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RESUMO

A água  de  Lastro  é  essencial  para  a  segurança  e  eficiência  das  operações  de  navegação, 
proporcionando a estabilidade às embarcações sem carga ou parcialmente carregadas. 
Estudos realizados em alguns países demonstraram que muitas espécies de bactérias, plantas e 
animais podem sobreviver na água de lastro e nos sedimentos transportados pelos tanques de 
lastro das embarcações. 
A descarga dessa água de lastro e desses sedimentos nas águas do porto de destino favorecem a  
transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos em habitat fora de seus 
limites nativos, podendo causar impactos econômicos, ecológicos e sanitários. 
Este  trabalho  propõe  –  se  a  utilizar  a  avaliação  de  risco  para  aferir  graus  de  risco  às 
embarcações que chegam ao porto, possibilitando assim estabelecer diretrizes administrativas e 
operacionais mais adequadas para a implantação de um plano de gestão de água de lastro em 
embarcações.
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ABSTRACT

Ballast water is essential for the navigation security and efficiency,  providing the stability of 
the vessel with or without complete load. 
Studies realized in some countries demonstrate that many bacteria, plants and animals species  
might survive in the ballast water transported by the ballast tanks in the ships. 
The discharge of the ballast water and these sediments in waters of the port allows the transfer  
of aquatic harmful organisms and pathologic agents outside their native habitat, being able to  
cause economics, ecological and sanitation impacts. 
This work aims to use risk evaluation to determine the degrees of risk related to the arriving  
shipments  on  ports,  making  possible  to  establish  administration  and  operational 
recommendations more suitable for the implantation of a plan of ballast water management in  
vessel.

17



1. INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Embora o início  da utilização da água como lastro de navios tenha se dado a partir  do 

final do século XIX, é provável que somente durante e após a Segunda Guerra Mundial a 

água de lastro tenha começado a circular em grandes volumes, dando início ao processo 

de introdução involuntária de espécies exóticas por esse vetor. (CARLTON et al., apud 

MEDEIROS, 2004).

O aumento do tráfego marítimo, com o uso de embarcações cada vez maiores e mais  

rápidas,  permitiu  a  redução  do  tempo  das  viagens  e  a  intensificação  das  trocas 

internacionais. Tais fatores contribuíram decisivamente para fazer da água de lastro e do 

sedimento associado, bem como a incrustação no casco das embarcações, mecanismos 

extremamente eficientes na dispersão de organismos exóticos marinhos e de água doce. 

(LISBOA, apud SILVA et al. 2004)

De acordo com a Organização Marítima Internacional,  as transferências de organismos 

nocivos através do lastro de navios têm sido desastrosas e têm crescido alarmantemente, 

resultando  em  um  problema  global,  em  virtude  do  impacto  ecológico,  sanitário  e 

econômico em vários ecossistemas. Existem milhares de espécies aquáticas que podem 

ser carregadas junto com a água de lastro dos navios; basicamente qualquer organismo  

pequeno o suficiente para passar através das entradas de água de lastro e bombas. Estima-

se que, o movimento de água de lastro proporcione o transporte diário  de pelo menos 

7.000 espécies entre diferentes regiões do globo.

No  Brasil  havia  pouca  divulgação  dos  problemas  associados  ao  lastro,  sendo  que, 

esporadicamente, surgiam notícias sobre o aparecimento de espécies exóticas que haviam 

conseguido se fixarem na costa Brasileira. A invasão mais conhecida proporcionada pela 

água de lastro refere-se ao Limnoperna fortunei, vulgarmente conhecido como mexilhão 
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dourado; trata-se de um molusco  bivalve,  encontrado, geralmente,  fixado  a substratos 

duros, naturais ou artificiais. 

A adoção de métodos adequados de controle pode minimizar  os riscos dependendo de 

fatores como o tipo de organismo que está sendo transportado, o nível de risco envolvido,  

sua  aceitabilidade  ambiental,  custos  econômicos  e  ecológicos  e  a  segurança  das 

embarcações (REIS, apud PEDRO E VIVIANE, 2005).

Neste trabalho, a avaliação de risco serve como base para implementação de um plano de 

gestão de água de lastro de embarcações. Também são apresentados todos os métodos 

utilizados  para  o  tratamento  da  água  de  lastro  assim  como  os  locais  propícios  para 

deslastro.

Neste capítulo, são descritos os objetivos e justificativas para a implantação de um plano 

de gestão para embarcações, bem como a sua estruturação.

1.2. OBJETIVO

O objetivo desta dissertação é propor diretrizes, atividades administrativas e operacionais  

que constituem um plano de gestão de água de lastro para embarcações, a fim de prevenir  

e controlar os riscos da introdução de espécies não-nativas e poluentes nos portos através 

da água de lastro.

1.3.  JUSTIFICATIVA DO TEMA

De  acordo  com  dados  da  Organização  Marítima  Internacional  (IMO),  o  transporte 

marítimo  movimenta  mais  de  80%  das  mercadorias  do  mundo.  São  transferidas, 

anualmente, 10 bilhões de toneladas de água de lastro, e transportadas por dia em torno de 

três mil espécies de plantas e animais. No Brasil, estima-se que a transferência de água de 
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lastro atinja  40 milhões  de toneladas.  A água de lastro é essencial para a segurança e 

eficiência  das  operações  de  navegação  modernas  já  que  proporciona  a  estabilidade 

adequada às embarcações.

A introdução de organismos aquáticos exóticos e agentes patogênicos de diversas regiões 

do mundo em habitat fora de seus limites nativos, com o potencial de ameaçar ao meio 

ambiente e as economias decorrentes, tem sido um fator de grande preocupação para as 

autoridades de vários países. 

Espécies  contidas  na  água  e  no  sedimento  de  tanques  de  lastro  de  navios  podem 

sobreviver durante viagens transoceânicas.  Grande quantidade de organismos de grupos 

taxonômicos distintos (vírus,  bactérias,  protistas,  larvas  ou ovos de invertebrados e de 

peixes), capturados como lastro no porto de origem, pode ser descarregada no porto de 

destino. Quando essas espécies são descarregadas em novos ambientes, estão fora do seu 

habitat  natural.  No novo habitat,  onde são descarregadas,  não possuem predadores,  e, 

conseqüentemente,  são  reproduzidas  em grandes  quantidades,  ou  seja,  não  há  como 

limitar naturalmente essas espécies. Essas espécies podem causar efeitos potencialmente 

devastadores  sobre  a  ecologia  e  economia  locais,  bem como sobre  a  saúde  humana.  

(CARLTON et al. apud MEDEIROS, 2004).

Portanto, um plano de gestão de água de lastro em embarcações contribui para o manejo  

do ambiente com ações e atividades intencionalmente aplicadas para impedir ou controlar 

manifestações indesejáveis de impactos ambientais.

1.4.  ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

Esta dissertação divide-se em sete capítulos.

No Capítulo 1, é descrita a introdução do assunto assim como seu objetivo e justificativa. 
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No Capítulo 2, são caracterizados os impactos decorrentes do uso da água de lastro em 

embarcações, autoridades envolvidas na questão e legislação pertinente.

No Capítulo 3, é feita uma avaliação de risco de acordo com a técnica desenvolvida pelas 

empresas  de  consultoria  URS Australia  Pty e  da  Meridian  GIS.  A  finalidade  dessa 

avaliação é determinar o grau de risco que os tanques de lastro das embarcações podem 

oferecer ao porto de destino. Para tal avaliação, são utilizados os códigos computacionais  

“premier” e o “Globallast analyst” .

No Capítulo 4, são definidas as características de locais propícios para a realização da  

troca de água de lastro. 

No  Capítulo  5,  são  apresentados  métodos  de  controle  para  os  impactos  ambientais  

causados pela água de lastro.

No  Capítulo  6,  é  formulada  uma  proposta de  um plano  de  gestão  de  água  de  lastro 

contendo diretrizes,  atividades administrativas  e  operacionais  a  serem realizadas  pelas 

embarcações.

No Capítulo 7, são apresentadas as conclusões e recomendações para os trabalhos futuros.

1.5. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

Todos  os  capítulos  desta  dissertação  estão  adaptados  e  estruturados  atendendo  as 

convenções e resoluções internacionais da Organização Marítima Internacional. 
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2. ÁGUA DE LASTRO

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Responsável  por  cerca  de  80%  do  atual  comércio  mundial,  o  transporte  marítimo 

internacional vem contribuindo para eliminar ou reduzir as barreiras criadas pela história  

geológica  e  biológica  da  Terra  entre  os  diferentes  ecossistemas.  Com  isso,  a 

homogeneização da flora e fauna vem crescendo em todo o mundo.  Segundo a Diretoria 

de Portos e Costas (DPC), no Brasil,  a situação é ainda mais ameaçadora em função de  

sua extensa costa e do fato de que cerca de 95% de todo o comércio exterior do país é 

realizado por via marítima.

De  acordo  com a  Organização  Marítima  Internacional  (IMO,  2006),  a  introdução  de 

espécies aquáticas exóticas em diferentes ecossistemas, por meio da água do lastro dos 

navios e por incrustação no casco foi identificada como uma das quatro maiores ameaças 

aos  oceanos  do  mundo,  juntamente  com  as  fontes  terrestres  de  poluição  marinha,  

exploração excessiva dos recursos biológicos do mar e alteração do habitat marinho.

O estudo da bioinvasão através da água de lastro tornou-se necessário, pois algumas das 

espécies  exóticas  se  tornaram ameaças  em países  distantes  de  seus  habitats  naturais,  

alterando o equilíbrio ecológico local, causando impactos econômicos e sanitários. 

Neste  capitulo,  são  descritos  os  impactos  causados  pela  água  de  Lastro.  Essas 

informações são baseadas em dados fornecidos pela Organização Marítima Internacional,  

que atualmente definem diretrizes através de convenções a fim de reduzir a transferência  

de espécies no mundo.

Ainda neste capítulo são apresentadas ações e legislação pertinente assim como os órgãos 

envolvidos na questão da água de lastro. 
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2.2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES BÁSICAS 

Segundo FONSECA (2002) lastrar ou fazer o lastro de um navio é colocar peso no fundo 

do casco para aumentar  a  estabilidade  ou para trazê-lo  à  posição de flutuação direita, 

melhorando as condições de navegabilidade. Lastro é o peso com que se estabiliza  um 

navio. 

Segundo o mesmo autor o lastro pode ser temporário ou permanente; o lastro permanente 

é constituído por areia,  concreto, sucata de ferro ou por linguados de ferro fundido ou 

chumbo; é usualmente empregado para corrigir  a má distribuição de pesos na estrutura 

devido a erro de construção ou à modificação na espécie do serviço para o qual o navio  

foi construído.

O lastro temporário é sempre líquido e é geralmente constituído pela água salgada, que é  

admitida ou descarregada por meio de bombas em tanques chamados tanques de lastro. 

Até ao início  do século XX, era usada areia,  madeiras e rochas com esse fim.  Com o 

crescimento  da  indústria  naval  e  com a  necessidade  de  navios  cada  vez  maiores,  a 

operação  de  lastragem  com  sólidos  foi-se  tornando  progressivamente  mais  morosa.  

Passou-se, então, a usar a água do mar como lastro.

Quando um navio está descarregado (FIG 2.1), seus tanques recebem água de lastro para 

manter sua estabilidade.  Quando o navio  é carregado ou parcialmente carregado, essa 

água é lançada para fora do navio.

23



FIG. 2.1. Ciclo da água de lastro.
Fonte: IMO, 2003

A posterior descarga dessa água de lastro e desses sedimentos nos portos pode permitir o 

estabelecimento  de  organismos  aquáticos  nocivos  e  agentes  patogênicos,  que  podem 

representar uma ameaça à vida humana, aos animais  e aos vegetais existentes no local,  

bem como ao meio ambiente marinho. (IMO, 2003)

2.3.  IMPORTÂNCIA  DA  UTILIZAÇÃO  DE  ÁGUA  DE  LASTRO  NAS 

EMBARCAÇÕES

Segundo definição do Comitê de Proteção ao Ambiente Marinho da IMO (MEPC 48/2,  

2002), água de lastro significa “água com material em suspensão, carregada a bordo do  

navio para controlar trim (inclinação do navio na direção proa-popa, ou é a diferença  

entre o calado da proa e o calado de ré), adernamento (inclinação do navio no sentido  

transversal), calado (distânci,a em metros, da superfície do mar à quilha do navio, junto  
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ao costado), estabilidade ou tensões de um navio (esforços nas cavernas, longarinas e  

chapas)”.

Sendo assim, a utilização da água de lastro nos navios consiste em controlar variáveis de  

inclinação, afundamento, suspensão do navio,  esforços estruturais assim como garantir 

um equilíbrio estável do navio, manter a propulsão com a máxima eficiência e compensar 

as variações de peso.

2.3.1.  VARIÁVEIS  DE  INCLINAÇÃO,  AFUNDAMENTO  OU  SUSPENSÃO  DO 

NAVIO.

De  acordo  com Fonseca  (2002),  a  embarcação  é  uma  construção  feita  de  madeira,  

concreto, ferro, aço ou da combinação desses e outros materiais, que flutua e é destinada  

a  transportar,  pela  água,  pessoas  ou coisas.  Barco  tem o  mesmo  significado,  mas  se  

emprega pouco. Navio, nau e nave designam, em geral, as embarcações de grande porte; 

nau e nave são palavras antiquadas, hoje empregadas apenas no sentido figurado; vaso de 

guerra e belonave significam navio de guerra, mas são também temos pouco usados.

Uma característica geométrica dos navios (FIG.2.2) é possuírem no casco um plano de 

simetria; esse plano chama-se plano diametral ou plano longitudinal e passa pela quilha.  

Quando o navio está aprumado, o plano diametral é perpendicular ao plano da superfície  

da água, que se chama plano de flutuação. Plano transversal é um plano perpendicular ao 

plano diametral e ao de flutuação.
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FIG. 2.2. Planos do casco
Fonte: Fonseca (2002)

As palavras proa, popa e meia-nau não definem uma parte determinada do casco, e sim  

uma região cujo tamanho é indefinido. Em seu significado  original,  o termo meia-nau 

referia-se à parte do casco próxima do plano diametral, isto é, eqüidistante dos lados do 

navio (FONSECA, 2002).

Proa é a extremidade anterior do navio no sentido de sua marcha normal.  Quase sempre 

tem a forma exterior adequada para mais facilmente fender o mar.

Popa é a extremidade posterior do navio. Quase sempre tem a forma exterior adequada 

para facilitar a passagem dos filetes líquidos que vão encher o vazio produzido pelo navio  

em seu movimento, a fim de tornar mais eficiente a ação do leme e do hélice.

Diz-se que qualquer coisa é de vante ou está a vante (AV) quando está na proa; e que é de 

ré ou está à ré (AR) quando está na popa. Se um objeto está mais  para a proa do que 

outro, diz-se que está por ante-a-vante (AAV) dele; se está mais para a popa, diz-se por 

ante-a-ré (AAR).

Bordos são as duas partes simétricas em que o casco é dividido  pelo plano diametral.  

Boreste (BE) é a parte à direita, e bombordo (BB) é a parte à esquerda, supondo-se o 

observador  situado  no  plano  diametral  e  olhando  para  a  proa.  Em Portugal,  diz-se  

estibordo em vez de boreste.
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Para controlar variáveis de inclinação, são necessários controlar o trim e  adernamento.

O trim é a inclinação para uma das extremidades; o navio está de proa, abicado, ou tem 

trim pela proa quando estiver inclinado para vante. Estará apopado, derrabado, ou terá 

trim pela popa quando estiver inclinado para ré. Trim é também a medida da inclinação, 

isto é, a diferença entre os calados AV e AR. Para controlar o trim, é necessário trazê-lo à 

posição de flutuação direita quando estiver inclinado no sentido longitudinal (FONSECA, 

2002).

A banda ou adernamento (bombordo-boreste) é a inclinação para um dos bordos; o navio  

pode estar adernado, ou ter banda para boreste ou para bombordo; a banda é medida em 

graus.

Para controlar a banda, é necessário aprumar, ou trazer a prumo um navio, ou seja, trazê-

lo  à  posição  de  flutuação  direita  quando  estiver  inclinado  no  sentido  transversal 

(FONSECA, 2002).

Para controlar variáveis de afundamento ou suspensão do navio, é necessário controlar o 

calado.

Calado  de água, calado na quilha,  ou simplesmente calado, em qualquer  ponto que se 

tome, é a distância  vertical  entre a superfície  da água e a  parte mais  baixa  do navio  

naquele ponto.

Em cada flutuação, podemos ter o  calado AV, AR ou a MN. Calado  a meia-nau  é o 

medido na seção a meia-nau, isto é, a meio comprimento entre perpendiculares; ele nem 

sempre corresponde ao calado médio, que é a média aritmética dos calados medidos sobre 

as perpendiculares AV e AR. . (FONSECA, 2002)

Geralmente,  medem-se o calado AV e o calado AR.  Na Figura 2.3,  esses calados são 

referidos,  respectivamente,  as  perpendicular  AV  e  AR;  na  prática,  são  medidos  nas 

escalas do calado, que são colocadas próximas das respectivas perpendiculares. O calado 

de um navio varia desde o calado mínimo, que corresponde à condição de deslocamento 
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leve. Até o calado máximo, que corresponde à condição de deslocamento em plena carga; 

calado normal é o que o navio tem quando está em seu deslocamento normal (FONSECA, 

2002).

Quando não há diferença nos calados AV e AR, isto é, o navio está com a quilha paralela  

ao  plano  de  flutuação,  diz-se  que  está  em quilha  paralela.  Quando  há  diferença  nos 

calados, diz-se que o navio tem trim. Os navios são construídos, na maioria  das vezes,  

para  terem  quilha  paralela  na  flutuação  correspondente  à  linha  de  água  projetada 

(FONSECA, 2002).

FIG. 2.3. Linha de água projetada.
Fonte: Fonseca (2002)

Portanto, para controlar as variáveis de inclinação, afundamento ou suspensão do navio, 

são utilizados os tanques de lastro. Geralmente,  os navios têm um ou mais  tanques de 

lastro AV e AR para corrigir o trim. Lateralmente, alguns navios têm também tanques de 

lastro para corrigir a banda. Os compartimentos do duplo-fundo, distribuídos no sentido 

do  comprimento  e  separados  sempre  em tanques  a  BE  e  tanques  a  BB,  podem ser 

utilizados como tanques de lastro, corrigindo o trim ou a banda. . (FONSECA, 2002)

2.3.2. CONTROLE DOS ESFORÇOS ESTRUTURAIS 
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Para controlar os esforços estruturais (estabilidade), é necessário manter a força cortante e 

momento fletor em níveis aceitáveis de estresse.

Centro de carena, de empuxo ou de volume (CC) é o centro de gravidade do volume da 

água deslocada (ponto C, FIG.2.4) e é o ponto de aplicação da força chamada empuxo 

(FONSECA, 2002).

