rios
e em encostas e próximos a aglomerações urbanas,
resultando em uma grave degradação ambiental. O
aumento desordenado da população, sem a
correspondente ampliação da infra-estrutura de
saneamento adequada, o grande volume de resíduos
industriais e o uso, ainda que moderado, de
agrotóxicos nas atividades agrícolas, representam
fontes poluidoras para as águas da bacia. Pode-se
considerar uma concentração populacional, localizada
principalmente na área urbana, de cerca de 1,7 milhões
de habitantes.

Foram definidas sete estações de coleta
abrangendo a área da baía de Sepetiba com suas
coordenadas registradas com o auxílio de um aparelho
de GPS: P1 - 23º00’42”S / 43º79’45”W, P2 -
23º01’51”S / 43º50’33”W, P3 - 22º56’22”S /
43º53’22”W, P4 - 22º56’42”S / 43º57’01”W, P5 -
22º57’20”S / 43º62’35”W, P6 - 22º58’41”S /

43º69’18”W (local de obtenção das aves) e P7 -
22º55’30”S / 44º38’03”W (Fig. 1). Foram coletadas
amostras de água superficial e sedimento em três
diferentes estações do ano, nos meses de setembro
de 2008 (Estação 1), dezembro de 2008 (Estação 2),
e no mês de maio de 2009 (Estação 3), para todos os
pontos de coleta anteriormente identificados. Para
avaliar a qualidade da água foi realizado a medição
dos seguintes parâmetros físicos e químicos
temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade
elétrica e turbidez, todos com auxilio de uma sonda
(HORIBA® mod. U-22 / Water Quality-Checker),
calibrada previamente a cada coleta. Leituras foram
feitas a profundidade de 1,0 m.

2.2 Coletas de amostras
Para análise de metais na água, utilizou-se garrafa

de Van Dorn para coleta de água, em seguida, as
amostras foram acondicionadas em gelo e
transportadas até o laboratório. Precedeu-se a
filtragem das amostras d’água em filtro Millipore tipo
ME 25/21 (0,45 �), com o uso de bomba a vácuo.
Em seguida foram retirados 100 ml de cada amostra,
adicionando-se 20 ml de ácido nítrico P.A. e levando
ao aquecimento em chapa até evaporar 60 ml da
solução. Após atingir a temperatura ambiente, foram
adicionados 40 ml de água-régia (HNO3 e HCl, na
proporção de 1:3, em volume), a fim de obter uma
solução final de 100 ml de amostra.

Para análise de metais no sedimento, as amostras
foram coletadas com um amostrador pontual (busca-
fundo) do tipo Van Veen. Foram identificadas,
colocadas em sacos plásticos previamente
descontaminados, e armazenados em geladeira até
processamento, que consistiu no peneiramento úmido
do sedimento (com o auxílio de água deionizada) em
telas de náilon de 63 �m, centrifugação e secagem
em estufa a 80°C por 24 h. As amostras foram
liofilizadas e a estocagem final foi feita em frascos
plásticos herméticos, ao abrigo do calor e luz até o
início das análises laboratoriais.

Carcaças de garça-da-noite foram coletadas,
identificadas e posteriormente armazenadas para uso
nesta pesquisa, encontradas a partir de 2007, no sítio
de amostragem (P6), que é a área de manguezal de
Coroa Grande, baía de Sepetiba, característica região
de habitat de várias espécies da avifauna local. Neste
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experimento foram selecionadas somente aves adultas.
Para análise dos órgãos das aves, foram coletados o
fígado e o rim, pesados e mantidos congelados (-
20°C). No laboratório, foram preparadas amostras dos
órgãos coletados, de peso de 15 g cada. Cada amostra
de órgão foi direcionada para análise laboratorial. As
concentrações parciais dos metais foram obtidas a
partir da digestão da amostra seca, digeridas em
erlenmeyers de 125 ml, fechadas com dedo frio,
contendo 20 ml de água-régia diluída (50%) em
banho-maria na faixa de 70 – 80ºC, por 2 horas
(Carvalho et al., 2008).