Nos navios  de superfície,  o  centro  da carena  está  quase sempre  abaixo  do centro de 

gravidade do navio, pois há pesos que estão colocados acima da linha de flutuação, mas 

nenhuma  parte do volume  imerso  poderá estar  acima  dessa linha.  A determinação  da 

posição do centro de carena é de grande  importância  para a  distribuição  dos pesos a 

bordo, pois o CG do navio deve estar na vertical do CC e a uma distância para cima não 

muito grande; sem esses requisitos o navio não ficaria aprumado, nem teria o necessário  

equilíbrio estável.

Quando um navio está aprumado, seu plano diametral é vertical e o centro de carena C é 

contido neste plano. Mas se ele tomar uma inclinação, o centro de carena afasta-se deste 

plano,  pois  a  forma  do  volume  imerso  é  modificada.  Na  Figura  2.4,  foi  dada  uma 

inclinação transversal ao navio, e a forma do volume imerso que era LOFKL passou a ser 

L1 OF1 KL1. 

O centro de carena moveu-se de C para C1. A linha  de ação do empuxo, com o navio  

inclinado, intercepta a linha de empuxo quando o navio estava aprumado, num ponto M. 

As diversas posições do centro de carena que correspondem às diferentes inclinações que 

determinam uma curva; o centro de curvatura para uma inclinação infinitamente pequena 

do navio é chamado metacentro, ou, neste caso, metacentro transversal, e coincide com o 

ponto M.

Assim,  pode-se definir  o metacentro como sendo o ponto de encontro da linha  vertical 

passando pelo centro de flutuação quando o navio  está na posição direita, com a linha  

vertical  que  passa  pelo  CF  quando  o  navio  está  inclinado  de  qualquer  ângulo.  O 

metacentro deve estar acima do centro de gravidade para haver equilíbrio estável.
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FIG.2.4. Centro de gravidade, centro de carena e metacentro transversal
Fonte: Fonseca (2002)

Para um ângulo de inclinação, como o da Figura 2.4, a posição do metacentro não é a 

mesma que para uma inclinação infinitesimal.  Entretanto, quando o ângulo de inclinação 

se  aproxima  de  zero,  a  posição  limite  do  metacentro  torna-se  um ponto fixo,  que  é 

chamado metacentro inicial.  Em geral,  e a não ser que seja dito o contrário,  a palavra  

metacentro refere-se ao metacentro inicial,  pois, na prática, considera-se invariável esse 

ponto para inclinação até 10 graus nos navios de forma usual. Pode-se também concluir  

da Figura 2.4 que, se M estiver abaixo de G, teremos um momento de emborcamento.

Para que haja estabilidade na embarcação, o centro de gravidade (CG) tem que estar em 

posição  estável.  O  centro  de  gravidade  (ponto  G,  Figura  2.4)  é  importante  para  os 

cálculos de flutuabilidade e de estabilidade, porque o peso do navio pode ser considerado 

como uma força nele concentrada. Em um navio, os pesos são usualmente distribuídos 

por igual de um lado e do outro do plano diametral; o CG está, em geral, nesse plano. Nos 

navios de forma usual, o CG é situado no plano da seção a meia-nau, ou muito próximo  

dele (FONSECA, 2002).

A posição vertical do CG varia muito de acordo com o projeto de cada navio. Conforme 

sua definição em mecânica, o centro de gravidade é o ponto de aplicação da resultante de 

todos os pesos de bordo, e a soma dos momentos de todos os pesos em relação a qualquer 

eixo que passe por ele é igual à zero. A posição do CG altera-se com a distribuição de 

carga, nos tanques,  nos porões, no convés e em outros compartimentos da embarcação 

(FONSECA, 2002).
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2.4. IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS À ÁGUA DE LASTRO

Ao longo  do  tempo, a  dispersão  de organismos  de determinados grupos taxonômicos 

delimitou  regiões  dentro das  quais  ocorre sua  distribuição.  Sendo  assim,  esse  padrão 

resultou em contornos biográficos globais bem definidos e conhecidos, interceptados por 

barreiras biográficas que, de acordo com MARGALEF (1991), “são limites notórios que 

se opõe à expansão de uma espécie” (MALLMANN, 2005).

A  intervenção  humana,  entretanto,  pode  contribuir  para  a  ampliação  da  zona  de 

distribuição  de uma  espécie  de maneira  mais  acelerada do que permitiria  sua  própria 

capacidade de expansão, transferindo organismos entre áreas marítimas geograficamente 

distantes. Em particular, os navios permitem o transporte de organismos indesejáveis em 

seus tanques de lastro.

As  condições  internas  dos  tanques,  adversas  à  sobrevivência  da  maior  parte  dos 

organismos,  somadas às novas condições ambientais  do ecossistema  no qual ocorre o 

deslastreamento, minimizam as chances  de uma introdução indesejável.  Entretanto, na 

existência  de sobreviventes  ao transporte e de novas condições  ambientais  favoráveis, 

pode ocorrer uma bioinvasão, caracterizada pelo aporte, estabelecimento e subseqüente 

disseminação de um organismo  ou material biológico capaz de propagar espécies num 

ecossistema sem registro anterior (SILVA et al, 2004).

O impacto ecológico consiste na alteração da biodiversidade, abundância ou ecologia de 

um ecossistema  em função  de  uma  bioinvasão.  A  introdução  provoca  alterações  na 

interação entre espécies e mudanças no ciclo de nutrientes e fluxo de energia, resultando 

conseqüências  em comunidades  inteiras.  (CARLTON,  apud  SILVA  et  al.  2004).  As 

espécies invasoras podem causar impactos complexos em diferentes compartimentos do 

ecossistema,  alterando  a  integridade  das  comunidades  e  originando  conseqüências 

evolutivas  para  as  espécies  residentes  (SILVA  et  al,  2001).  Por  fim,  reduzem  a 

biodiversidade  (variabilidade e variedade de genes e organismo  de um ecossistema)  e 

aumentam a vulnerabilidade do ecossistema (GROSHOLZ  et al., apud SILVA, 2002)
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Os impactos sanitários são de grande preocupação das autoridades, que visam minimizar  

o  risco  de transferência  de microorganismos  patogênicos.  A possibilidade  de água de 

Lastro causar males foi reconhecida não apenas pela Organização Marítima Internacional,  

mas  também pela  Organização  Mundial  de Saúde,  que  está  preocupada  com o  papel 

desempenhado  pela  água de lastro como meio  propagador de bactérias  causadoras de 

doenças  epidêmicas  (SILVA  et  al,  2004).  Em 2002,  segundo  ANVISA,  foi  feito  um 

estudo exploratório para identificação e caracterização de agentes patogênicos em água de 

lastro em 9 portos brasileiros, onde foi confirmado que a água de lastro é um veiculador 

de organismos patogênicos que podem causar agravos à saúde pública (ANVISA, 2003). 

O impacto à economia ocorre quando a invasão de uma espécie exótica numa região afeta 

as atividades comerciais nas adjacências de maneira direta ou indireta, ou ainda quando 

danifica navios e outras estruturas acarretando gastos de manutenção. A reprodução das 

espécies  exóticas  em seu  novo  habitat  é  acelerada  e  ilimitada  causando  prejuízos  a 

atividades econômicas como a pesca,  navegação, geração de energia,  abastecimento de 

água (entupimento de tomadas de água em fábricas). De acordo com a IUCN (The World  

Conservation Union), o impacto econômico global anual provocado por espécies exóticas 

é da ordem de 4 a 6 trilhões de dólares,  incluindo perdas econômicas relacionadas aos 

fatores supra citados e aos gastos no controle das espécies. (MMA, 2003). 

2.5. EXEMPLOS DE ESPÉCIES AQUÁTICAS INVASORAS 

Segundo  a  IMO  (2003),  as  espécies  aquáticas  invasoras  mais  preocupantes  são  os 

mexilhões dourado e zebra, caranguejo verde, cólera, estrela  do mar  do pacífico  norte, 

alga marinha asiática, água viva, dinoflagelados, comb jelly e espartina.

2.5.1. MEXILHÃO ZEBRA

O mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha) é um bivalve de água doce, com concha com 

listas pretas e brancas, originário do mar Negro e Cáspio (FIG 2.5). Esse é um molusco 
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que faz colônias nos encanamentos e passagens de água provocando impactos pesados na 

economia, em especial nos setores elétricos e industriais.

FIG. 2.5. Mexilhão-zebra

Na Europa, o mexilhão zebra encontra-se ao longo de 80 km do rio Ebro, a partir da sua  

foz. 

Segundo  dados da Organização  Marítima  Internacional  (IMO), nos Estados Unidos,  o 

mexilhão  zebra europeu infestou 40% das vias  navegáveis  e  já  exigiu  entre US$ 750 

milhões e US$ 1 bilhão em gastos com medidas de controle, entre 1989 e 2000.

2.5.2. MEXILHÃO DOURADO
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A  invasão  mais  conhecida  proporcionada  pela  água  de  lastro  refere-se  ao  mexilhão  

dourado,  Limnoperna  fortunei,  um molusco  bivalve  (Figura  2.6)  originário  dos  rios 

asiáticos, em especial da China. Esses moluscos são fixados em substratos duros, naturais  

ou artificiais dos rios asiáticos.

FIG. 2.6. Mexilhão Dourado

A  introdução  do  mexilhão  dourado  no  Brasil  aconteceu  em  1996.  Incrustado  em 

embarcações alcançou a foz do rio  Paraguai.  Em 1997, foi  encontrado em Assunção, 

capital  do Paraguai.  Em 1998, na usina  de Yaciretá que se localiza  na  fronteira entre  

Argentina e o Paraguai. Em 1999, foi detectado no Pantanal e, em 2001, subindo os rios 

no Paraguai, Uruguai e no Brasil, onde sua presença foi confirmada em Itaipu.

A distribuição  atual  do mexilhão  dourado no  Brasil  na  Figura.  2.7,  onde há  grandes 

indícios de contaminação generalizada em partes dos rios do Brasil.
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 FIG. 2.7. Distribuição do Mexilhão Dourado.

A invasão do mexilhão dourado provoca impactos socioeconômicos significativos para a 

economia, uma vez que entope os filtros protetores das companhias de abastecimento de 

água potável, exigindo manutenções mais freqüentes; impedem o funcionamento normal 

das  turbinas  da  usina  de  Itaipu,  com custos  de  quase  US$  1  milhão  a  cada  dia  de 

paralisação. Dentre outros, também forçam mudanças nas práticas de pesca de populações 

tradicionais e prejudicam o sistema de refrigeração de pequenas embarcações, fundindo 

motores.

2.5.3. CARANGUEJO VERDE

O caranguejo Verde nativo da Europa foi introduzido na costa da Califórnia em 1989, 

onde  modificou  a  estrutura  das  comunidades  nativas,  sendo  predador  de  moluscos 

bivalves.  Foi  responsável  por  perdas  na  ordem  dos  50%  na  indústria  da  amêijoa  

(moluscos bivalves).

2.5.4. CÓLERA (VÍBRIO CHOLERAE)

Em 1991, essa bactéria foi descoberta em ostras e peixes no Alabama.  A epidemia  sul 

americana resultou em mais  de um milhão  de casos detectados, sendo responsável por 

cerca de 10 000 mortes.

2.5.5. ESTRELA DO MAR DO PACIFICO NORTE

A estrela do mar apresentada na figura 2.8 foi introduzida na Austrália  vinda do Japão,  

onde não possui qualquer tipo de predadores ou competidores, o que permite à população 

multiplicar-se rapidamente, alterando a ecologia nativa.
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     FIG. 2.8. Estrela do mar do Pacífico Norte.

A  estrela  do  mar  consome  grandes  quantidades  de  moluscos  bivalves  de  grande 

importância  econômica,  representando  assim  uma  ameaça  para  a  indústria  comercial 

marisque ira.

2.5.6. ÁGUA VIVA

 No  Mar  Negro,  a  água-viva  filtradora  norte-americana,  Mnemiopsis  leidyi,  atingiu 

densidades de 1 kg de biomassa por m2. Isso esgotou os estoques do plâncton nativo de tal 

maneira que contribuiu para o colapso de toda a pesca comercial da região.

2.5.7. DINOFLAGELADOS(ALGAS)

Os dinoflagelados (Figura. 2.9) são nativos do sudoeste asiático, competem com os peixes 

pelo oxigênio e liberam substâncias tóxicas na água, ocasionando a morte de milhares de 

peixes.
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FIG. 2.9. Dinoflagelados

São responsáveis pelas chamadas marés vermelhas e servem de alimento para os animais 

filtradores,  como  os  bivalves,  que,  quando  ingeridos  pelos  humanos,  causam 

envenenamento, provocando a morte.

2.5.8. ALGA (“COMBY JELLY”)

Nativo da costa oeste dos EUA, o  Comb Jelly (Figura 2.10) infestou o Mar Negro na 

década de 70. É um predador de zôoplancton, responsável pelo colapso da indústria da 

pesca da anchova na região.

FIG. 2.10. Comb jelly
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Atualmente,  o comb jelly  constitui 95% da biomassa do Mar Negro (aproximadamente 

1000 milhões de toneladas). Anualmente, acarreta um prejuízo de 500 milhões de dólares, 

sem incluir  os problemas  econômicos  e  sociais  que  afetam todos aqueles  que  vivem 

tradicionalmente da pesca.

2.5.9. ESPARTINA

A costa Oeste da América do Norte foi invadida por espécies de Espartina (Figura 2.11), 

originárias da Inglaterra.  Tais espécies alteram a elevação da paisagem e desalojam as 

plantas e animais nativos. Sendo assim, as aves marinhas migradoras perdem seus pontos 

críticos de alimentação, na sua rota ao longo do Pacífico. 

FIG. 2.11. Spartina alterniflora

2.6. ORGÃOS ENVOLVIDOS NA QUESTÃO DE ÁGUA DE LASTRO

A fim  de prevenir  acidentes  e  minimizar  os problemas  causados pela  água de  lastro, 

medidas foram e vêm sendo criadas pela IMO. Para formular as posições das delegações 

brasileiras e propor medidas que devam ser implementadas no Brasil, foi criada, em 1999, 

a comissão coordenadora dos assuntos da IMO (CCA-IMO), cujo mais alto expoente é a 

Marinha  do  Brasil  (IMO,  2003).  As  medidas  a  serem  implantadas,  no  Brasil,  pela 
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Marinha, têm a responsabilidade de respeitar as convenções, resoluções internacionais da 

IMO e a legislação brasileira.

De  acordo  com dados  da  secretaria  da IMO (SEC-IMO)  no  Brasil  (Figura  2.12),  as 

instituições e grupos envolvidos no controle gestão da água de lastro são: Marinha  do 

Brasil,  Ministério da Saúde, Ministério  do Meio Ambiente, Ministério  dos Transportes, 

Ministério  de  relações  exteriores,  Ministério  de  Minas  e  Energia,  Estado  Maior  da 

Armada,  Agencia  Reguladora ANVISA,  Secretária  de Qualidade Ambiental,  ANTAQ, 

Petrobrás, Diretoria de Portos e Costas, Gerência-Geral de Vigilância Sanitária de Portos, 

Ibama.

FIG. 2.12. Órgãos envolvidos na água de lastro
Fonte Instituto de Estudos do Almirante Paulo Moreira (IEAPM)

Compete à Marinha a representação do Brasil junto à IMO. A formulação das posições 

brasileiras sobre os diversos assuntos tratados naquela Organização é tarefa da Comissão 

Coordenadora  dos  Assuntos  da  IMO  (CCA-IMO),  que  é  coordenada  pelo  Chefe  do 

Estado Maior da Armada (CEMA).

Os assuntos tratados na IMO são analisados na Secretaria Executiva da CCA-IMO, que 

formula  e  submete  as  propostas  de  posição  ao  Fórum  Consultivo,  amplo  colegiado 

composto  por  representantes  de  todos  os  segmentos  da  comunidade  marítima, 
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organizações governamentais e não-governamentais, entidades de classes e científicas. É 

o centro das discussões onde são consubstanciadas as posições brasileiras. 

A gerência  geral  de  portos,  aeroportos e  fronteiras  (GGPAF)  realizam suas  ações  de 

controle, vigilância, orientação e educação ao viajante, a fim de estabelecer, junto com os 

outros órgãos de saúde das três esferas do Sistema Único de Saúde (SUS), a investigação 

dos casos notificados como suspeito que já fossem confirmados.

 A  ANVISA  é  responsável  pela  supervisão  e  avaliação  das  atividades  de  controle 

sanitário dos portos.

A  DPC (Diretoria  de  Portos e  Costas do  Ministério  da  Marinha)  é  responsável  pela  

coordenação  e  controle  da  navegação  comercial,  incluindo  a  questão de  segurança  e 

prevenção da poluição hídrica originada de portos, terminais marítimos e embarcações.

O Instituto de Estudos do Almirante Paulo Moreira tem a função de planejar e executar  

atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  nas  áreas  de 

Oceanografia, Meteorologia, Hidrografia, Geologia e Geofísica Marinha, Instrumentação 

Oceanográfica,  Acústica  Submarina  e  Engenharia  Costeira  e  Oceânica,  a  fim  de 

contribuir  para  a  obtenção  de modelos,  métodos,  sistemas,  equipamentos,  materiais  e 

técnicas que permitam o melhor conhecimento e a eficaz utilização do meio  ambiente  

marinho.

Estabelecidos os requisitos jurídicos e as regras, pela convenção, as diretrizes da água de 

lastro proporcionam meios para as partes interessadas melhor se preparar para programar 

as  medidas  previstas  pela  convenção,  pois  permitem  a  identificação  das  principais 

dificuldades  e  desafios  a  serem  vencidos  e  a  proposta  de  procedimentos  para  tais  

objetivos, facilitando a atualização de procedimentos mais específicos.
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2.7. LEGISLAÇÕES E AÇÕES PERTINENTES 

2.7.1. INICIATIVAS E LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL

A convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar (CNUDM), adotada em Montego 

Bay, Jamaica, na data de 30 de abril de 1982, entrou em vigor, internacionalmente, no dia  

16 de novembro de 1994, assumindo uma série de direitos e deveres frente à comunidade 

nacional e internacional.  A CNUDM, por vezes chamada direito do mar,  é um tratado 

internacional que estabelece regras para utilização e gestão de recursos marinhos.  Uma 

das obrigações de seus participantes é prevenir a introdução de espécies novas ou exóticas 

que possam causar mudanças significativas ou danosas ao ambiente marinho. 

A convenção internacional sobre água de lastro e seus sedimentos é baseada na CNUDM, 

adotada em fevereiro de 2004. 

Em 1979 foi  criado  o programa  global  para espécies  invasoras  (The Global  Invasive  

Species Programme - GISP),  com o objetivo  de lidar  com as ameaças causadas  pelas 

"Espécies Exóticas Invasoras" e apoiar a implementação do artigo 8 da convenção sobre  

diversidade  biológica.  O  Artigo  reconhece  a  característica  mundial  do  problema  ao 

propor "a prevenção  da introdução, controle ou erradicação  das espécies  exóticas que 

ameaçam ecossistemas, hábitats e espécies" (MMA, 2004).