2.3 Determinação do teor de metais nas
amostras

A determinação dos elementos (cromo, cobre, níquel,
chumbo, zinco e cádmio) foi realizada pelo método de
espectrofotometria de emissão ótica em plasma induzido
(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission
Spectrometry, ICP) com chama física de argônio. Para
definição dos comprimentos de onda no ICP, foram
testadas, inicialmente, todas as possibilidades
disponibilizadas pelo aparelho, tanto no plano de visão
axial quanto no plano radial. Procedeu-se então, para
cada elemento, ao traçado do espectro de uma solução
contendo apenas a espécie química a ser determinada, a
fim de identificar e ajustar o pico de emissão do elemento.

Os comprimentos de onda dos metais pesquisados
foram: Cr 267,716 nm; Cu 324,754 nm; Ni 231,604 nm;
Pb 220,353 nm; Zn 213,856 nm e Cd 226,502 nm.
Posteriormente, fez-se a leitura do branco, de uma
amostra e do ponto máximo da curva de calibração, a
fim de verificar possíveis interferências espectrais e, se
possível, minimizá-las, fazendo-se ajustes nas linhas de
base, delimitando a área do pico. Após esses ajustes, fez-
se a leitura da curva de calibração, selecionando-se os
comprimentos de onda que apresentaram o coeficiente
de determinação do modelo linear (R2) mais próximo
de 1 e com o mínimo de interferência espectral.

Para a validação do método empregado nos tecidos,
realizou-se o teste de recuperação dos analitos, utilizando-
se como material de referência, DORM-2 National
Research Council of  Canadá (NRCC). Para a validação
do método empregado em água sedimento foi utilizado
como material de referência, Standart Reference Material
1640 TRACE ELEMENTS IN WATER U.S
Department of  Commerce National Institute of
Standards and Technology GAITHERS BURG MD
20899. Para a validação do método empregado em
sedimento foi utilizado como material de referência,
STANDART REFERENCE MATERIAL 2711
MONTANA SOIL ,Baseline Trace Elements
Concentrations.

Figura 1. Área de estudo (Baía de Sepetiba), com pontos de amostragem em destaque
Figure 1. Study Area (Sepetiba Bay), with sampling points highlighted
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2.4 Análise estatística

Uma One-way Anova foi realizada para verificar
diferenças entre as 3 estações amostradas em relação
os valores obtidos para as concentrações dos metais
encontrados na água e no sedimento e para os
parâmetros físico-químicos avaliados. Da mesma
forma, foi usada uma one-way Anova objetivando
verificar se há diferença entre os sete pontos de
amostragem em relação aos teores de metais na água
e no sedimento e os parâmetros físico-químicos. Uma
análise de regressão foi usada para obtenção de
modelos lineares simples tendo o teor de metal no
rim e no fígado como variáveis dependentes em
modelos separados e as concentrações de metal na
água e no sedimento em cada das estações de coleta
como variáveis independentes. A análise foi realizada
para se verificar se há relação entre o teor de metais
na água e no sedimento e aqueles encontrados no
fígado e rim das aves. O teste de Kolmogorov-
Smirnoff  foi usado para verificar a normalidade dos
dados. Os testes estatísticos foram realizados no
pacote Statistica® 7.0.

3. RESULTADOS
Os valores de condutividade, temperatura, pH e

turbidez se mostraram dentro da faixa preconizada
pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (Tabela 1).
Porém, contrastando com os parâmetros anteriores,
os dados obtidos de oxigênio dissolvido (OD), os
pontos P3, P4 e P5, mostraram-se com razoável
oxigenação, mas já caminhando para níveis
preocupantes. O ponto de coleta P6 mostrou-se
ligeiramente na faixa durante os períodos de chuva,
mas apresentou nível mais baixo no período de
estiagem. As perdas deste elemento ocorrem devido
aos processos de consumo durante a oxidação da
matéria orgânica; às perdas para a atmosfera; à
respiração dos organismos e à oxidação de íons
metálicos.