Desde  1993,  no  âmbito  do  comitê  de  proteção  ao  Meio  Ambiente  (MEPC)  da 

Organização  Marítima  Internacional  (IMO),  há  o  objetivo  de  estabelecer  mecanismos 

legais  referentes  ao  gerenciamento  da  água  utilizada  como  lastro  juntamente  com as 

diretrizes para sua implementação efetiva.

Mediante os casos de introdução de espécies exóticas comprovados em várias partes do 

mundo, a IMO, Agência  da Organização das Nações Unidas (ONU), responsável  pela 

salvaguarda da vida humana no mar e a preservação da vida marinha, juntou-se aos países 

que já trabalhavam com a introdução de espécies exóticas via água de lastro e chamou 
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para si  a  coordenação dos trabalhos  internacionais  nesse  sentido,  editando resoluções, 

desenvolvendo e financiando programas.

Em 1997,  a  assembléia  da  Organização  Marítima  Internacional  adotou,  por  meio  da 

resolução A868(20), as diretrizes para o controle e gerenciamento de água de lastro dos 

navios, visando diminuir  o risco de introdução de organismos indesejáveis pela água de 

lastro e,  ao mesmo  tempo, aumentando a segurança  dos navios.  Embora seja  a  única 

legislação  internacional  que  trate  do  assunto,  e  tenha  entrado  em vigor  em 2000,  a 

resolução A868(20) da IMO não possui caráter mandatário, ou seja, ela ainda é apenas 

uma recomendação a todos os navios e portos do mundo.

A resolução A868(20), que induz os navios ao preenchimento de um formulário sobre a 

água de lastro existente em seu interior.

A IMO, em conjunto com os seus membros, criou o programa global de gerenciamento  

de água de lastro (GloBallast), contando com o apoio dos estados membros e da indústria 

do transporte marítimo, que tem como objetivo apoiar os países em desenvolvimento no 

trato do problema de água de lastro. Os recursos para sua execução provêm do Fundo 

Mundial  para  o  Meio  Ambiente  (GEF),  repassados  por  intermédio  do  Programa  das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A IMO selecionou seis países (Figura 

2.13)  como Brasil,  Índia,  Irã,  Croácia,  África  do Sul e  China,  onde o programa seria  

implementado  e desenvolvido  ainda  como um trabalho  piloto (Leal  et  al.,  2004).  No 

Brasil, foi indicado o porto de Sepetiba como piloto do GloBallast.

FIG. 2.13. Portos e países escolhidos como piloto pelo Programa GloBallast.
Fonte: Adaptado da Marinha do Brasil (2000)
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Alguns  países,  como  Austrália,  Panamá,  Argentina,  Chile,  Nova  Zelândia  e  Israel,  

preocupados  com os  impactos  causados  pelas  introduções  involuntárias  de  espécies 

exóticas pela água de lastro, resolveram desenvolver e implantar algumas ações próprias, 

no sentido de minimizar as alterações ambientais causadas por essa atividade.

Embora a Austrália tenha catalogado hoje mais de 200 espécies introduzidas de maneira  

involuntária em seu território, sem grandes impactos, ela foi a primeira a adotar medidas  

no  sentido  de  controlar  essas  introduções,  através  da  Australian  Quarantine  and  

Inspection  Service (AQIS),  que,  em  1990,  apresentou  o  Australian  Ballast  Water  

Management  Guidelines,  sobre  a  denominação  Australian Guidelines,  de acordo com 

Australian Quarantine and Inspection Service (1998).

O Panamá, por iniciativa própria, adotou como medida a proibição da descarga de água 

de lastro no interior do seu canal para todos os navios que o atravessem, de acordo com 

Gollash (1997).

Segundo Silva  (2001),  na Argentina,  desde 1990, as autoridades portuárias  de Buenos 

Aires  exigem  a  cloração  da  água  de  lastro  dos  navios  que  chegam  a  seu  porto. 

Atualmente,  de acordo com a prefeitura naval  Argentina,  na  Portaria  nº  7/98,  que se 

refere  à  proteção  ao  meio  ambiente,  existe  uma  zona  de  proibição  de  ações 

contaminantes.  O  deslastro  de  navios  estrangeiros  deve  ser  feito  fora  desta  área. 

Entretanto,  o  uso  de  biocidas  continua  sendo  autorizado,  na  mesma  portaria,  como 

complemento às trocas de lastro em alto mar.

No Chile, com o objetivo de prevenir epidemias, especialmente de cólera, desde 1995, foi 

determinada a troca de lastro a 12 milhas da costa, para todos os navios vindos de países 

estrangeiros.  Caso a troca não seja feita  ou não possa ser comprovada, é necessária  a 

cloração dos tanques (14g de hipocloreto de sódio por tonelada de água) 24 horas antes 

do deslastro, de acordo com Silva (2001).

Em 1992,  a  Nova  Zelândia  por  meio  do  grupo  de  água  de  lastro  da  IMO,  também 

elaborou suas diretrizes, que seguem a mesma linha da Austrália (SILVA at al, 2004).
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Em Israel, o Porto de Haifa adotou como medida mitigadora para ser aplicada a todos os 

navios  que se dirijam a ele,  e  que necessitem efetuar a manobra de deslastro de água 

depois de atracado, que os mesmos efetuem a troca de água de lastro em alto mar, antes  

de entrarem em águas territoriais israelense, de acordo com Gollasch (1997).

Em 2007, a  IMO discutiu  as  tecnologias  para efetuar  o tratamento da água de lastro 

(atendimento ao padrão D-2),Até o momento, são 5 propostas colocadas por empresas 

dos seguintes países: Noruega; Japão; Reino Unido; Alemanha; e Coréia. A avaliação e 

aprovação de tais tecnologias são realizadas por representantes de diversos países,  em 

participação inclusive do Brasil. 

Seguem no Anexo I a Convenção Internacional de Controle e Gestão da Água de Lastro e 

Sedimentos de Navios.

2.7.2. INICIATIVAS E LEGISLAÇÃO NACIONAL

A Marinha do Brasil coordena, em nível nacional,  os assuntos da IMO e é a instituição  

reguladora dos navios no Brasil.  Em virtude do Decreto nº 200, de 25 de fevereiro de  

1997,  é  responsável  por  estudos  e  diretrizes  da  política  marítima  nacional.  Toda  a  

regulamentação e outros instrumentos legais  relacionados a navios são elaborados pela 

diretoria de portos e costas (DPC) em conexão com a IMO.

Em resposta  à  resolução  A.868(20),  a  Diretoria  de  Portos e  Costas  (DPC)  aprovou, 

através  da  Portaria  nº.  0009,  de  11  de  fevereiro  de  2000,  a  NORMAN  (Normas  da 

Autoridade Marítima) 8 , cujo capítulo 3 cria o relatório de água de lastro. A adoção e  

aplicação do relatório constituem a principal via de obtenção de dados relacionados às 

operações  com  lastro,  base  fundamental  para  o  desenvolvimento  de  pesquisas  e 

programas de monitoramento. 
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou a resolução RDC nº 217, 

de 21 de novembro de 2001, que aprova o regulamento técnico para a vigilância sanitária 

em portos instalados no território nacional,  de embarcações que operam transporte de 

cargas e passageiros. Nos artigos 6 e 19, a norma exige que a embarcação, quando da 

solicitação de livre prática, entregue à autoridade sanitária o formulário de água de lastro 

devidamente  preenchido.  Na  resolução,  ainda  há  previsão  quanto  à  possibilidade  de 

amostragem para fins  de identificação da presença de agentes nocivos e patogênicos e 

indicadores físicos e componentes químicos na água de lastro, a critério  da autoridade 

sanitária.

Em  resposta  à  convenção  internacional  de  controle  e  gestão  da  água  de  lastro  e 

sedimentos de navios,  adotada em fevereiro de 2004 e assinada  pelo Brasil em 25 de 

janeiro de 2000, a diretoria de portos e costas (DPC) aprovou a NORMAM nº 20.

2.7.3. LEIS CORRELATAS

Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente)

A lei nº 6.938/1981 definiu  poluição, de forma abrangente,  visando proteger não só o 

meio ambiente, mas também a sociedade, a saúde e a economia. Desta feita, a referida lei  

definiu em seu Artigo 3º, inciso III, a poluição como:

“(...) poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) “lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.”
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Lei nº 9.537/1997 (LESTA)

A lei de segurança do tráfego aquaviário (LESTA) prevê que a AM deverá estabelecer os 

requisitos preventivos ou normativos, a fim de evitar genericamente a poluição marítima  

e, portanto, a que possa ser causada pela água de lastro.

Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais)

A  lei  nº  9.605/1998,  que  trata  dos  crimes  ambientais  assim  como  das  sanções 

administrativas  ambientais,  definiu,  no  artigo  70,  de  forma  genérica,  a  infração 

administrativa ambiental e estabeleceu que o não cumprimento de normas de prevenção 

ambiental constitui motivo ensejador para a aplicação de penalidades.

O decreto nº 3.179/1999, que regulamentou a referida lei, além de definir o que é infração 

ambiental,  facultou  ao  órgão  competente  (autoridade  marítima),  no  artigo  61,  a 

possibilidade  de  expedir  atos  administrativos  normativos,  visando  disciplinar  os 

procedimentos necessários para a correta aplicação das penalidades administrativas.

“Art. 70: considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole  

regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1o  º  São autoridades competentes para lavrar  auto de infração  ambiental  e  instaurar 

processo  administrativo  os  funcionários  de  órgãos  ambientais  integrantes  do  Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), designados para as atividades de fiscalização, 

bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.”.
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2.8.  IMPORTÂNCIAS  DE  UM  SISTEMA DE  GESTÃO  DE  ÁGUA  DE  LASTRO 

PARA EMBARCAÇÕES

O estabelecimento  de  uma  espécie  invasora  através  da  água  de  lastro  representa  um 

enorme  desafio  em termos  institucionais,  ambientais  e  sócios  econômicos,  devido  às 

dimensões do Brasil em termos de águas interiores e vias navegáveis.

A gestão da bioinvasão  no ambiente marinho  é dificultada pela  ausência  de fronteiras  

geográficas, o que exige uma visão espacial em grande escala. Alem disso, a erradicação 

de uma espécie ,que, após ser introduzida, torna- se abundante e amplamente distribuída, 

é  praticamente  impossível,  o  que indica  ser  a  prevenção  da introdução  de espécie  a 

maneira  mais  econômica  e eficiente de evitar o problema  (JUNQUEIRA (2003),  apud 

MALLMANN, 2005).

Para a prevenção, é necessário  reduzir  ou eliminar  essas possibilidades através de um 

plano de gestão de água de lastro para embarcações.  Para que seja  implementado um 

plano de gestão de água de lastro em embarcações, é realizada uma avaliação de risco 

para aferir graus de risco às embarcações que chegam a estados do porto, possibilitando 

adotar diretrizes que possibilitem o controle de água de lastro uniforme.

Portanto, a gestão ambiental, além de contribuir para o manejo do ambiente com ações e 

atividades intencionalmente aplicadas para impedir ou atenuar manifestações indesejáveis 

de  impactos  ambientais  controláveis,  deve  permitir  o  monitoramento  acompanhando 

sistematicamente as transformações ambientais geradas.

2.9. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

No próximo  capítulo  são descritos as etapas para realizar  a avaliação  de Risco  assim 

como um estudo de casos utilizando como base o Porto de Santos. 

47



3. AVALIAÇÃO DE RISCO 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Para tentar minimizar os impactos ocasionados pela operação de deslastro dos navios nos 

portos,  que  vem  gerando  uma  preocupação  mundial,  a  International  Maritime  

Organization (IMO)  da  United  Nation (UN),  criou  o  Global  Ballast  Management 

Programme (GloBallast),  com  abrangência  mundial,  cujo  objetivo  é  incentivar,  

padronizar e auxiliar países em desenvolvimento na geração de métodos que trabalhem a 

problemática ocasionada por essa operação dos navios. 

A técnica de análise de risco desenvolvida pelas empresas de consultoria  URS Australia 

Pty Ltd e da Meridian GIS, por solicitação do programa GloBallast é baseada no volume 

e freqüência de lastro recebido de um determinado porto,  no coeficiente de distância, na 

comparação entre as características ambientais entre o porto doador e receptor, no número 

de  espécies  (introduzidas,  potencialmente  nocivas  e  nocivas)  presentes  em  uma 

determinada biorregião e no período em que a água de lastro permanece armazenada no 

interior do tanque de lastro.

Essa  técnica  visa  trabalhar  a  manobra  de  deslastro  dos  navios  de  forma  seletiva,  

classificando  os portos onde  a  água  de  lastro  foi  captada  segundo  grau  de  risco  de 

introduzir, involuntariamente, as espécies marinhas exóticas.

Neste capítulo, é feito um banco de dados com o código computacional Ballast Analyst  

(um  módulo  do  Access  empregado  pela  Globallast  especificamente  utilizado  para 

cadastramento dos formulários de água de lastro), contendo informações obtidas sobre a 

movimentação  de  água  de  lastro  referente  ao  porto  de  Santos.  Tais  formulários  são 

aplicados  pela  DPC e  fornecidos  pelo  Instituto de  Estudos  do  Mar  Almirante  Paulo 

Moreira.
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Ainda neste capítulo,  é utilizado o código computacional  “primer” a fim de definir  a 

similaridade  ambiental  entre  portos.  Com  isso,  será  possível  definir  o  risco  global 

associados às embarcações.

Os resultados da avaliação de risco são apresentados no Access ou na forma de mapas 

distintos  elaborados  no  código  computacional  Arcview  3.3.  Nesses  mapas,  podem-se 

visualizar os resultados referentes aos 5 graus de risco obtidos.

3.2. METODOLOGIA UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO DE RISCO

Como  um número  maior  de  portos vem trabalhando  com a  mesma  técnica,  há  uma 

facilidade na  troca de informações,  contribuindo  para o aperfeiçoamento do sistema e 

facilitando a obtenção de dados sobre os portos.

Essa  tecnologia  de  análise  de  risco  da  água  de  lastro,  desenvolvida  pelo  programa 

GloBallast, foi adequada e aplicada ao porto de Santos com base no coeficiente de Risco  

de freqüência de visitas de inoculação (C1), coeficiente de risco de volume de inoculação 

(C2),  coeficiente  de risco  de similaridade  ambiental  (C3),  coeficiente das espécies  de 

risco do porto doador (C4), fator de correção de risco em função do volume máximo por 

tanque descarregado (R1) e fator de correção de risco de armazenamento (R2).

Todos esses coeficientes  e  fatores de redução resultam no coeficiente  global  de risco 

(CGR) Segundo os valores do coeficiente de risco global os portos são classificados,  a 

cada 20 %, em cinco categorias: altíssimo, alto, médio, baixo e baixíssimo risco.

O coeficiente global de risco  (CGR) é uma média  ponderada de todos os coeficientes 

calculados para água de lastro recebida de todos os portos pelo receptor.

E.Q. 3.1
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 [C1 + (C2   R1) + C3 + (C4  R2) ] /4



C1: coeficiente de risco de freqüência de visitas de inoculação 

C2: coeficiente de risco de volume de inoculação 

R1: fator de correção de risco em função do volume máximo por tanque descarregado

C3: coeficiente de risco de similaridade ambiental 

C4: coeficiente das espécies de risco do porto doador 

R2: fator de correção de risco de armazenamento

3.2.1. COEFICIENTE DE RISCO DE FREQUÊNCIA DE VISITAS (C1)

O coeficiente de risco de freqüência de visitas de inoculação (C1) representa a freqüência  

relativa do número de tanques de lastro descarregados no porto receptor, provenientes de 

um porto doador, em relação ao número total de tanques descarregados. 

Para o C1 é considerada ainda a capacidade volumétrica dos tanques, que é contemplada 

pelo  fator de correção de risco  (R1).  A abordagem é que quanto maior  for o  tanque, 

menores serão dimensões  dos mesmos,  o  que pode vir  a  contribuir  para deteriorar as 

características da água contida nos tanques de lastro, diminuindo  assim,  as chances de 

sobrevivência  de  uma  espécie  presente  naquele  tanque.  O  coeficiente  de  risco  de 

freqüência  de visitas  de inoculação  (C1)  refere-se  à  relação  total entre o número  de 

tanques de descarga (visitas) de água de lastro e o número total de tanques, oriundos de 

um mesmo porto.

E.Q. 3.2

Ntd: Numero de tanques recebidos de cada porto doador

Tr: Total de tanques recebidos pelo porto receptor
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3.2.2. COEFICIENTE DE RISCO DE VOLUME (C2)

De acordo com Clarck et al.(2003), o coeficiente de risco de volume de inoculação (C2) 

assume que a probabilidade  de  estabelecimento  de uma  espécie  cresce à medida  que 

aumenta o volume de água de lastro descarregada por evento, oriunda de uma mesma  

região,  de  acordo  com  a  URS  Austrália;  Meridian-GIS;  GloBallast  (2003).  Para  a 

obtenção desse coeficiente,  foi estabelecida a relação entre o volume de água de lastro  

oriunda de cada porto dentro de um determinado período e o volume total de água de 

lastro recebida pelo porto de Santos no mesmo período. Portanto, para cálculo do C2:

EQ. 3.3

Vd: Volume de água de lastro recebida de cada porto doador

Td: Total água de lastro recebida pelo porto receptor

Para  o  coeficiente  C2,  foi  necessário  utilizar  um  fator  de  correção  (R1)  que  está 

relacionado ao tamanho do tanque de água de lastro, já que quanto menor o tanque mais 

rapidamente a qualidade da água se deteriora e menor é a sobrevivência dos organismos  

no interior do tanque. Para o cálculo deste fator, é registrado o volume máximo de tanque 

para  um determinado  porto e  atribuído  um valor  seguindo  uma  escala  de  categorias 

logarítmicas conforme a Tabela 3.1.

TAB. 3.1. Fator de redução de risco

Fonte: Globallast (2003)
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Td
Vd

2C

Volume(ton) <100 100-500 500-1000 >1000
R1 0,4 0,6 0,8 1



3.2.3. COEFICIENTE DE RISCO DE SIMILARIDADE AMBIENTAL (C3)

O coeficiente  de risco  de similaridade  ambiental  (C3) baseia-se na  hipótese de que a 

probabilidade de estabelecimento de uma espécie é proporcional ao grau de similaridade 

da área de origem com a área de destino.

O C3 é proveniente de uma análise  multivariada conduzida paralelamente à análise  de 

risco, dos quais são gerados os valores de similaridade ambiental entre o porto receptor e 

cada  porto  doador  de  água  de  lastro.  Esse  coeficiente  apresenta  valores  de  0,05 

(similaridade mínima) a 1,0 (similaridade máxima). A análise de similaridade ambiental é 

realizada com o código computacional “Primer 5”, que trabalha 34 variáveis ambientais 

(como descritores para cada porto) e o coeficiente de distância euclidiana, de acordo com 

Junqueira (2003).

As 34 variáveis adotadas são:

 Temperatura da água (oC)

Média de verão

Máxima de verão

Média de inverno

Mínima de inverno

 Temperatura do ar (oC)

Média diurna

Máxima diurna

Média noturna

Mínima noturna
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 Salinidade

Média durante o período chuvoso

Mínima do período chuvoso

Média durante o período seco

Máxima do período seco

 Amplitude de Maré (m)

Variação média de sizígia

Variação média de quadratura

 Período de precipitação

Precipitação total nos 6 meses mais secos (mm)

Precipitação total nos 6 meses mais chuvosos (mm)

Número de meses com 75% do total da precipitação das vazões

 Distância entre os berços e a foz de rio mais próxima (km)

 Área da bacia hidrográfica (km)

Além  desses  parâmetros  ambientais,  são  utilizadas  para  fins  de  comparação  de 

similaridade ambiental, as distâncias entre o porto e os “habitats” marinhos próximos. As 

distâncias  medidas  nas cartas náuticas da área do porto são categorizadas conforme  a 

seguinte convenção:

<1 km  5
1-5 km  4
5-10 km  3
10-50 km  2
50-100 km  1
>100 km  0
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Os ambientes marinhos mencionados são:

 Cais de paredes verticais

 Píer de pilares de concreto

 Quebra-mar / espigões

 Píer de pilares de madeira (marinas antigas e píer de barcos de pesca)

 Salina

 Praia arenosa

 Praia de seixos ou casacalho

  Manguezal

 Planície de maré (lamosa)

 Costão rochoso

 Fundo arenoso com rochas

 Fundo lamoso-siltoso

 Grama marinha

 Infralitoral rochoso

 Recife de coral

O código computacional Primer  utiliza como componente chave desta avaliação de risco 

as matrizes e os indices de similaridade ambientais, desenvolvidos para comparar o porto 

do local de demonstração com cada um de seus portos fonte. As distâncias Euclidianas  

normalizadas  foram utilizadas  para  medir  as  similaridades,  aplicando-se  um  método 

multivariado. O sistema de avaliação de risco é constituído de uma série de tabelas com 

dados sobre a água de lastro descarregada; os parâmetros ambientais do porto de Santos e 

dos  portos de  origem e  destino  da  água  de  lastro;  espécies  de  risco  por  biorregião,  

classificadas  segundo  a sua origem,  em nativa,  criptogênica  ou introduzida e também 

segundo  o  impacto  que  causam  em  não-nociva,  potencialmente  nociva  ou 

reconhecidamente nocivas (espécies-alvo).

A  obtenção  do coeficiente  de  risco  de similaridade  ambiental  (C3)  dá-se  a  partir  da 

proporção entre  o coeficiente  de  distância  do  porto doador  e  o  maior  coeficiente  de 
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distância obtido, acrescido ainda do valor constante de 0,05. O coeficiente de similaridade 

pode variar  entre 1,0 e  0,05; quanto mais  próximo  de  1,0,  maior  será a  similaridade 

ambiental.

EQ. 3.4

cdd: coeficiente de distância do porto doador

mcdd: maior coeficiente de distância do porto doador

3.2.4. COEFICIENTE DAS ESPÉCIES DE RISCO DO PORTO DOADOR (C4)

O coeficiente C4 fornece uma medida do risco apresentado por cada porto doador devido 

ao  número  de  espécies  de  risco  (introduzidas,  potencialmente  nocivas  e  nocivas) 

presentes na biorregião  do porto. O valor  desse coeficiente representa a  proporção de 

risco  que aquele  porto apresenta em relação  ao risco  total,  que é a soma de todas as  

espécies de risco identificadas nas biorregiões de todos os portos doadores de água de 

lastro para aquele porto. Para cada tipo de espécie de risco, podem ser atribuídos pesos. 

Nesta análise,  para as espécies introduzidas (I) não foi atribuído qualquer peso; para as 

espécies potencialmente nocivas (P) peso 3 (w1); e para as espécies reconhecidamente 

nocivas (N) peso 10 (w2).

EQ. 3.5 

C4: proporções de espécies de risco

I: espécies introduzidas

P: potencialmente nocivas

N: espécies reconhecidamente nocivas
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O segundo fator está relacionado ao tempo de armazenamento da água de lastro. Quanto 

maior  o  tempo de armazenamento, menor  a  sobrevivência  dos organismos  e menor  o 

risco.  Para  o  cálculo  desse  fator,  é  registrado  o  número  mínimo  de  dias  de 

armazenamento para um determinado porto e atribuído um valor seguindo uma escala de 

categorias logarítmicas conforme a Tabela 3.2.

TAB. 3.2. Fator de redução de risco

Fonte: Globallast (2003)

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASO DA AVALIAÇÃO DE 

RISCO: PORTO DE SANTOS

Foram analisados 400 formulários de água de lastro nos meses de março e abril de 2006.  

De 87 portos identificados, 76 portos realizaram o deslastro no porto de Santos.

Os portos identificados foram Parananguá, Rio de Janeiro, Rio Grande, Tramandaí,  São 

Sebastião,  São  Francisco  do  Sul,  Sepetiba,  Vila  do  Conde,  Aratu,  Vitória Imbituba, 

Suape,  Tubarao,  Itajai,  São Luis,  Maceió,  Fortaleza,  Praia Mole,  Keelung (Sha Lung & 

Tanshoei), Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, Amsterdam, Durban, Salvador, San 

Nicolas,  Piombino,  Carboneras,  La  Coruna,  San  Francisco  Califórnia,  La  Guaira, 

Tarragona, Setubal,  Singapore, Puerto Cabello,  Norfolk-Newport News Virginia,  Texas 

City,  Texas  Barcelona,  Vigo,  Hong  Kong,  Zarate,  Napoli,  Rosário,  Quintero,  San 

Vicente,  Ghent,  Miami  Florida,  Livorno,  Mobile  Alabama, Cartagena, Freeport Texas, 

Port Elizabeth,  Valencia,  Rotterdam,  Algeciras,  Izmir  , Le Havre, Chaguaramas,. New 

Haven, Walvis  Bay,  Pointe Noire,  Charleston South Carolina,  Aqaba, Djeno Terminal, 

Luanda, Bremen,  Baltimore Maryland,  Beaumont,  Immingham,  New York New York, 

Antwerpen, Manzanillo, Bullen Bay, Zeebrugge, Bandar Khomeini e New Orleans.
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T(dias) <5 5-10 10-20 20-50 >50
R2 1,0 0,8 0,6 0,4 0.2



O programa BWRA gerou valores de saída já  classificados em cinco categorias a cada 

20%. Os números  de portos (Figura  3.1)  associados  aos graus  de  risco  obtiveram os 

seguintes CGR:

 10 portos - altíssimo risco e obtiveram o seu CGR entre 0,92 a 0,65.

 13 portos – alto risco e obtiveram o seu CGR entre 0,63 a 0,49.

 16 portos – médio risco e obtiveram o seu CGR entre 0,48 e 0,34

 18 portos – baixo risco e obtiveram o seu CGR entre 0,34 e 0,22

 19 portos – baixíssimo risco e obtiveram o seu CGR abaixo de 0,21.

FIG. 3.1. Número de portos associados aos graus de Risco.

Para  analisar  a  contribuição  de  cada  parcela  que  gerou  o  valor  final  do  CGR  foi 

necessário escalonar as variáveis de C1, C2 x R1 e C4 x R2, considerando o  intervalo de  

C3 que está entre os valores de 0,05 a 1,00. Este escalonamento foi realizado para todas 

as categorias de risco apresentadas neste capítulo.

Com os valores escalonados, foi obtido um valor médio para cada variável assim como 

sua contribuição em porcentagem em relação à média do valor do CGR referentes aos 

10 Portos

13 Portos

19 Portos
 

16 Portos
18 Portos
 

MÉDIO RISCO ALTO RISCO BAIXÍSSIMO RISCO

BAIXO RISCO ALT ÍSSIMO RISCO
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portos  apresentados.  Portanto  os  valores  considerados  para  a  análise  foram  os 

escalonados.

 Altíssimo Risco

Os portos considerados de altíssimo  grau de risco em relação ao porto de Santos são: 

Paranaguá, Rio de Janeiro, Rio Grande, Tramandaí, São Sebastião, São Francisco do Sul,  

Sepetiba, Vila do Conde, Aratu e Vitória. Os valores obtidos referente às variáveis estão 

mostrados na Tabela 3.3:

TAB. 3.3. Portos classificados altíssimo risco

PORTOS
VALORES COM ESCALONAMENTO

C1 C2 x R1 C3 C4 x R2 CGR
Paranagua 0.9441 0.5541 0.8530 0.8190 0.7926

Rio de Janeiro 1.0000 0.6015 0.8130 0.8190 0.8084
Rio Grande 0.5669 0.3464 0.8000 0.8756 0.6472
Tramandai 0.2875 0.4030 0.8000 0.8190 0.5774

São Sebastiao 0.1757 0.2227 0.8000 0.8190 0.5044

Sao Francisco do Sul 0.1757 0.1417 0.8000 0.8190 0.4841
Sepetiba 0.2456 0.1536 0.7900 0.8190 0.5020

Vila Do Conde 0.1059 0.2561 0.8000 0.5024 0.4161
Aratu 0.2176 0.1255 0.8500 0.3836 0.3942
Vitoria 0.3713 0.3184 0.8180 0.3836 0.4728
MÉDIA 0.4090 0.3123 0.8124 0.7060 0.5599

MÉDIA DA FORMULA 0.1023 0.0781 0.2031 0.1765
RESULTADOS 18.26% 13.94% 36.27% 31.52%

Para  visualizar  a  localização  dos  portos  considerados  altíssimo  risco  (Figura  3.2), 

utilizou-se o Arcview 3.3.
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FIG. 3.2. Localização dos portos considerados altíssimo risco.

Na  Figura  3.3,  pode-se  observar  a  diferença  entre  os  valores  escalonados  e  os  não 

escalonados. Nesta análise, são consideradas apenas variáveis escalonadas. 
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ORIGINAL ESCALONADO

FIG. 3.3. Resultado dos valores escalonados e não escalonados

Considerando  os valores  escalonados,  constata-  se  a  contribuição  do  C3  em 36,27%, 

representando um alto grau de similaridade ambiental entre o porto de Santos e os demais  

portos na costa brasileira.

O coeficiente C4 fornece um valor de risco de 31,52%, que representa a possibilidade de 

espécies introduzidas e potencialmente nocivas tornarem - se um alto grau de risco em 
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relação às espécies presentes na biorregião do porto de Santos. O C4 multiplicado pelo  

R2 aumenta a margem de erro quanto ao grau de risco.

O coeficiente C1 fornece um valor de 18,26%, o que representa baixa contribuição para a 

classificação de altíssimo risco.

O  Coeficiente  C2,  mesmo  multiplicado  pelo  R1  fornece  um  valor  de  13,94%,  que 

representa  que  a  freqüência  do  volume  deslastrado  também  possui  baixa  

representatividade comparada às demais parcelas. 

De  acordo  com  todas  as  contribuições  de  parcelas  apresentadas  observa-se,  que  é 

provável o valor C3 ser alto tendo em vista a localização dos demais portos estar muito  

próximos do Porto de Santos e com isso maiores similaridade ambiental. O valor de C4 

tem a maior  representatividade em relação ao C2, que representa um valor menor que 

20%. 

 Alto Risco

Os portos considerados de alto grau de risco em relação ao porto de Santos são: Imbituba, 

Suape,  Tubarão,  Itajaí,  São Luis,  Maceió,  Fortaleza,  Praia Mole,  Keelung (Sha Lung & 

Tanshoei), Porto Alegre,  Montevideo,  Buenos Aires e Amsterdam. Os valores obtidos 

(Tabela 3.4) referente às variáveis foram:

TAB. 3.4. Portos classificados alto risco

PORTOS
VALORES COM ESCALONAMENTO

C1 C2 x R2 C3 C4 x R2 CGR
Imbituba 0.0919 0.0554 0.8000 0.5114 0.3647
Suape 0.2735 0.1065 0.8500 0.3169 0.3867

Tubarao 0.4831 0.1783 0.7880 0.3836 0.4583
Itajai 0.8743 0.2407 0.5500 0.8756 0.6351

São Luis 0.0779 0.0815 0.8000 0.4119 0.3428
Maceio 0.1338 0.1127 0.8500 0.2502 0.3367

Fortaleza 0.1199 0.0948 0.8200 0.3214 0.3390
Praia Mole 0.1059 0.1415 0.7820 0.3836 0.3532

Keelung (Sha Lung & Tanshoei) 0.2176 0.0746 0.5220 1.0000 0.4536
Porto Alegre 0.1059 0.2776 0.8000 0.2151 0.3497
Montevideo 0.2316 0.1007 0.5260 0.8756 0.4335

Buenos Aires 0.3294 0.1503 0.5020 0.8756 0.4643
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Amsterdam 0.0640 0.0646 0.7090 0.3802 0.3045
MÉDIA 0.2391 0.1292 0.7153 0.5232 0.4017

MÉDIA DA FORMULA 0.0598 0.0323 0.1788 0.1308
RESULTADOS 14.88% 8.04% 44.52% 32.56%

Para visualizar a localização dos portos (Figura 3.4) considerados de alto risco, utilizou-

se o Arcview 3.4:

          FIG. 3.4. Localização dos portos considerados alto risco.

Na Figura 3.5,  pode -  se observar  a  diferença  entre os valores  escalonados e os não 

escalonados.  Nesta  análise,  é  feita  uma  comparação  entre  as  variáveis  escalonadas 

apresentadas.
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FIG. 3.5. Localização dos Portos considerados alto risco.
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Considerando a média  dos valores escalonados,  observamos  a contribuição do C3 em 

44,52%, representando um alto grau de similaridade ambiental entre o porto de Santos e 

os demais  portos na  costa brasileira.  Para  os  portos de  Buenos  Aires,  Montevideo  e 

Amsterdam, devem ser considerados os valores de C3 separadamente para elaboração do 

plano de gestão.

O coeficiente C4 fornece um valor de risco de 32,56%, que representa a possibilidade de 

espécies introduzidas e potencialmente nocivas tornarem - se um médio grau de risco em 

relação às espécies presentes na biorregião do porto de Santos. O C4 multiplicado pelo  

R2 aumenta a margem de erro quanto à possibilidade de risco.

O coeficiente  C1  fornece  um valor  de  14,88%,  o  que  representa  um valor  de  baixa 

contribuição para a classificação de alto risco.

O Coeficiente C2 mesmo multiplicado pelo R1 fornece um valor de 8,04%, que denota a 

freqüência  do  volume  deslastrado  também  possui  baixa  representatividade  quanto  às 

demais variáveis. 

De acordo com todas as contribuições  das  variáveis  apresentadas,  observa  - se que é 

comum o valor C3 ser alto tendo em vista a localização da maioria  dos demais portos 

estar muito próximas do porto de Santos. Os valores de C1, C2 e C4 devem ter o mesmo  

grau de importância para portos que não se localizam na costa brasileira.

 Médio Risco

Os  portos considerados  de  médio  grau de  risco  em relação  ao  porto de  Santos  são: 

Durban,  Salvador,  San  Nicolas,  Piombino,  Carboneras,  La  Coruna,  San  Francisco 

California,  La Guaira,  Tarragona, Setubal,  Singapore, Puerto Cabello,  Norfolk-Newport 

News Virginia,  Texas City,  Texas  Barcelona  e Vigo.  Os  valores  obtidos referente às 

variáveis estão apresentados na Tabela 3.5:

62



TAB. 3.5. Portos classificados médio risco

PORTOS
VALOR COM ESCALONAMENTO

C1 C2 x R1 C3 C4 x R2 CGR
Durban 0.2316 0.1851 0.6460 0.4662 0.3822

Salvador 0.0919 0.0613 0.7150 0.3169 0.2963
San Nicolas 0.1478 0.1281 0.6700 0.3836 0.3324

Piombino 0.1338 0.4620 0.5500 0.5657 0.4279
Carboneras 0.1199 0.3126 0.5600 0.5691 0.3904
La Coruna 0.1199 0.2825 0.5600 0.5487 0.3778

San Francisco California 0.0919 0.0559 0.5220 0.7048 0.3437
La Guaira 0.3713 0.1465 0.5500 0.4854 0.3883
Tarragona 0.2316 0.2247 0.5840 0.3961 0.3591

Setubal 0.1338 0.1118 0.5330 0.5487 0.3318
Singapore 0.1059 0.0729 0.6370 0.2400 0.2639

Puerto Cabello 0.1897 0.0876 0.6000 0.3112 0.2971

Norfolk-Newport News Virginia 0.0779 0.0525 0.6080 0.3180 0.2641
Texas City Texas 0.2316 0.2148 0.6210 0.1993 0.3167

Barcelona 0.0640 0.0502 0.5740 0.3961 0.2711
Vigo 0.0779 0.0638 0.5030 0.5487 0.2984

MÉDIA 0.1513 0.1570 0.5896 0.4374 0.3338
MÉDIA DA FORMULA 0.0378 0.0393 0.1474 0.1094

RESULTADOS 11.33% 11.76% 44.15% 32.76%

Para visualizar a localização dos portos(Figura 3.6) considerados de médio risco utilizou-

se o Arcview 3.6.
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  FIG. 3.6. Localização dos portos considerados médio risco.

Na  Figura  3.7,  pode-se  observar  a  diferença  dos  valores  escalonados  e  os  não 

escalonados.  Nesta  análise,  é  feita  uma  comparação  entre  as  variáveis  escalonadas 

apresentadas. 
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FIG. 3.7. Localização dos Portos considerados Médio risco.

Considerando  os  valores  escalonados  observamos  a  contribuição  do  C3  em  44,15% 

representando um médio  grau de similaridade  ambiental  entre o porto de Santos e os 

demais portos. 

O coeficiente C4 fornece um valor de risco de 32,76% que representa a possibilidade de 

espécies introduzidas, potencialmente nocivas e nocivas tornarem-se um médio grau de 
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risco  em  relação  às  espécies  presentes  na  biorregião  do  porto  de  Santos.  O  C4 

multiplicado pelo R2 aumenta a margem de erro quanto à possibilidade de risco.

O coeficiente  C1 fornece  um valor  de  11,33%, o  que  representa um valor  de  pouca 

contribuição para a classificação de médio risco.

O coeficiente C2, mesmo multiplicado pelo R1, fornece um valor de 11,76%, mostra que 

a freqüência do volume deslastrado também possui pouca representatividade quanto às 

demais variáveis. 