Em relação às concentrações dos metais pesados
(Cd, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni) nas amostras de águas, nota-
se que algumas concentrações se encontram acima
dos valores recomendados para águas de classe 2,
segundo a resolução Nº357/2005 (Tabela 2). Os
teores de Cd apresentaram-se satisfatórios nos pontos
P1, P6 e P7, e ligeiramente comprometido no ponto
P2 e acima dos níveis preconizados nos pontos P3,
P4 e P5. Os teores de Zn apresentaram-se satisfatórios

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos medidos nos pontos de coleta na Baía de Sepetiba
Tabel 1. Physical-chemical parameters measured at different sampling stations in Sepetiba Bay

E1-estação 1-setembro de 2008/ E2-estação 2-dezembro de 2008 / E3-estação 3-março de 2009
Teores máximos (µg.L-1), Conama 357/2005: Cd - 1; Zn - 180; Cu - 20; Pb - 30; Cr -50; Ni - 25
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nos pontos P1 e P7, e acima dos níveis preconizados
nos pontos P2, P3, P4, P5 e P6. Os teores de Cu
apresentaram-se satisfatórios nos pontos P1, P2, P3,
P6 e P7, e acima dos níveis preconizados nos pontos
P4 e P5. Os teores de Pb apresentaram-se satisfatórios
em todos os pontos. Os teores de Cr apresentaram-
se satisfatórios nos pontos P1, P2, P3, P6 e P7, e
ligeiramente comprometidos em algumas coletas nos
pontos P4 e P5. Os teores de Ni apresentaram-se
satisfatórios nos pontos P1, P6 e P7, e ligeiramente
comprometidos em algumas coletas nos pontos P2,
P3, P4 e P5.

Os resultados de metais em suspensão foram mais
elevados do que os resultados nos sedimentos.
Segundo Manahan (1999), tal diferença de
comportamento entre os metais presentes na água e
no sedimento se fundamenta na diferença de
mobilidade desses elementos nesses ecossistemas,
dentre as quais se podem destacar impulsionadores
desta diferença, as condições químicas e físicas como:
pH, substâncias orgânicas, ácidos húmicos e fúlvicos.

Quanto às concentrações dos metais pesados nas
amostras de sedimento, os teores de Cd apresentaram-
se ligeiramente menores no ponto P1, e com níveis
maiores nos pontos P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Os teores
de Cu, Pb, Cr, Ni e Zn apresentaram níveis abaixo do
preconizado, segundo a resolução CONAMA Nº344/
2004 (Tabela 3).

Apesar da variação nos teores de metais obtidos
na água e sedimento e nas variáveis físico-químicas,
não foi verificada diferença significativa entre as três
estações de coleta amostradas para todas estas
variáveis amostradas, com exceção da temperatura.
A variável temperatura mostrou-se diferente entre as
três estações de coleta (F=21,76; p=0,0004) com
valores médios de 25.07oC, 26,35oC e 24,92oC para
as estações 1, 2 e 3 respectivamente.

Os pontos de coleta mostraram-se
significativamente diferentes entre si para a maioria
das variáveis amostradas. As variáveis que
apresentaram diferenças (p<0,05) em seus valores
para os pontos de coleta foram as seguintes: turbidez
(F=30,21), pH (F=48,54), OD (F=44,72), Cd água
(F=20,19), Zn água (F=7,38), Cu água (F=10,06), Cr
água (F=17,18), Ni água (F=5,3), Cd sedimento
(F=7,73), Zn sedimento (F=9,53), Pb sedimento
(F=3,9), Cr sedimento (F=26,59) e Ni sedimento
(F=7,98).

Algumas estatísticas descritivas das concentrações
de metais nos órgãos (rim e fígado) são apresentadas
na Tabela 4. Diferenças nos órgãos pesquisados
denotaram uma grande variação na concentração
média dos metais. As concentrações de Zn foram
maiores em todos os órgãos analisados, e as de Cr
foram claramente mais baixas. A concentração média
de Cu nos órgãos variaram entre 45,32 �g g-1 (fígado)

Pontos

coleta

Cd Zn Cu Pb Cr Ni

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3

P1 0,1 - 0,3 140,1 108,5 82,9 6,4 3,6 8,2 11,2 6,7 10,1 - - 3,2 4,4 - 6,7

P2 0,8 1,2 1,4 268,5 401,2 361,5 11,5 9,7 16,6 9,3 5,6 8,9 12,3 14,5 22,4 11,2 12,3 33,6

P3 2,1 2,2 1,8 354,5 345,4 253,4 16,3 15,7 19,5 13,4 9,6 10,4 45,4 33,3 41,2 13,5 34,3 26,4

P4 5,7 9,8 11,3 419,2 283,4 605,9 34,5 36,4 49,6 15,5 12,3 10,2 33,4 53,2 56,3 29,8 28,6 45,3

P5 1,5 2,4 2,6 541,1 338,7 609,6 21,0 19,6 45,8 10,1 16,1 11,6 67,8 45,6 77,1 24,5 19,9 28,0

P6 0,5 0,6 0,7 436,0 326,7 229,2 13,3 9,8 17,6 17,2 6,5 13,3 18,9 11,2 19,5 11,1 10,3 18,3

P7 0,2 0,2 0,4 118,8 52,8 98,2 6,5 6,2 7,3 4,2 7,7 10,9 2,4 3,8 1,2 3,3 6,6 5,5

Tabela 2. Níveis de metais pesados em amostras de água coletadas na Baía de Sepetiba (µg.L-1)
Tabel 2. Heavy metal levels in water samples collected at Sepetiba Bay (µg.L-1)

E1-estação 1-setembro de 2008/ E2-estação 2-dezembro de 2008 / E3-estação 3-março de 2009
Teores máximos (µg.g-1) - Conama 344/2004: Cd - 1,2; Zn - 150; Cu - 34; Pb - 46,7; Cr -81; Ni - 20,9
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para 63,272 �g g-1 (rim). As concentrações médias
de Cd variaram entre 6,08 �g g-1 (rim) e 7,6 �g g-1
(fígado). As concentrações de Pb foram entre 42,15
�g g-1 (fígado) para 43,31 �g g-1 (rim), enquanto as
concentrações de Zn variaram entre 60,66 �g g-1
(fígado) e 76,06 �g g-1 (rim). As concentrações de
Ni foram entre 7,39 �g g-1 (rim) e 7,75 �g g-1
(fígado). Em geral, as concentrações de Zn e Cu foram
sempre superiores aos de Cd, Cr, Ni e Pb. Isso pode
ser porque os dois primeiros metais são essenciais,
tendo uma função biológica, enquanto os últimos são
os metais não essenciais que não têm biológicas. O
test t mostra que Zn (p = 0,001) e Cu (p = 0,01) foram
os dois únicos metais que mostraram diferença
significativa em seus níveis entre os dois órgãos. Os
níveis de chumbo forma muito mais elevados do que
os Cd em todos os órgãos, refletindo a sua abundância
como um poluente urbano local.

A ordem de acumulação dos metais no rim e no
fígado pode ser colocada respectivamente com:
Zn>Cu>Pb>Ni>Cd>Cr e Zn>Cu>Pb>Ni>
Cd>Cr.

Modelos bivariados foram gerados tendo como
variável dependente o teor de metal no fígado e no
rim das aves (Tabela 5). Somente para o fígado foram
encontrados modelos significativos, sendo que para
o rim não foram encontrados significâncias
estatísticas. Com exceção de um modelo, todas as
correlações foram encontradas para os teores de

metais encontrados na água, sendo que o cádmio foi
o metal com maior numero de correlações positivas
significativas entre seu teor na água e no fígado da
ave.