 Baixo Risco

Os portos considerados baixo  grau de risco  para o porto de Santos são:  Hong Kong, 

Zarate, Napoli,  Rosário,  Quintero,  San Vicente,  Ghent,  Miami Florida,  Livorno, Mobile 

Alabama, Cartagena,  Freeport  Texas, Port  Elizabeth,  Valencia,  Rotterdam,  Algeciras, 

Izmir e Le Havre. . Os valores obtidos referentes às variáveis estão na Tabela 3.6:

TAB. 3.6. Portos que foram classificados Baixo risco

PORTOS
VALORES COM ESCALONAMENTO

C1 C2 x R1 C3 C4 x R2 CGR
Hong Kong 0.2735 0.1504 0.5260 0.4142 0.341021

Zarate 0.1199 0.0971 0.6700 0.0839 0.24273
Napoli 0.0919 0.1115 0.5500 0.3938 0.286814

Rosario 0.1199 0.0605 0.6700 0.0839 0.233572
Quintero 0.1338 0.2210 0.6500 0.0704 0.2688

San Vicente 0.1199 0.1751 0.6500 0.0704 0.253826
Ghent/Gent 0.4132 1.0000 0.2950 0.7105 0.604678

Miami Florida 0.1338 0.0656 0.5500 0.2988 0.26207
Livorno 0.1338 0.0622 0.5030 0.3961 0.273786

Mobile Alabama 0.1897 0.1789 0.5480 0.1993 0.278969
Cartagena 0.2456 0.1815 0.5000 0.3112 0.309575

Freeport Texas 0.1338 0.1121 0.5500 0.1993 0.248805
Port Elizabeth 0.0779 0.0552 0.5770 0.1540 0.216054

Valencia 0.0779 0.0515 0.4710 0.3961 0.249122
Rotterdam 0.3853 0.1879 0.3110 0.7105 0.398672
Algeciras 0.0919 0.0634 0.4750 0.3712 0.25038

Izmir (Smyrna) 0.0779 0.0583 0.4720 0.3712 0.244867
Le Havre 0.0640 0.0638 0.3840 0.5454 0.264279
MÉDIA 0.1602 0.1609 0.5196 0.3211 0.290446

MÉDIA DA FORMULA 0.0726 0.0402 0.1299 0.0803
MEDIA 25.00% 13.85% 44.72% 27.64%

65



Para visualizar (Figura 3.8) a localização dos portos considerados baixo risco, utilizou-se 

o Arcview 3.3.

FIG. 3.8. Localização dos Portos considerados Baixo risco.

Na  Figura  3.9,  pode-se  observar  a  diferença  dos  valores  escalonados  e  os  não 

escalonados.  Nesta  análise,  é  feita  uma  comparação  entre  as  variáveis  escalonadas 

apresentadas. 
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FIG. 3.9. Localização dos portos considerados baixo risco

Considerando  os valores  escalonados,  observa-  se  a  contribuição  do  C3  em 40,21% 

representando um médio  grau de similaridade  ambiental  entre o porto de Santos e os 

demais portos. 
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O coeficiente C4 fornece um valor de risco de 24,85%, que representa a possibilidade de 

espécies introduzidas, potencialmente nocivas e nocivas tornarem- se um médio grau de 

risco  em  relação  às  espécies  presentes  na  biorregião  do  porto  de  Santos.  O  C4 

multiplicado pelo R2 aumenta a margem de erro quanto à possibilidade de risco.

O coeficiente  C1  fornece  um valor  de  22,48% o que  representa  um valor  de  pouca 

contribuição para a classificação de altíssimo risco.

O  coeficiente  C2  mesmo  multiplicado  pelo  R1  fornece  um  valor  de  12,45%  que 

representa um valor mais aproximado do C4. 

 Baixissimo Risco

Os  portos  considerados  baixíssimo  grau  de  risco  para  o  porto  de  Santos  são: 

Chaguaramas,. New  Haven,  Walvis  Bay,  Pointe  Noire,  Charleston  South  Carolina, 

Aqaba, Djeno Terminal, Luanda, Bremen, Baltimore Maryland, Beaumont, Immingham, 

New York New York, Antwerpen, Manzanillo, Bullen Bay, Zeebrugge, Bandar Khomeini 

e New Orleans. Os valores obtidos (TAB 3.7) referente às variáveis foram:

TAB. 3.7. Portos que foram classificados baixíssimo risco

PORTOS
VALOR COM ESCALONAMENTO

C1 C2 x R1 C3 C4 x R2 CGR
Chaguaramas 0.0919 0.0790 0.4900 0.2242 0.2213
New Haven 0.0919 0.0648 0.5000 0.1993 0.2140
Walvis Bay 0.1478 0.1101 0.4000 0.4334 0.2728

Pointe Noire 0.1757 0.0882 0.4000 0.4334 0.2743
Charleston South Carolina 0.0779 0.0563 0.5000 0.1993 0.2084

Aqaba (El Akaba) 0.0779 0.0526 0.5000 0.1925 0.2058
Djeno Terminal 0.0779 0.1171 0.4000 0.4334 0.2571

Luanda 0.0919 0.0677 0.4000 0.4334 0.2483
Bremen 0.3015 0.0930 0.3330 0.5454 0.3182

Baltimore Maryland 0.2037 0.1071 0.3520 0.4967 0.2899
Beaumont 0.0779 0.1138 0.4660 0.1993 0.2143

Immingham 0.1478 0.3118 0.3510 0.3802 0.2977
New York New York 0.1897 0.1158 0.4040 0.2287 0.2346

Antwerpen 0.1478 0.1125 0.2840 0.5454 0.2724
Manzanillo 0.0779 0.0544 0.4500 0.1371 0.1799
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Bullen Bay 0.0779 0.0533 0.3500 0.3112 0.1981
Zeebrugge 0.0779 0.0750 0.3000 0.3802 0.2083

Bandar Khomeini 0.3154 0.1940 0.2170 0.4006 0.2818
New Orleans 0.2456 0.2903 0.2590 0.1993 0.2485

MÉDIA 0.1419 0.1135 0.3872 0.3354 0.2445
MÉDIA DA FORMULA 0.0355 0.0284 0.0968 0.0839

RESULTADOS 14.51% 11.61% 39.59% 34.30%

Para  visualizar  (Figura  3.10)  a  localização  dos  portos  considerados  baixíssimo  

risco(Figura3.10),  utilizou-se o Arcview 3.3.

FIG. 3.10. Localização dos Portos considerados baixíssimo risco

Na Figura  3.11,  pode-se  observar  a  diferença  entre  os valores  escalonados  e  os não 

escalonados.  Nesta  análise,  é  feita  uma  comparação  entre  as  variáveis  escalonadas 

apresentadas. 
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FIG. 3.11. Localização dos Portos considerados Baixíssimo risco

Considerando  os  valores  escalonados,  observa-  se  a  contribuição  do  C3 em 39,59%, 

representando um médio  grau de similaridade  ambiental  entre o porto de Santos e os 

demais portos. 

O coeficiente C4 fornece um valor de risco de 34,30% que representa a possibilidade de 

espécies introduzidas, potencialmente nocivas e nocivas tornarem- se um médio grau de 

risco  em  relação  às  espécies  presentes  na  biorregião  do  porto  de  Santos.  O  C4 

multiplicado pelo R2 aumenta a margem de erro quanto à possibilidade de risco.

O coeficiente  C1  fornece  um valor  de  14,51% o que  representa  um valor  de  pouca 

contribuição para a classificação de baixíssimo risco.

O  coeficiente  C2,  mesmo  multiplicado  pelo  R1,  fornece  um  valor  de  11,61%,  que 

representa  que  a  freqüência  do  volume  deslastrado  também  possui  pouca 

representatividade quanto aos demais valores. 

3.4. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES
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A avaliação de risco aplicada ao porto de Santos pode ser utilizada em qualquer outro 

porto. É importante ressaltar que quanto maior  o número  de informações inseridas no 

banco de dados dos programas utilizados menor será a imprecisão dos resultados.

Todos os resultados para altíssimo  risco  e alto  risco  confirmam a necessidade  de um 

tratamento da água de lastro, mesmo que a troca de água de lastro tenha sido realizada.  

Para os resultados que apresentaram médio, baixo e baixíssimo risco, faz- se necessário o 

tratamento da água de lastro. Mas essas definições são tratadas mais detalhadamente no 

capítulo 6 desta dissertação.

Na proposta para o plano de gestão de água de lastro de embarcações, será considerada a  

avaliação de risco assim como o tipo de navegação.

Atualmente,  alguns países estão desenvolvendo  pesquisas  e apresentando propostas na 

IMO para tratamento da água de lastro com a finalidade do atendimento da Regra D-2 da 

convenção, detalhada no Anexo I.

No próximo capítulo, são apresentados os tipos de tratamentos existentes, aprovados pela 

IMO, assim como as pesquisas em andamento realizadas pelos países do mundo. 

4.  MÉTODOS  DE  CONTROLE  PARA  OS  IMPACTOS  AMBIENTAIS 

DECORRENTES DO USO DE ÁGUA DE LASTRO DE EMBARCAÇÕES

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAS

A seleção dos métodos adequados para minimizar os riscos dependerá de diversos fatores, 

como o tipo, ou tipos,  de organismos  que estão sendo  considerados,  o nível  de risco 

envolvido,  a  sua  aceitabilidade  ambiental,  os  custos  socioeconômicos  e  ecológicos 

envolvidos,  a  segurança  dos navios  e o  tempo.  Portanto,  o  método para ser  utilizado 

precisa  ser  tecnicamente  exeqüível,  ambientalmente  aceito,  de  baixo  custo,  seguro  e 

prático.
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A  adoção  de  medidas  de  gerenciamento  ambiental  da  água  de  lastro  diminui 

consideravelmente  a  probabilidade  de  introdução  de  espécies  indesejáveis  e  suas 

conseqüências (GLOBALLAST, 2003).

Neste capítulo, é feito um levantamento de métodos e estudos realizados para controlar 

ou minimizar as transferências de espécies.

4.2. TRANSFERÊNCIAS DE ESPÉCIES

A transferência  de muitas  espécies  através  da  água  de  lastro  ocorre durante  estágios 

juvenis  ou  embrionários,  podendo  passar  despercebidos  por  longos  períodos  até  que 

ocorra a quebra do equilíbrio natural do ecossistema com danos ambientais, econômicos e 

de saúde pública, como o caso de algumas espécies de dinoflagelados tóxicos.

Os  organismos  que podem obter sucesso  nas  invasões  em novos  ambientes  marinhos 

podem ser do tipo fitoplancton, zooplancton, benton, necton, cistos, esporos, larvas, ovos, 

ictions. 

As  características  morfológicas  desses  organismos  são  várias.  As  formas  de vida  em 

grande número e de pequeno tamanho são suspeitas de serem transportadas facilmente.  

Bactérias,  na  sua  maioria,  são  menores  do  que  3  micrômetros,  existindo  em grande 

número (10 mil células ou mais por mililitro de água) e podendo ser encontradas tanto na  

água de lastro quanto no fundo junto com os sedimentos. 

Quanto aos fitoplancton, alguns deles são nocivos, contendo toxinas e algas tóxicas. Os 

fitoplancton  são  pequenos  em  tamanho  (na  faixa  de  10  a  2000  micrômetros,  

predominando aqueles de 20 a 60 micrômetros). Existem em grande número (100 a 10 

mil células por mililitro), podem ser encontrados na água de lastro e também na forma de 

vida de cistos ou esporos junto com os sedimentos presentes no fundo dos tanques de 

lastro. Eles são facilmente transportados.

Existem cistos de phytoplankton que são nocivos.  Os phytoplankton encontrados nessa 

água podem ser facilmente eliminados por serem frágeis.
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Os cistos não são fáceis de eliminar,  porque eles permanecem no fundo dos tanques de 

lastro. O tamanho desses cistos varia de 30 a 70 micrômetros. Portanto, o gerenciamento 

de sedimentos é uma medida necessária.

Os  zooplancton  são  facilmente  transportados  (tanto  os  holozooplancton  como  os 

melozooplancton, com tamanho na faixa de 0,1 a 50 mm).

Os bentos e macro-algas, os esporos (tamanho na faixa de 0,1 a 10 mm) são facilmente  

transportados, enquanto que os adultos já são dificilmente transportados.

Quanto aos bentos e aos organismos sésseis, as larvas e os ovos (na faixa de 1 a 20 mm)  

são facilmente transportados. Já os organismos adultos dessa categoria dificilmente são 

transportados.

Quanto aos peixes, os ovos e as larvas são facilmente transportados (variam na faixa de 1 

a 50 mm e requerem pouca potência para nadar e escapar). Já os adultos e as espécies  

juvenis dificilmente são transportados.

As  formas  de vida  de pequeno  porte são,  portanto,  transportadas,  e  a  eliminação  dos 

indivíduos de pequeno  tamanho  é a  parte mais  importante e essencial  das técnicas  de 

tratamento de água de lastro a serem desenvolvidas. As etapas que esses organismos têm 

de suplantar para obter sucesso são o embarque da água de lastro no ponto de origem, a 

viagem propriamente dita, a descarga da água de lastro no ponto de destino e adaptação 

do organismo introduzido no novo habitat.

Nesse período as espécies devem superar alguns fatores como as diferenças de pressão,  

temperatura da água no novo ambiente,  concorrência com os predadores locais e busca 

por alimentação adequada.

De acordo com o MEPC da Noruega (Tabela. 4.1), os fatores abióticos e bióticos podem 

contribuir para o sucesso ou insucesso do estabelecimento de novos organismos fora do 

seu habitat natural.

TAB. 4.1. Relação dos fatores abióticos e bióticos
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Abióticos
PH

Turbidez

Salinidade

Densidade

Quantidade de nutrientes
Pressão da coluna de água

Concentração de oxigênio

Limites de temperatura, pois o navio navegará por mares 

com temperaturas diferentes e extremas.

O  tempo  em  que  haverá  uma  temperatura  adequada  à 

procriação e preservação da espécie no tanque ou costado 

do navio.

Bióticos
Herbivoria

Predação

Competição

Fonte: Carvalho e Damasceno (2005)

4.3. METODOS DE CONTROLE

Os métodos de tratamento de água de lastro (Figura 4.1) existente e em desenvolvimento 

são diversos e podem ser classificado pelas categorias de troca, pelo tratamento ou como 

método de isolamento. 
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FIG. 4.1. Métodos de controle.

4.3.1. MÉTODOS DE TROCA EM ALTO MAR

De acordo com a NORMAM 20, os métodos aceitáveis são: seqüencial,  fluxo contínuo, 

transbordamento e diluição.

4.3.1.1. MÉTODO SEQUÊNCIAL

O método seqüencial (FIG.4.2) consiste no deslastro total do tanque e carregamento de 

lastro subseqüente  com água  oceânica.  A maior  parte  da operação pode ser  feita  por 

gravidade e a outra parte usando-se a bomba de lastro.

Trata-se  de  um método  eficiente  para  esterilização  da  água  de  lastro  e  controle  da 

introdução de organismos exóticos, uma vez que elimina  praticamente todo o conteúdo 

dos tanques. 

MÉTODOS DE CONTROLE

Métodos de troca em alto 
mar:
seqüencial
fluxo Contínuo
transbordamento
Diluição (Brasileiro)

Métodos de Tratamento a 
bordo:

filtração
aquecimento
ozônio
eletricidade
ultravioleta
Ondas Sonoras
anoxia
centrifugação
cloração

Métodos de 
isolamento

74



FIG. 4.2. Método de Seqüencial.
Fonte: Anvisa

O procedimento deve ser executado cuidadosamente, conhecendo as condições de mar e 

estrutura da embarcação, pois pode expor o navio a problemas de estabilidade. O efeito 

de cargas dinâmicas deve ser considerado, pois depende das condições do tempo e exige 

muita atenção por parte dos tripulantes envolvidos (KARAMINAS, 2004).

4.3.1.2. MÉTODO DE FLUXO CONTÍNUO E TRANSBORDAMENTO 

O método de fluxo  contínuo consiste na substituição do lastro sem o deslastro prévio,  

acrescentando um volume de água três vezes superior ao volume do tanque no decorrer 

da viagem e permitindo o transbordo da água pelo costado. De acordo com a IMO, trata- 

se de um método , em termos ambientais, menos eficiente do que o método seqüencial.

O  método  de  transbordamento  (FIG.4.3)  é  similar  ao  método  de  fluxo  contínuo, 

bombeamento da água oceânica no tanque de lastro e o deslastro simultâneo da água pelo  

dolmo no convés (porta de entrada do tanque) ou pelo topo do tanque. 

Por não alterar o volume da água de lastro no interior do tanque, é de fácil execução pelos 

tripulantes  e  não  afeta os esforços longitudinais  e  transversais  do navio  garantindo  a  

estabilidade  do  navio,  mas  diminui  a  eficácia  quanto  à  eliminação  de  organismos, 

especialmente dos que se assenta sobre o fundo (SILVA et al., 2004).

75



FIG. 4.3. Método de transbordamento
Fonte: Anvisa, 2003

Em geral, tanques de duplo fundo não podem ser utilizados por esse método, pois existem 

possibilidades de ocorrer pressurização no interior do tanque se a quantidade de entrada 

de água for maior que quantidade de saída de água. 

Impactos podem ocorrer com esse tipo de método de troca como: 

 Se  a  água  transbordada  estiver  contaminada  há  o  risco  de  contaminar  os 

tripulantes.

 isolamento de áreas (Figura 4.4);

              FIG. 4.4. Isolamento de áreas.
            Fonte: N/T Piraí (2005)

 deslocamento  de  áreas  de  trabalho  para  áreas  que  não  são  afetadas  pelo 

escorrimento de água de lastro no convés (Figura 4.5);

            FIG. 4.5. Deslocamento de áreas.
            Fonte: N/T Piraí (2005)

 inundação do convés e os transtornos advindos disso (Figuras 4.6 e 4.7);
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                  FIG. 4.6. Inundação do convés.
Fonte: N/T Piraí (2005)

4.3.1.3. MÉTODO DE DILUIÇÃO

O método de diluição (FIG.4.8) foi desenvolvido  pela Petrobrás e submetido à MEPC 

(Marine  Environment  Protection  Committee),  que  o  incluiu  como  método  de  troca 

alternativo no gerenciamento de água de lastro. Envolve a entrada da água de lastro pelo  

topo do  tanque  no  convés  e,  simultaneamente,  a  descarga  dessa  água  pelo  fundo  do 

tanque, à mesma vazão, de modo a manter o volume de água dentro do tanque constante.

Esse método mantém constante o nível do tanque de lastro e inalterada a condição de 

carregamento de lastro do navio durante a viagem, evitando problemas de estabilidade e 

tensão (Silva et al, 2004). 

FIG. 4.8. Método de Diluição.
Fonte: Anvisa
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FIG.4.7. Inundação do convés.
Fonte: N/T Piraí (2005)



Simples  e econômico,  em termos de construção de navio,  e  prático  para armadores e 

tripulação.