4. DISCUSSÃO

Os dados obtidos nesta pesquisa, em relação ao
sedimento, mostraram altos teores somente para Cd.
Como apresentado na Tabela 6, a média ou faixa de
concentrações mundiais de metais pesados em
sedimentos superficiais (�g.g-1) denotam níveis e Cd
que variaram de 0,01 - 7,8 �g.g-1, contrastando com
a faixa de Cd encontrada que foi de 0,02 - 45,65 �g.g-
1. Quanto ao Pb os níveis variaram de 1,6 - 264,2
�g.g-1, superiores a faixa encontrada (0,73 - 35,54
�g.g-1). Quanto ao Cu os níveis variaram de 0,75 -
128 �g.g-1, superiores a faixa encontrada (0,02 - 2,0
�g.g-1). Quanto ao Zn os níveis variaram de 24,0 -
388,1 �g.g-1, superiores a faixa encontrada (2,32 -
33,24 �g.g-1). Quanto ao Cr os níveis variaram de
5,0-112,9 �g.g-1, superiores a faixa encontrada (0,34
- 31,02 �g.g-1). ). Quanto ao Ni os níveis variaram
de 27,5-347,0 �g.g-1, superiores a faixa encontrada
(0,03 - 8,09 �g.g-1).

Em relação a água, foi evidenciado altos teores
para todos os metais pesquisados. Como apresentado
na Tabela 7, a média ou faixa de concentrações
mundiais de metais pesados em água (�g.L-1)
denotam níveis e Cd que variaram de 0,04 - 3,3 �g.L-

Tabela 3. Níveis de metais pesados em amostras de sedimento coletadas na Baía de Sepetiba (µg.g-1 peso seco)
Tabel 3. Heavy metal levels in sediment samples collected at Sepetiba Bay (µg.g-1 dry weight)

E1-estação 1-setembro de 2008/ E2-estação 2-dezembro de 2008 / E3-estação 3-março de 2009
Teores máximos (µg.g-1) - Conama 344/2004: Cd - 1,2; Zn - 150; Cu - 34; Pb - 46,7; Cr -81; Ni - 20,9
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Os dados obtidos neste estudo mostram uma alta
concentração de todos os metais avaliados.
Comparando os níveis dos metais no rim e no fígado
das aves, o rim apresentou maior concentração,
principalmente de Zn e Cu. Resultados semelhantes
foram obtidos por Kim & Koo (2007) utilizando a
mesma espécie de ave, onde foram detectados níveis
altos de Zn e Cu.

O Cd foi o metal com maior numero de
correlações entre seus teores na água e no fígado das
aves. Sua grande capacidade de bioacumulação
poderia ser um fator preponderante na explicação
deste fenômeno. A ação sobre a fisiologia na cadeia
trófica é semelhante às do níquel, zinco e chumbo
(Monteiro et al., 1998). Apesar de não significativa,
observou-se diferença entre os níveis de Cd no rim e
fígado, da mesma forma que Lucia e colaboradores
(2010) quando pesquisou metais pesados em Cairina
moschata. Furness & Camphuysen (1997) sinalizam
que elevadas concentrações de Cd poderiam resultar
em danos ao rim de aves expostas.

O Zn apresentou uma correlação positiva entre
seus teores na água e no fígado das aves, sendo é um
elemento essencial para o crescimento e sua presença
é comum nas águas naturais. Da mesma forma, o Pb,
cuja análise de regressão apresentou uma relação
positiva significativa entre suas concentrações na água
e no fígado dos animais.