Em geral, tanques de duplo fundo não podem ser utilizados por esse método. Não ocorre 

100% da troca da água de lastro após uma seqüência de 3 trocas. Requer uma pequena  

modificação no topo do tanque de modo a se introduzir uma mangueira ou um tubo para  

entrada  da água no tanque (Karaminas, 2004).

4.3.2. MÉTODOS DE TRATAMENTO A BORDO

Segundo  Oemcke  (1999),  alguns  métodos  como  filtração,  aquecimento,  ozônio, 

eletricidade,  luz  ultravioleta,  anoxia,  centrifugação,  cloração  e  ondas  sonoras  foram 

experimentados e avaliados.

Filtração é utilizada no intuito de impedir a entrada de organismos maiores nos tanques 

durante o lastreamento, esse método requer a instalação de filtros especiais nos navios, o 

que limita sua utilização pelo custo e pela complexidade. Apresenta-se pouco eficiente  

quanto aos organismos pequenos.

Aquecimento da água nos tanques de lastro constitui um método relativamente eficiente e 

que não  está  associado  à formação  de produtos tóxicos  ao meio.  Entretanto,  seu uso 

requer, além da adaptação dos navios, amplo conhecimento acerca das temperaturas letais 

para organismos de diferentes espécies e em diferentes estágios de vida. Esse método não 

promove total esterilização da água, uma vez que determinados organismos resistem a 

elevadas temperaturas ou têm seu crescimento e reprodução estimulados por elas.

Ozônio como agente biocida mostra-se eficiente em água doce, estando limitado em água 

salgada e salobra, pela formação de subprodutos tóxicos.

Eletricidade  é  um  método  a  base  de  choques  elétricos,  onde  sua  porcentagem  de 

esterilização  da  água  aumenta  conforme  a  intensidade  da  energia  elétrica.  Nenhum 

resíduo químico foi detectado, embora pesquisas nessa área ainda não sejam conclusivas  

e o custo do tratamento proibitivo.
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Luz ultravioleta tem a capacidade de destruir células orgânicas e proteínas. O custo do 

tratamento  de  água  de  lastro  com ultravioleta  não  é  demasiadamente  elevado  e  sua 

eficiência  na  esterilização  da  água  é  alta.  Sua  limitação  está  no  não  combate  aos 

organismos maiores e às formas de resistência.

Anoxia, ou seja,  falta de oxigênio, é um tratamento eficiente na redução de organismos 

zooplanctônicos,  não  apresentando  o  mesmo  resultado  no  combate  às  bactérias 

anaeróbicas.

Centrifugação  trata-se  de  um método  mecânico  de  eliminação  de  organismos  viável 

presentes nos tanques  de lastro  que tem dado  bons  resultados em laboratório  quando 

combinado com outros métodos.

Cloração trata-se de um método de tratamento de água de lastro de baixo custo e fácil  

aplicação, capaz de tratar grandes volumes de água. Segundo Silva et al (2004), o cloro já  

é adotado por alguns países no intuito de eliminar organismos transportados por essa via e 

pode ser adicionado à água de lastro ou gerado eletroliticamente pela água do mar.

Ondas sonoras estão em desenvolvimento. O método requer vasto conhecimento sobre 

freqüências sonoras letais aos organismos.

4.3.3. MÉTODOS DE ISOLAMENTO

O método de isolamento consiste em instalações em terra, com o uso de bombas, 

para  posterior  tratamento,  descarte  ou  reutilização.  Trata-se  de  um  método 

ambientalmente  eficiente  e  de  baixo  custo  operacional,  porém  requer  instalações 

específicas. 

Segundo Karaminas (2004), existem 3 tipos de métodos de isolamento:

 Lastrando do porto ou terminal -  A água, já tratada, para o lastro do navio é 

fornecida diretamente das facilidades de terra. Sendo assim, o navio pode deslastrar no 
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próximo  porto.  Não afeta a  estabilidade  e independe  das  condições  de tempo.  Porém 

trata-se de solução limitada,  visto que a maioria  dos portos é provável  que não tenha 

condições de fornecer essa água tratada. Se a vazão de terra não coincide com a do navio, 

este gastará muito mais tempo no porto ou terminal.

 Retorno à origem - A água de lastro é retida no navio e retornada para o local de 

origem onde foi tomada. Sendo  assim,  evita  a  descarga em águas  locais.  Não afeta a 

estabilidade do navio. Útil para os grandes navios de passageiros que podem redistribuir o 

lastro internamente.  Porem é impraticável para navios petroleiros e containeiros onde a 

água de lastro necessita  ser descarregada no porto de carga para que a carga possa ser  

carregada.

 Facilidades de recepção no porto ou terminal -  A água de lastro do navio  é 

descarregada  nas  facilidades  do  porto  ou  terminal  de  destino.  Sendo  assim,  evita 

problemas  de  contaminação  dos  tripulantes.  Evita  problemas  de  descarga  da  água  de 

lastro nas águas locais. Não afeta os esforços estruturais do navio e independe do tempo. 

Porém existem poucos portos ou terminais com facilidades de recepção de água de lastro  

no mundo. Ocorre um aumento da carga de trabalho no sistema de bombeamento da água.  

Os navios gastam mais tempo no porto.

4.3.4. MÉTODOS DE TRATAMENTO APRESENTADOS NA IMO 

Atualmente,  alguns países estão desenvolvendo  pesquisas  e apresentando propostas na 

IMO para tratamento da água de lastro com a finalidade do atendimento da Regra D-2 da 

convenção.

Os  laboratórios  homologados pela  IMO para  realizarem a  avaliação  encontram-se  na 

Holanda, África do Sul, EUA, Japão, Coréia e Alemanha; sendo assim, qualquer empresa 

que desenvolva algum equipamento para atender a regra D-2 deverá realizar seus testes 

no ditos centros.
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Segundo a IMO (2007), foram apresentados os documentos MEPC 56/2/1, MEPC 56/2/4, 

MEPC 56/2/7, MEPC 56/2/10, MEPC 56/2/12 e MEPC 56/2/14. 

4.3.4.1. MEPC 56/2/1

De acordo com LAND (2001), existem dois métodos apresentados pela Noruega que são 

ozonização e supersaturação de gás.

De acordo com este MEPC, o sistema BWM Oceansaver utiliza  processo de cavitação 

por duplo pulso antes da supersaturação com nitrogênio. Possui um estágio de filtração 

inicial e opcional.  O tratamento é em linha na tomada de lastro.  Ainda precisa de uma 

aeração da água de lastro antes do deslastro para torná-la compatível com a água do mar  

natural costeira.

O sistema BWM Optimar que combina irradiação UV, separação de partícula com baixa  

pressão e filtração.  Trata o lastro em linha, na sua tomada, e também na sua descarga  

para matar ou inativar o potencial de novo crescimento dos organismos, enquanto a água 

de lastro fica armazenada a bordo.

O sistema  BWM utiliza  pré-filtração de 50 µm com tecnologia  de oxidação avançada 

(AOT),  produto PureBallast,  com processo  fotocatalítico  que  gera  radicais  livres  que 

destroem as membranas das células.   Não utiliza produtos químicos nem gera resíduos 

tóxicos.  Sistema compacto totalmente automatizado. 

O método de ozonização tem sido utilizado para o tratamento de água potável e de água 

industrial. O trabalho abordou a eficiência do processo, as taxas de decaimento do agente 

empregado no tratamento, com o poder oxidante da água do mar, e os efeitos corrosivos 

da água do mar tratada com ozônio.

Existe  pouca experiência  e poucas referências com respeito ao emprego de ozonização 

para o tratamento de água salgada. O efeito de tratamento, neste caso, é diferente.
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Alguns  exercícios  de  laboratório  para  verificação  da  eficiência  de  desinfecção  e 

decaimento oxidante em água do mar foram efetuados. Os resultados dependem da água 

do mar com relação à presença de matérias orgânicas.

Esse tipo de tratamento tem conseqüências adversas para a saúde ocupacional de quem 

lida  com o  sistema  (pode  produzir  irritação  nos  olhos,  dor  de  cabeça  e  problemas  

pulmonares).  Em vista  disso,  requerem normas  industriais  de segurança  para projeto, 

construção e instalação, bem como procedimentos operacionais apropriados.

Esse produto reage com o cloro da água do mar e produz várias substâncias corrosivas. A 

matéria  orgânica presente na água do mar consome o ozônio, o que reduz a eficiência  

desse processo, ou pode requerer dosagens maiores com previsíveis  agravamentos das 

desvantagens acima citadas. Foram apresentadas informações sobre os testes que têm sido 

conduzidos com Artêmia, uma espécie aquática normalmente utilizada para experimentos 

desse tipo em laboratório.  O tratamento com ozônio necessita de 6 a 12 dias. Nos testes 

efetuados, ocorreram alguns problemas de crescimento de organismos poucos dias após o 

tratamento ("re- growing").

O  sistema  de  saturação  de  gás  também  está  sendo  realizado  pela  Noruega.  Esse 

procedimento  produz uma  água de lastro com supersaturação  de gás  e  promove  uma 

posterior redução da pressão com a conseqüente formação de bolhas. Isto provoca efeitos 

de hemorragia e de embolismo nos organismos, levando-os à condição letal.  Mesmo as 

exposições sub-letais acarretam um considerável estress nesses organismos, produzindo 

dificuldades respiratórias e inativando-os.

A eficiência do processo varia conforme os grupos de organismos tratados. O sistema não 

é aplicável  para vírus,  algas,  bactérias,  protozoários,  cistos de algas  e  alguns  ovos de 

peixe.  A  eficiência  para  os ovos de  outras espécies  aquáticas  ainda  precisa  ser  mais  

investigada.

Os autores afirmaram ser este método seguro para a tripulação e para o navio, bem como  

ser ambientalmente aceitável. O sistema pode ser também considerado prático, mas ainda 

não demonstrou ser de custo efetivo. Não requer manuseio  de produtos químicos nem 
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inflamáveis. Não têm nem estudos nem informações sobre a possibilidade de resultar em 

aumento da corrosão nos tanques. Não despeja produtos químicos ou poluentes junto com 

o deslastro, mas deixa os organismos tratados mortos ou moribundos.

Ainda existem dúvidas quanto à sua eficácia relativa à sobrevivência dos organismos e 

aos seus efeitos sobre os sedimentos.

4.3.4.2. MEPC 56/2/4
 

De acordo  com LAND  (2001),  em Cingapura,  a  tecnologia  de  filtração,  ou seja,  de 

separação prevê a utilização complementar de tratamentos secundários,  tais como raios 

ultravioletas (UV), ultra-som ou biocidas. 

Os filtros usuais são de 40 microns ou maiores. Com os avanços tecnológicos, os filtros já 

estão chegando a 10 microns.  Os autores chegaram a utilizar  um filtro  com tela para 

separação de 25 microns.

Está sendo considerada a utilização de sistema de auto-limpeza automática. Foi citada a 

utilização de um retro-fluxo com menos de 1% da vazão do filtro. Esse sistema tem sido 

testado em navios e em barcaças. Ele é considerado, pelos autores do trabalho, simples e  

prático. Utiliza filtros múltiplos.  As faixas  de vazões são de 8 a 10 mil  m3/h.   Caso o 

tratamento  secundário  a  jusante  seja  o  UV,  existe  a  preocupação  com a  redução  de 

turbidez a ser obtida na filtragem. Foi mencionado que o sistema é compacto, com o seu  

volume variando conforme a vazão. O sistema utilizado pelos autores ocupa um espaço 

de 2 a 2,5 m3.

4.3.4.3. MEPC. 56/2/7

 O método mecânico, que utiliza tubulações que possibilitam a injeção de ar ou de ozônio, 

foi apresentado pelo Japão. 
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Tratamento  Híbrido  –  1ª  etapa  com  filtração  (35  µm)  e  2ª  etapa  com  tratamento 

eletrolítico produzindo agente oxidante (NaClO e Na2SO3) e etapa final com danos físicos 

provocados por cavitação em tubos de venture múltiplos na tomada do lastro

Tubo Especial do Sistema BWM que utiliza um método desinfetante em linha na rede de 

carregamento de lastro.  Possui placas, lâminas e tubos que destroem os organismos e o 

processo termina  com ozonização. Já tem aprovação básica  da IMO para a substância 

ativa que utiliza (ozônio).

 Sistema Hitachi de tratamento de água de lastro ambientalmente aceitável com uso de 

tecnologia de planta de purificação a qual produz flocos de plancton, bactérias e sólidos 

suspensos na água e partículas magnéticas adicionadas à água.  Uma segunda unidade 

remove magneticamente os flocos da água.  A 3ª unidade remove os flocos remanescentes 

por filtração.

A segunda etapa consiste no sistema que possui uma seção de revolução e um ponto de 

injeção do gás, que pode ser ar natural ou ozônio, produz, na sua saída, danos às espécies  

aquáticas tratadas maiores do que 40 mm. A velocidade da água considerada no projeto 

da tubulação especial é de 5 m/s. O tipo de gás injetado é o ar natural com vazão de 5 

litros / minuto (correspondente a 22,5% do volume da água do mar). Deve-se considerar a 

repetição da passagem da água no tubo de uma a dez vezes, o que aumenta a eficácia do 

processo. Recomenda-se o controle dos organismos, durante esse processo, por meio de 

amostragens.

Feita uma avaliação dos efeitos, tiveram-se, para os fitoplancton, células danificadas e, 

para os zooplancton, indivíduos danificados. As taxas de danos causados a essas espécies  

foram de 54,8% para os fitoplancton e 65,1% para os zooplancton.

O método também foi experimentado com o insuflamento de gás ozônio, com velocidade 

da água de 5 m/s, com vazão de ozônio de 10 g/h e com concentração final do oxidante na 

água do mar  de 1 mg/litro,  com um único  repasse,  observando-se os fitoplancton,  os 

zooplancton  e  a  concentração  oxidante.  O  método  mecânico,  que  utiliza  tubulação 

especial  e ar,  mata 55% dos fitoplancton e 65% dos zooplancton após tratamento. As 
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taxas  são  aumentadas  para  95%  e  87%,  respectivamente,  após  uma  semana  de 

armazenamento.  Repetindo-se  dez  vezes  a  passagem,  mata  mais  do  que  95%  das 

bactérias.

O  método  utilizando-se  o  tubo  com ozônio,  mata  99%  dos  fitoplancton  e  89%  dos 

zooplancton  após  o  tratamento,  enquanto  a  taxa  aumentou  para  100%  e  97%, 

respectivamente, após uma semana de armazenamento.

O  autor  finalizou  a  apresentação  considerando  que  o  método  é  ambientalmente  não 

nocivo, de fácil manutenção e econômico na sua operação. O tratamento por tubulação 

especial é uma técnica realística que é capaz de ser aplicada para todas as áreas de água 

no mundo e em muitos dos navios. Apesar do alto desempenho apresentado, a injeção do 

ozônio requer um dispositivo muito grande e dispendioso, o que dificulta a sua utilização 

em navios.

O sistema com tubulação especial e injeção de ar efetua apenas um tratamento mecânico  

que provoca danos aos organismos aquáticos. Já com a injeção de ozônio, combina-se 

esse efeito mecânico com o efeito químico de desinfetante proporcionado por esse gás.

4.3.4.4. MEPC 56/2/10

Apesar  de ter sido  apresentado  na  IMO em 2007 pela  Alemanha,  os Estados Unidos 

também estão realizando estudos e testes sobre o método de tratamento por biocida.

Os Estados Unidos utiliza um produto tóxico que tem a capacidade de tratar sedimentos e 

cistos  dinoflagelados  com  destruição  em  cerca  de  duas  horas.  Essa  toxidade  tem 

capacidade de ser mantida para águas de estuários e para água doce numa ampla faixa de 

pH e de salinidade. Além disso, podem tratar também larvas e ovos de peixes, crustáceos 

planctônicos, larvas bivalves, incluindo o mexilhão zebra e o vibrião da cólera.

O produto tem meia-vida de 16 a 30 horas e, segundo os palestrantes, a água descarregada 

não deve representar uma ameaça tóxica para o local de deslastro.  A concentração de 
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toxidade desse produto foi de 1 ppm (1 mg/l),  com uma dosagem de produto de 1 a 2  

gramas por tonelada de água de lastro. 

Houve preocupação nos Estados Unidos de se definir  quais os biocidas que realmente já  

estão  disponíveis  para  tratamento  de  água  de  lastro  (e  não  os  produtos  ainda  em 

desenvolvimento). Assim, chegaram à conclusão de que deveriam ser realizados testes em 

navios para avaliação se esses métodos de tratamento são práticos para aplicação geral.

O custo do produto sai menos de US$ 0.2 por tonelada. Não é preciso  se efetuar pré-

tratamento. O equipamento de dosagem pode ser adquirido por um valor aproximado de 

US$1.000,00.

O sistema apresentado pela Alemanha trata - se de um sistema modular com 1ª etapa de 

separação por disco de filtração (35  μm) com posterior desinfecção.  Utiliza substância 

ativa por meio de eletrólise avançada, que produz menos cloro e subprodutos residuais.  

Não requer manuseio de produtos químicos, porque os desinfetantes são produzidos no 

tubo. O sistema  SEDNA opera em linha  na tomada  de lastro.   Baseado  em conceito  

modular com separação física em 2 etapas (hidrociclone e filtro de 50 μm) e tratamento 

secundário com agente oxidante. Utiliza a substância ativa peraclean®ocean (que já tem 

aprovação básica da IMO). Baseado em conceito modular, com o 1º estágio de separação 

mecânica  por  filtração  e  o  2º  estágio  utilizando  um  líquido  desinfetante.   Utiliza 

substâncias  ativas  cujos  agentes  são:  oxigênio;  ozônio;  cloro  livre  e  peróxido  de 

hidrogênio.

Foram apresentados resultados de laboratório. Trata-se de um biocida líquido baseado no 

ácido peroxi-acético. Este produto libera água oxigenada (H2O2). Essas formulações já  

são muito utilizadas na indústria  de alimentos e de bebidas,  bem como em plantas de 

tratamento de esgoto sanitário e de processos de tratamento de água. São muito aplicadas 

para tratamento de água de refrigeração como um pré-tratamento de águas contaminadas 

biologicamente antes da descarga para o meio ambiente.

É permitida a utilização desse tipo de produto nos Estados Unidos até a concentração de 

100 mg/litro. O tempo de estocagem (validade) do produto pode ser até de um ano e, após 
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esse  período,  mais  de  90%  da  capacidade  de  atividade  original  do  produto  ainda  é 

mantida.

Têm  sido  realizados  testes  padronizados  com Artêmia  (ATS),  que  é  um padrão  de 

referência para avaliação de resultados de eficácia de processo. O padrão ATS avalia  4 

estágios diferentes de evolução dos organismos.

A adição de 350 ppm resultou em 100% de mortalidade de todos os estágios de vida da 

Artêmia. O pH da água tratada é, segundo os autores, ligeiramente, reduzido de 8,2 para 

6, 1, devido às propriedades do produto. Outros experimentos foram realizados com mais 

organismos.

4.3.4.5. MEPC 56/2/12

No  canadá  ,  estão  sendo  conduzidos  testes  de  protótipo,  em  laboratório,  para 

experimentos em 2 estágios, da seguinte maneira:

1º - pré-tratamento com hidrociclone; e

2º - unidade de tratamento com radiação UV.

Utiliza  3  hidrociclones,  em  paralelo.  No  hidrociclone,  são  desenvolvidas  forças 

centrífugas  que  proporcionam  uma  condição  de  separação  para  as  partículas  em 

suspensão na água. Esse trabalho foi realizado com queda de pressão nos hidrociclones da 

ordem de 7 a 10 psi (0,5 a 0,7 bar). A câmara de aplicação do tratamento UV tinha até 8 

lâmpadas com combinações de lâmpadas de 39 W e 120 W.

Sobre  os  resultados,  houve  taxas  de  mortalidade  de  40  a  60%  quando  somente  foi 

utilizado o hidrociclone (no 1º estágio). A taxa de mortalidade para o tratamento de UV 

foi uma função da intensidade de radiação. 100% de mortalidade foi obtida somente para 

dosagens maiores do que 0,4 W.min/cm2.

Nos Estados Unidos, também estão sendo desenvolvidos testes com hidrociclone e UV, 

para um programa dos Grandes Lagos, bem como em Miami. 
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4.3.4.6. MEPC 56/2/14 

De acordo com LAND (2001),  apesar  de ter sido  apresentado na IMO em 2007 pelo 

Reino  Unido,  o  método  de aquecimento  está  sendo  testado  na  Nova Zelândia,  Reino  

Unido e Austrália.

No Reino Unido foi apresentado o método de tratamento UV com uma câmara que expõe 

os organismos  e bactérias a  uma  intensa  radiação UV capaz de produzir  considerável 

mortalidade.  Não utiliza  substâncias ativas,  mas produz tais substâncias.  A câmara de 

UV é precedida por um hidrociclone.

Na Austrália, o sistema apresentado utiliza o calor residual do motor principal do navio  

para matar os organismos nocivos. Foi efetuado um teste no navio graneleiro australiano  

"Iron Whyalla",  de 140 mil  tpb, cujo  objetivo  foi determinar  a temperatura necessária 

para um tratamento eficaz de determinadas espécies com o propósito de matá-las.

Os arranjos de tubulações e de trocadores de calor requeridos para o sistema de circulação 

da água de arrefecimento dos motores principais  do navio,  para tratamento da água de 

lastro,  já  estão  razoavelmente  desenvolvidos,  mas  que,  em alguns  casos,  além de  se 

utilizar a água quente da saída dos resfriadores das camisas dos motores principais, pode 

também ser preciso instalar outros aquecedores a vapor para completar o processo.

Foi citada a temperatura de 45ºC para o aquecimento do lastro a bordo. Existem outras 

referências para utilização de temperaturas da ordem de 70ºC.

O sistema de aquecimento pode ser mais eficaz do que as trocas de água de lastro. Nas 

viagens  do  navio  carregado,  poderia  ser  utilizada  essa  técnica  para  se  tratar  os 

sedimentos, seria promissora, mas teriam que ser desenvolvidos arranjos e procedimentos 

para essa finalidade específica de tratamento de sedimentos.
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O aquecimento combinado com a circulação da água permitiria  também a utilização do 

calor dos gases de exaustão do motor principal do navio.

Bons  resultados  foram citados  com respeito  ao  tratamento  de  zooplancton  (que  não 

sobreviveram ao calor) e de fitoplancton (cuja sobrevivência foi muito limitada). O tempo 

requerido para o tratamento é função dos organismos a serem tratados e desativados e, em 

alguns casos, pode ser longo.

No Reino Unido, o sistema apresentado visa navios petroleiros e pretende selecionar um 

navio para teste, determinar a temperatura mais apropriada para o tratamento e analisar os 

custos do processo.

A idéia neste projeto é a de utilização de fontes alternativas para o aquecimento do lastro. 

Pretende-se aplicar o aquecimento, considerado pelos autores rápidos, no carregamento 

do lastro no porto. Em viagem, deverá ser utilizada a energia disponível e considerar as 

perdas de calor.

O trabalho está sendo efetuado tendo por objetivo desenvolver um sistema de tratamento 

de água de lastro por aquecimento para navios-tanques. Foi mencionada a intenção de se 

realizar, num petroleiro de casco duplo, a execução do experimento, com a utilização de 

calor  proveniente  das  caldeiras  auxiliares.  Para  navios  com  turbina  a  vapor  para  a 

propulsão, o sistema poderá ser diferente, utilizando-se a caldeira principal,  que é mais  

potente.

O navio em estudo (um Suezmax) possui tanques de lastro com 56.600 m³ de capacidade 

total e duas bombas de lastro de 2000 m3/h. O sistema apresentado aquece a água em dois 

estágios. Inicialmente, um pré-aquecedor eleva a temperatura da água, na faixa de 5º a 

34ºC, até 55ºC; depois, a água entra no aquecedor principal, e a temperatura é elevada até 

uma faixa de 65º a 70ºC. Essa água quente é utilizada como fonte de energia térmica no 

pré-aquecedor.  Na saída  desse equipamento, reduz-se a temperatura da água de lastro 

para a faixa de 13 a 42ºC, o que representa uma elevação média  de 8ºC em relação à  

temperatura inicial da água. Nesse processo, ocorre também um efeito de choque térmico, 

que, supõe-se, deva contribuir para a eliminação e inativação das espécies.
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Os palestrantes fizeram críticas às trocas de água de lastro em alto mar, que consideram 

ser um processo demorado e que requer três trocas do volume total da água de lastro a 

bordo. Foi citado que a perda de carga dos aquecedores precisa ser melhorada no projeto. 

Com relação aos efeitos corrosivos do método, os palestrantes informaram que não deve 

ser tão significativo, porque a temperatura da água só é aumentada em cerca de 8ºC.

Na Nova Zelândia foi realizado um teste em um navio químico, utilizando o tanque de 

colisão  de ré para o tratamento  de aquecimento. A temperatura da água de lastro foi 

elevada de 24 a 42ºC. Certas espécies podem requerer maior temperatura (50ºC, p.ex.).

Foram utilizados os gases de exaustão das máquinas  para aquecimento da água numa 

viagem da Austrália  para a Nova Zelândia.  O aquecimento precisa ser otimizado assim 

como o tanque e o sistema  de recirculação. As perdas de calor  também precisam ser 

minimizadas,  bem  como  há  necessidade  de  se  procurar  desenvolver  sistemas  custo 

efetivo.

4.3.4.7. OUTROS MÉTODOS

Segundo LAND (2001), existem outros métodos, como desoxigenação e eletroionização, 

que estão sendo testados em laboratórios por vários países.

Método  por  desoxigenação  trata-se  de  um sistema mecânico  e  utiliza  vácuo  para  a 

remoção do oxigênio  dissolvido  na água. Foram efetuadas experiências  em laboratório 

com duração  de  10  dias  e  com várias  corridas  experimentais.  Pretende-se  criar  um 

sistema de baixo custo e de alto desempenho.

Os testes mostraram uma capacidade de eliminação imediata de 50 a 75% de zooplancton 

e,  quase  completa,  após  2  dias  de  tratamento.  A  análise  de  biomassa  total  (ATP  = 

adenosina  trifosfato)  mostrou  uma  redução  de  86%  de  organismos,  até  um tamanho 

mínimo de 10 micra, após 10 dias.
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O sistema foi desenvolvido para uma capacidade de 7,3 t/h. Pode ser usado para a retro 

alimentação de navios existentes ou para navios novos. Os palestrantes afirmaram que o 

sistema é seguro para o navio e para a tripulação. Não acarreta problemas ambientais e 

pode ser considerado de custo efetivo.

Para permitir  uma  verificação, mais  fácil,  do cumprimento  dos requisitos de água  de 

lastro, o sistema pode ser monitorado por computador. Tem-se a medição da vazão de 

água e a da redução do oxigênio. Foi mencionada uma redução de 8 ppm para 3 ppm. Não 

foi informado o nível de vácuo necessário e supõe-se uma necessidade de recirculação da 

água. Não é considerado eficaz para o tratamento de dinoflagelados, cistos e organismos 

bênticos. Os custos de capital combinados com os de instalação foram estimados em US$ 

400 mil.

O  método por eletro-ionização tem sido  utilizado  para tratamento de água doce e não 

existe  ainda experiência  para água salobra e para água salgada. Um sistema  piloto foi 

montado para testar  misturas  típicas  de organismos  marinhos  que são  encontrados na 

água. O sistema consiste de um tanque de teste, contendo 300 litros de biota rica da água 

do mar, e de dois geradores de gás.

Foram usados organismos pequenos, menores do que 20 microns,  e os testes serviram 

para avaliação da sobrevivência de micróbios, bactérias e protistas (algas unicelulares e 

protozoárias).

Os  organismos  foram expostos a  mistura  de gases  oxidantes,  baseados  em oxigênio, 

nitrogênio  e cloro,  no  tanque  de teste.  O palestrante  informou  que,  na  água  do  mar,  

existem  cerca  de  1  milhão  de  micróbios  por  mililitro.  Como  a  indústria  requer 

tratamentos  rápidos,  foi  estabelecido  um tempo  de  contato  máximo  de  15  minutos. 

Curvas  de  sobrevivência  foram  usadas  para  ajustar  melhor  o  processo.  O  sistema 

demonstrou capacidade de matar até 90% das bactérias no tanque de 300 litros com 2 

minutos de contato e matar todos os organismos em 15 minutos.

Foi  comentado  que  o  cloro  residual  na  água  tratada,  para  o  tempo  de  contato  do 

tratamento mais curto, foi menor do que 0,3 ppm. 
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4.4. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

Até o presente momento o sistema de gerenciamento de água de lastro norueguês recebeu 

aprovação  final  (não  definitiva),  conforme  descrito  no  documento  MEPC 56/2/1.  Os 

demais sistemas encontram-se em avaliação. 

No  próximo  capítulo,  serão  descritas  as  características  para  locais  propícios  para 

deslastro, ou seja, local propício para troca de água de lastro de embarcações.

5. LOCAIS PROPÍCIOS PARA DESLASTRO DO TANQUE DE EMBARCAÇÕES

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAS
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O lastro nos navios assegura que os esforços e condições de estabilidade serão mantidos 

dentro  dos  limites  recomendados  em todos os estágios  da  operação  e da  viagem em 

quaisquer condições de tempo e de mar.

As operações de lastro e deslastro podem ocorrer nas situaçãoes de troca de água de lastro 

e quando a embarcação atraca no porto.

De acordo com a NORMAM 20, é  obrigatório  para operações de lastro e deslastro o 

preenchimento  dos  formulários  com  informações  sobre  a  Água  de  Lastro.  Esses 

documentos deverão ser entregues às autoridades portuárias (DPC) e ANVISA.

5.2. LOCAIS PROPÍCIOS PARA A TROCA DA ÁGUA DE LASTRO

A esfera de atuação do transporte aquaviário compreende a navegação fluvial, lacustre, de 

cabotagem, de longo curso, de apoio maritimo e portuário.A navegação de longo curso é 

realizada  no mar  entre portos brasileiros  e estrangeiros.  A navegação de cabotagem  é 

realizada no mar ou por vias fluviais, entre portos interiores do país ou ao longo da costa. 

No  Brasil,  a  navegação  de  cabotagem pode  ser  somente  realizada  por  embarcações 

construídas no país,  tendo como principal objetivo garantir a construção de navios nos 

estaleiros  brasileiros,  manutenção  e  o  incentivo  para  a  indústria  naval  brasileira.  A 

navegação  de  apoio  marítimo  é  realizada  para  o  apoio  logístico  a  embarcações  e 

instalações em águas jurisdicionais brasileiras. A navegação lacustre é realizada em lagos 

e tem como característica a ligação de cidades e países circunvizinhos com um tipo de 

transporte restrito em face de serem poucos os lagos navegáveis.  A navegação Fluvial é 

realizada em hidrovias interiores transportando qualquer carga, com navios de todos os 

tipos  e  tamanhos,  desde  que  a  via  navegável  os comporte  em percurso  nacional  ou 

internacional.  A navegação de apoio portuário é realizada exclusivamente nos portos e 

terminais aquaviários utilizada para atendimento às embarcações e instalações portuárias. 

O transporte aquaviário pode ser feito através de linhas regulares e não-regulares que são 

estabelecidas pelas companhias de navegação.
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As linhas regulares são aquelas cujos navios têm uma rota pré-definida e as não-regulares  

são definidas de acordo com a demanda ou necessidade das companhias.

A NORMAM 20 estabelece que a troca da água de lastro seja realizada a pelo menos 200 

milhas náuticas da costa e em águas com pelo menos 200 metros de profundidade. Porém,  

ao realizar a troca da água de lastro, deve-se ter em mente os aspectos de segurança da 

tripulação e da embarcação e estar sob condições meteorológicas favoráveis.  Portanto, 

nos casos em que o navio não puder realizar a troca da água de lastro devido a situações 

de emergência ou decorrentes da hidrografia da região, a troca deverá ser realizada o mais 

distante possível  da terra firme  mais  próxima  e,  em todos os casos,  a  pelo  menos  50 

milhas náuticas e em águas com pelo menos 200 metros de profundidade. Não deverá ser 

exigido  de um navio  que se desvie  do seu plano de viagem ou retarde a viagem para 

cumprimento do disposto nos itens anteriores. 

Os métodos admissíveis para a troca de água de lastro são o seqüencial, fluxo contínuo ou 

diluição. Quanto ao método do fluxo  contínuo ou de diluição  para a troca da água de 

lastro, deverá ser bombeado, no mínimo, três vezes o volume do tanque, com o objetivo 

de obter eficiência de pelo menos 95% de troca volumétrica da água de lastro.

De acordo com a NORMAM 20, é proibida qualquer violação das prescrições da norma 

marítima  dentro das águas jurisdicionais  brasileiras (AJB), sendo estabelecidas sanções 

de acordo com as leis nacionais.  Quando isso ocorrer, o agente da autoridade marítima 

deve  mandar  instaurar  um  procedimento  administrativo  em  conformidade  com  a 

legislação, podendo ainda tomar medidas para advertir, determinar ou proibir a entrada do 

navio no porto ou terminal. Também deverá ser preenchido formulário com informações 

relativas à água utilizada  como lastro. Este, assim como o plano de gerenciamento da 

água de lastro é documento obrigatório, trata-se de objeto de inspeção pelos agentes da 

autoridade marítima. 

5.3. IMPACTOS A BORDO DECORRENTES DA TROCA DE ÁGUA DE LASTRO

Para  se  alcançar  o  objetivo  de  identificar  áreas  recomendadas  para  deslastre,  faz-se 

necessário inicialmente definir áreas de exclusão, ou seja, aquelas áreas consideradas de 

94



risco,  onde  não  se  recomenda  e  não  se  permite  o  deslastre  de  navios.  Os  critérios 

utilizados para compor a área de exclusão vinculam-se a possíveis riscos ambientais e à 

saúde  populacional  que  poderiam  advir  do  deslastramento  (DAMASCENO  E 

CARVALHO, 2005).

5.4.  METODOLOGIA  UTILIZADA  PARA  CARACTERIZAR  LOCAIS  DE 

DESLASTRO  EVITANDO  IMPACTOS  NAS  ÁREAS  ECOLOGICAMENTE 

SENSÍVEIS E EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Tendo sido realizada a troca de água de lastro ou não, quando a embarcação está próxima 

do porto , muitas vezes tem que deslastrar para receber carga. Mas não é possível que 

esse deslastro seja realizado em local inadequado, pois de acordo com a NORMAM 20, é 

proibida a descarga de água de lastro nas áreas ecologicamente sensíveis e em unidades 

de conservação (UC) ou em outras áreas cautelares estabelecidas pelos órgãos ambientais  

ou sanitários nas águas jurisdicionais brasileiras.

Portanto, faz-se necessário mapear as áreas próximas da costa indicando os melhores locais  

para o deslastro. Segundo TELES (2004), podem ser  identificadas as áreas para deslastre 

por geoprocessamento.

O geoprocessamento permite a partir do cruzamento de diversas variáveis espacializadas,  

delimitarem uma área  de  mínimo  impacto  que pode ser  recomendada  às  autoridades 

competentes  como  área passível  de  realização  de deslastre  por  navios.  Portanto  para 

localizar  geograficamente o potencial  de risco e garantir que características ambientais  

não sejam afetadas, é possível reunir, organizar e apresentar dados dispersos sobre áreas 

urbanas, ocorrência de manguezais e localização de unidades de conservação estaduais e 

federais,  além  de  dados  sobre  circulação  de  águas  e  batimetria  da  área  em questão 

(TELES, 2004).

As áreas urbanas são escolhidas com objetivo de evitar possíveis impactos sobre a saúde 

populacional causados pela presença de contaminantes constituídos por microorganismos 

patogênicos nas águas de lastro, podendo propiciar a ocorrência de surtos de doenças de 

veiculação hídrica como a cólera, febre tifóide e hepatite.
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As  áreas  de  manguezais  são  escolhidas  com  objetivo  de  impedir  impactos  aos 

ecossistemas,  pois  esses  representam  sítios  de  reprodução  de  diversos  organismos 

marinhos. Contaminantes químicos presentes nas águas de lastro poderiam provocar séria 

perturbação do ecossistema, além do fato de que espécies invasoras presentes também nas 

águas de lastro poderiam desequilibrar a teia de relações ecológicas entre as espécies ali 

presentes. Além disso, os manguezais, diferentemente das áreas urbanas ou das unidades 

de  conservação  terrestres,  sofrem  os  impactos  de  forma  direta  dos  contaminantes 

presentes na água de lastro, pelo fato dos manguezais constituírem um ambiente em que a 

água faz parte dos mesmos, não se tratando apenas de áreas de contato.

As áreas protegidas na forma de unidades de conservação são mapeadas e avaliadas em 

termos de faixas de proximidade em relação ao deslastre de navios.

Segundo TELES (2004), através de uma representação esquemática (FIG 5.1), pode-se 

identificar melhor a seqüência de procedimentos adotados assim como os dados e mapas 

manipulados  em  cada  procedimento  e  os  mapas  gerados  como  conseqüência  dessas 

operações.
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FIG.5.1. Metodologia para identificar locais apropriados para o deslastro
Fonte: TELLES (2004)

A partir  do mapa de uso da terra,  foram destacados,  na área de estudo, os elementos 

ambientais  de interesse  em torno dos quais  se  deveriam gerar  as  faixas  de risco  por 

proximidade. Para se precisar o valor dessa extensão da faixa de proximidade que poderia 

representar risco ante um evento de deslastre de navio, utilizou-se o mapa de circulação 

das águas que definem o campo de deslocamentos da carga contaminante.