Os resultados mostraram diferenças significativas
entre os pontos de coleta amostrados neste estudo.
Os pontos P1 e P7, por estarem posicionados mais
distantes das fontes de entrada das águas continentais
na baía de Sepetiba, eram esperados que
apresentassem valores de seus metais e de seus
parâmetros físico-químicos diferentes em relação aos
outros pontos de coleta. E foi exatamente o que
análise de cluster mostrou, colocando-os separados
dos outros pontos de coleta. Nestes pontos de coleta
P1 e P7, onde se observa um maior fluxo da entrada
de maré que possibilita um maior poder de dissolução
e ausência de vazão de rios e entrada de lixiviação de
origem antrópica, os teores de metais apresentaram-
se em algumas análises não detectadas e/ou em níveis
insignificantes. Observação correspondente se deu
no ponto P6 que é área de manguezal de Coroa
Grande na baía de Sepetiba, onde se detectou níveis
maiores que os anteriores por conta da proximidade

Tabela 4. Estatística descritiva das concentrações de
metais pesados em (µg.g-1) nos órgãos de Nycticorax
nycticorax coletados no manguezal de Coroa Grande,
Baía de Sepetiba, RJ. Os valores representam médias
das amostras ± desvio padrão. Os valores mínimos e
máximos são mostrados entre parênteses
Table 4. Descriptive statistics of  heavy metal concentrations in
(µg.g-1 dry weight) in organs of  Nycticorax nycticorax from
Coroa Grande Mangrove, Sepetiba Bay, RJ. Values represent
means of  samples ± standard deviation. Minimum and
maximum values are shown in parentheses

1, contrastando com a faixa de Cd encontrada que foi
de 0,1 - 11,3 �g.L-1. Quanto ao Pb os níveis variaram
de 0,025 - 2,1 �g.L-1, e a faixa encontrada foi de 4,2
- 17,26 �g.L-1. Quanto ao Cu os níveis variaram de
<0,077 - 2,8 �g.L-1, e a faixa encontrada foi de 3,6 -
49,6 �g.L-1. Quanto ao Zn os níveis variaram de 0,13
- 2,2 �g.L-1, e a faixa encontrada foi de 52,8 - 609,6
�g.L-1. Quanto ao Cr os níveis variaram de 0,021 -
5,6 �g.L-1, e a faixa encontrada foi de 0,0 - 77,1 �g.L-
1. Quanto ao Ni os níveis variaram de 0,022 - 9,7
�g.L-1, e a faixa encontrada foi de 0,0 - 34,3 �g.L-1.



Ferreira, Horta & Cunha
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 10(2):229-241 (2010)

- 238 -

de áreas de vazão hídrica da bacia e carreamento de
alguns compostos metálicos, potencializando
comprometimentos a fauna local pela exposição desta
na área de convívio e reprodução. Os pontos seguintes
(P2, P3, P4 e P5) estão localizados nas encostas de
vazão de rios importantes dos municípios
componentes da bacia hidrográfica que deságua na
baía de Sepetiba, que como relatado anteriormente,
por não apresentar melhores condições de
saneamento, lixivia teores importantes a baía,
impactando significativamente o meio ambiente.
Como esses compostos são persistentes e sem termos
políticas públicas claras e imediatas de recuperação

dos ambientes marinhos, vemos que de forma
silenciosa e preocupante o grau de complexidade dos
nossos ecossistemas, problematizando a saúde
pública.

O estudo mostra que os metais podem ser
bioacumulados e biomagnificados via teia alimentar
e, finalmente, alcançar organismos de topo de cadeia,
como o Nycticorax nycticorax, uma vez que elas buscam
alimento a poucos kilometros de sua colônias, de
forma que as concentrações dos metais nos órgãos
avaliados ref letem a contaminação local,
particularmente o ecossistema local.

Tabela 5. Regressão significativa entre as variáveis amostradas (água, sedimento) e
níveis de metais pesados em Nycticorax nycticorax
Table 5. Significant regression between sampled variables (water, sediment) and heavy metal levels
in Nycticorax nycticorax

Tabela 6. Média ou faixa de concentrações mundiais de metais pesados nos sedimentos (�g.g-1)
Table 6. Average or range of  heavy metals global concentrations in sediments (�g.g-1)
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