Foi considerado, para este  estudo, o  mapa  de velocidade  de circulação  das águas  em 

enchente de maré de sizígia com ventos de frente fria, pois sua velocidade de circulação  

das águas é aumentada ao seu máximo, permitindo calcular o deslocamento máximo de 

um contaminante durante um período completo de enchente de maré (Figura 5.2). 
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FIG.5.2. Maré de Sizígia.
Fonte: Valentini(2003)

As marés são caracterizadas por oscilações rítmicas do nível do mar  num intervalo  de 

tempo de algumas horas, um pouco mais de 12 ou 24 horas, constituindo assim uma das 

mais  longas  ondas  oceânicas.  Essas  oscilações  de  nível  são  causadas  pelas  forças 

gravitacionais  entre a Lua e o Sol (FIG 5.3) que atuam sobre a Terra em rotação. Tais 

oscilações do nível do mar estão mais correlacionadas com a Lua do que com o Sol e, por 

esse motivo, sua freqüência acompanha o dia lunar médio, que é da ordem de 50 minutos 

mais longo que o dia solar médio (VALENTINI, 2003).

FIG.5.3. Forças gravitacionais
Fonte: Valentini (2003)

Como  toda  onda,  a  maré  tem amplitude  e  período,  como  mostrado  na  Figura  5.4 

(comprimento de onda depende do período e da geometria do local por onde essa onda se  

propaga). Se a onda de maré tem período de aproximadamente 24 horas,  diz-se que a 

maré é diurna, e se o período for de aproximadamente 12 horas diz-se que a maré é semi-
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diurna.  Cada  período  completo  da  maré  é  chamado  de  ciclo,  e,  num ciclo,  a  maré 

apresenta fases. A subida da água é chamada de enchente ("flow" ou “flood”), e a descida 

é chamada de vazante ("ebb").  O nível máximo  no ciclo  é chamado de preamar ("high 

tide") e o nível mínimo de baixamar ("low tide").

FIG.5.4. Comprimento de onda de maré.
Fonte: Valentini (2003)

Essa subida e descida da água, ou a passagem da onda de maré, gera as correntes de maré.  

Em geral, as correntes de maré são mais intensas em regiões costeiras, ou seja, regiões com  

profundidades  restritas  ou  com  fronteiras  laterais  como  as  barreiras  continentais,  

desembocaduras de rios, baías entre outras feições geográficas. A intensidade da corrente de  

maré depende do volume de água que deve escoar através de uma região: quanto maior for o  

volume  de água  e  menor  for  a  área  de escoamento,  maior  será  a  corrente  de maré.  Por  

exemplo, se a região for restrita e a área de escoamento for  pequena, como nos casos das  

desembocaduras de canais que ligam lagoas, baías ou estuários ao mar, as correntes de maré  

são  intensificadas,  em  relação  às  correntes  observadas  em áreas  oceânicas  adjacentes;  e  

quanto maior  for a altura da onda da maré, mais intensa será a corrente de maré, seja na  

enchente como na vazante. 

Uma vez definida a extensão das faixas de proximidade, tomando-se o mapa de uso da 

terra,  são  gerados  os  mapas  de  proximidade  de  áreas  urbanas  e  proximidade  de 

manguezais.

O mapa  de proximidade  de unidades  de conservação foi gerado  a partir  do mapa  de 

Unidades de Conservação obedecendo aos mesmos  critérios de extensão das faixas  de 

proximidade.
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Esses três mapas superpostos entre si geram como produto, um mapa de potencial  de  

risco de contaminação. 

Uma vez definidas as áreas de potencial de risco em casos de deslastre que representam 

do  ponto  de  vista  conceitual  áreas  potencialmente  de  exclusão,  parte-se  para  a 

identificação de áreas recomendadas para o deslastre.

Tomando-se por base o mapa de velocidade de circulação de águas em vazante de marés 

de  quadratura  (FIG  5.5)  com ventos  normais,  em que  a  velocidade  de  circulação  é 

minimizada,  selecionam-se  positivamente  aquelas  áreas  de  maior  velocidade,  o  que 

favorece a diluição dos contaminantes presentes na água deslastrada e sua condução mais  

rápida para mar aberto, longe da costa.

FIG.5.5. Maré de quadratura.
Fonte: Valentini(2003)

No mapa de profundidade da baía (batimétrico), selecionaram-se positivamente as áreas 

com maior  profundidade da água, que representa maior altura da coluna de água com 

maior poder de diluição dos contaminantes. As regiões selecionadas foram aquelas com 

profundidade  superior  a  30 metros,  que representam as faixas  de maior  profundidade 

dentro  da  amplitude  apresentada  na  localidade.  A  escolha  das  áreas  de  maior  

profundidade permite que os contaminantes presentes na água deslastrada sofram maior 

diluição em virtude da maior altura na coluna de água, minimizando o potencial de risco.
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O cruzamento destes dois mapas com o mapa anteriormente gerado de mapa de potencial  

de risco de contaminação produz o mapa final de áreas recomendadas para deslastre de 

navios.

5.5. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

O local  de deslatro realizado  pelas  embarcações independe  de qualquer  procedimento 

anterior como a troca de água de lastro, tratamento ou na ausência  das opções citadas.  

Portanto,  faz-se  necessário  mapear  as  áreas  propícias  para  deslastro  a  fim  de  evitar  

impactos nas áreas ecologicamente sensíveis e em unidades de conservação.

No próximo capítulo, será proposto plano de água de lastro de embarcações considerando 

todos os procedimentos realizados para troca de água de lastro em embarcações assim 

como o deslatro da mesma.
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6. PLANO DE GESTÃO DE ÁGUA DE LASTRO DE EMBARCAÇÕES

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAS

Segundo  VIEIRA  (2005),  o  gerenciamento  de  risco  está  diretamente  relacionado  ao 

comportamento  dos  tomadores  de  decisão,  através  da  análise  sistêmica,  seleção  de 

alternativas,  otimização de opções ou minimização de determinados riscos.  O objetivo 

essencial do gerenciamento de risco é melhorar desempenho do projeto via identificação 

sistemática, avaliação e gestão dos riscos associados ao projeto.

Neste capítulo, são descritas as diretrizes operacionais possíveis para um plano de gestão 

de água de lastro de embarcações.

6.2. PLANO DE GESTÃO DE ÁGUA DE LASTRO 

6.2.1. ESTRUTURA DO PLANO DE GESTÃO DE ÁGUA DE LASTRO

A convenção da IMO sobre água de lastro estabelece pelo  Anexo  I que: “Cada navio  

deverá ter  a  bordo e implementar um plano de gestão de água de lastro.  Tal  plano  

deverá  ser  aprovado  pela  Administração,  levando-se  em  conta  as  diretrizes  

desenvolvidas pela IMO e conterá todos os procedimentos de segurança e coordenação  

da gestão da água de lastro a bordo. O plano de gestão de água de lastro será específico  

a cada navio” 

De acordo com VIEIRA (2005), o processo de gerenciamento de risco acompanha todo 

ciclo de vida do projeto, durante o qual as oportunidades de utilização da análise de risco 

envolvem, dentre outras, as seguintes atividades (Chapman e Ward, 1997): 

 identificação dos interessados e suas expectativas;

 identificação dos apropriados critérios de desempenho;

 avaliação da confiabilidade e viabilidade do projeto;

 avaliação dos custos e benefícios e possíveis mudanças;
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 identificação das restrições legais;

 avaliação  da  duração  do  projeto,  etapas,  recursos,  contingências  e  possíveis 

mudanças;

 avaliação  de  diferentes  estratégias  de  licitação,  termos  contratuais, 

compartilhamento de risco, custos básicos;

 identificação de riscos remanescentes de execução, com avaliação  de possíveis  

alterações de projeto, de custos e prazos;

 identificação de riscos no comissionamento e completo funcionamento do projeto;

 avaliação da eficácia das estratégias de gerenciamento de risco;

 identificação da extensão de futuras responsabilidades, com estimativa de recursos 

e rentabilidade necessários à sustentabilidade do projeto.

A prática do gerenciamento de risco em projetos específicos propicia o desdobramento  

dessas atividades, em instrumentos ou tarefas, classificados em grupos (Raz , 2001).

A  estrutura  do  plano  de  gestão  de  água  de  lastro  de  embarcações  foi  baseada  no 

gerenciamento de 5 categorias de risco. Segundo Raftery (1994), a adoção de uma prática 

de gerenciamento de risco traz diversos benefícios, dentre eles:

 há uma redução geral da exposição ao risco;

 o pré-julgamento conduz à utilização de providências rápidas e pré-avaliadas, no 

caso dos riscos se materializarem;(pró-atividade)

 decisões mais explícitas sobre o projeto;

 definição mais clara de riscos específicos associados a determinados projetos;

 uso mais completo da qualificação e experiência do pessoal envolvido;

 documentação  completa  assegura  que  haja  acumulação  institucional  de 

conhecimento dos riscos de projetos, e não apenas em determinados indivíduos;

Portanto de acordo com o gerenciamento de risco, o plano de gestão de água de lastro de 

embarcações está estruturado da forma apresentada na Figura 6.1.
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FIG. 6.1. Estrutura do Plano de Gestão de água de Lastro de Embarcações.

Para a implantação do plano de gestão, será necessário o comprometimento das empresas de  

navegação e da diretoria dos portos e costas (DPC), que terão a função de disponibilizar os  

recursos humanos, financeiros e operacionais necessários para a tarefa em questão.

Na etapa de identificação e análise de risco, faz-se necessário implantar um sistema de 

banco de dados nas embarcações.

6.2.2. IDENTIFICAÇÃO

Será utilizado como base para a identificação, um modelo de plano de gestão de água de 

lastro  e  sedimentos  (PGALS)  desenvolvido  pela  INTERTANKO  junto  com  a  ICS, 

baseada nas diretrizes da resolução A.828(20) da IMO, de modo a orientar os armadores, 

gerentes  e  outras  pessoas  responsáveis  pela  criação  de  um (PGALS)  para  o  navio, 

conforme é apresentado na Tabela 6.1 (INTERTANKO, 2000).

Identificação

Análise de Risco

Planejamento
(Atribuições do plano de gestão de água de Lastro)

Acompanhamento

Controle e Monitoramento
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TAB. 6.1. Diretrizes Administrativas
Identificação Diretrizes administrativas

Dados  da 
Embarcação

Nome,  proprietário,  bandeira,  tipo  de  navio,  número  na  IMO, 
prefixo,  último  porto,  porto  de  chegada  e  próximo  porto. 
Comprimento,  boca,  calado  médio,  capacidade  total  de  água  de 
lastro, unidade métrica, total de água de lastro a bordo na chegada, 
número de tanques segregados, lista  dos tanques segregados com 
suas capacidades e histórico da água de lastro.

Plano de Carga arranjo dos tanques de lastro e de carga, Arranjo da rede de lastro e 
cálculos de Esforços e Estabilidade.

Fonte: Adaptado da Intertanko(2007)

Todos os dados da Tabela 6.1 devem ser inseridos no banco de dados de um sistema que 

já deve estar implantado na embarcação. Essas informações serão utilizadas como dados 

de  entrada  para  a  avaliação  de  risco  e  servirão  também  para  auxiliar  na  etapa  do 

planejamento.

No  item  histórico  de  água  de  lastro  a  bordo  do  navio,  são  relevantes  as  seguintes 
informações:

 listagem dos tanques onde ocorreu a operação de lastro ou deslastro;

 fonte de água de lastro- data, posição ou porto onde ocorreu o lastro, volume e 

temperatura da água lastrada;

 substituição de água de lastro : pelo método seqüencial ou fluxo contínuo, data, 

posição  onde  ocorreu  a  substituição,  volume,  percentual  de  água  trocada  e 

profundidade;

 descarga de água de lastro e na coluna da direita a relação dos tanques de lastro  

envolvidos- data, posição ou porto, volume e salinidade.

Todos os dados da embarcação deverão ser inseridos num banco de dados de acordo com 

o  formato  de  referência  (Figura  6.2)  do  banco  de  dados  utilizado  pelo  Smithsonian 

Enviromental Research Center e pela US Coast Guard.
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FIG. 6.2. Formato de Referência para o formulário de água de Lastro.
Fonte: US Coast Guard (2003)

Para o plano de carga (Tabela 6.2), deve haver conter informações sobre o arranjo dos 

tanques de lastro e de carga, arranjo de rede e cálculo de esforço e estabilidade.

TAB. 6.2. Plano de Carga
Plano de Carga

Arranjo  dos tanques 
de lastro e de carga

Tanques de carga, de lastro segregado, pique tanque de vante e de ré e 
tanques  de resíduos  (slop  tank).  Tabela  mostrando  a capacidade  de 
cada tanque de lastro e  as  bombas  de lastro, com suas capacidades 
máximas de operação. 
Arranjo de tanques para a partida com o mínimo de lastro. 
Arranjo de tanques para condição normal de lastro. 
Arranjo de tanques para condições de mar bravo. 

Arranjo  da  rede  de 
lastro 

Redes de tubulações, com suas dimensões, tanques de lastro, válvulas 
manuais e automáticas, caixa de mar, válvula  de costado, bombas de 
lastro com seus números de identificação e posição.

Cálculos de Esforços 
e Estabilidade

Devem ser anexados ao final do plano de carga para as condições de 
início e término da operação e fases críticas identificadas pelo imediato

Fonte: Adaptado da Intertanko(2007)

6.2.3. ANÁLISE DE RISCO
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Deverá ser implantado na embarcação, um programa de computador que identifique o 

grau de risco que a embarcação representa em relação ao porto de destino. Para que esse 

programa gere os dados de saída,  ou seja,  os graus de risco referente aos portos, são  

necessárias avaliações de risco referente ao número máximo  de portos possíveis.  Sendo 

assim, os resultados poderão ser inseridos no banco de dados das embarcações. 

A avaliação de risco já foi detalhada no capítulo 3 desta dissertação. Portanto, após ter 

sido definido o grau de risco o sistema também informará o procedimento mais adequado 

vinculado  com as  informações  que  constam na  etapa  de  identificação.  As  diretrizes 

operacionais  estão detalhadas  na  etapa do  planejamento  e  também serão  inseridas  no 

banco de dados.

6.2.4. PLANEJAMENTO

O  planejamento  está  baseado  nos  graus  de  risco  apresentados  no  capítulo  3  desta 

dissertação, que estão divididos em 5 categorias de risco: altíssimo, alto, médio, baixo e  

baixíssimo.

6.2.4.1. ALTÍSSIMO E ALTO RISCO

De  acordo  com os  dados  do  capítulo  3  desta  dissertação,  foi  confirmado  que,  para 

altíssimo e alto risco, há a necessidade da troca de água de lastro e do tratamento. Esse  

procedimento (diretrizes Operacionais) estará adequado ao tipo de navegação, que pode 

ser de cabotagem ou longo curso.

 Navegação de cabotagem (Tabela 6.3)
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TAB. 6.3. Diretrizes Operacionais para navegação de cabotagem
Tanques de Lastro Diretrizes Operacionais

Origem / Destino
Altíssimo e Alto Risco

Cabotagem
Troca de água de Lastro Tratamento

Fluvial / Fluvial Isento Isento/Tratamento a bordo

Marítimo / Fluvial
50 milhas definidas Pelas ES e UM Aprovado IMO

Método de Isolamento
Fluvial / Marítimo Isento Isento

Marítimo / Marítimo
50 milhas definidas Pelas ES e UM Aprovado IMO

Método de Isolamento

Na navegação de cabotagem podem ocorrer quatro situações (Tabela 6.3): fluvial  para 

fluvial, marítimo para fluvial, fluvial para marítimo e marítimo para marítimo.

A primeira situação ocorre quando os taques contém água de um rio (fluvial) e tem como 

destino um local ou porto que contém água de rio (fluvial).  Sendo assim, a embarcação  

poderá ser isenta da troca e do tratamento se as águas em questão estiverem localizadas 

na mesma bacia.  Se as águas em questão se localizarem em bacias diferentes, terá que 

haver um tratamento a bordo, pois há possibilidades de introdução indireta, ou seja, um 

determinado rio já  estar contaminado com uma determinada espécie e esta expandir-se 

para rios de outras bacias ou até mesmo a costa.

A segunda situação ocorre quando o tanque contém água do mar (marítimo) e tem como 

destino  um local  ou porto que  contém água  de  rio  (fluvial).  Essa  situação  pode  ser 

resolvida de duas formas:

 A embarcação  deverá  realizar  a  troca  a  50  milhas  náuticas  respeitando  áreas 

ecologicamente sensíveis  ou unidades  de conservação, pois a  distância  de 200 milhas  

náuticas,  como define  a norma,  por ser  mais  distante da costa,  poderá influenciar  no 

tempo de viagem e na segurança da embarcação. Após ter sido realizada a troca de água 

de lastro, deverá ser realizado um tratamento a bordo aprovado pela IMO.

Se  não  for  possível  atender  a  opção  anterior,  deverá  ser  realizado  o tratamento  pelo  

método de isolamento, ou seja,  o porto deverá disponibilizar  instalações na costa para 

possibilitar o tratamento.
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A terceira situação ocorre quando os tanques contêm água de rio (fluvial)  e têm como 

destino  um  local  ou  porto  que  contem  água  do  mar  (marítimo).  Sendo  assim,  a 

embarcação poderá ser isenta dos dois procedimentos pelo fato das espécies de água de 

rio não sobreviverem em água salgada.

A quarta situação ocorre quando os tanques contêm água do mar (marítimo) e tem como 

destino um local ou porto que contém água do mar (marítimo). O procedimento deverá 

ser o mesmo da segunda situação. 

 Navegação de longo curso (Tabela 6.4)

TAB. 6.4. Diretrizes Operacionais para navegação de Longo Curso
Tanques de Lastro Diretrizes Operacionais

Origem / Destino
Altíssimo e Alto Risco

Longo Curso
Troca de água de Lastro Tratamento

Fluvial / Fluvial Isento Isento/Tratamento a bordo

Marítimo / Fluvial
200 milhas Aprovado IMO

Método de Isolamento/IMO
Fluvial / Marítimo Isento Método de Isolamento

Marítimo / Marítimo
200 milhas Aprovado IMO

Método de Isolamento

Para navegação de longo curso, o procedimento é análogo ao de cabotagem, exceto:

Na segunda e quarta situação, onde a troca de água de lastro deverá ser realizada a 200 

milhas  náuticas.  E caso não  seja  realizada a troca, deverá ser  feito  o tratamento pelo  

método de isolamento. 

6.2.4.2. MÉDIO RISCO

De acordo com os dados do capítulo 3 desta dissertação, foi confirmada que, para médio  

risco  poderá  ocorrer  a  troca  de  água  de  lastro  e  do  tratamento.  Esse  procedimento  

(diretrizes  operacionais)  estará  adequado  ao  tipo  de  navegação,  que  pode  ser  de 

cabotagem ou longo curso.
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 Navegação de cabotagem 

TAB. 6.5. Diretrizes operacionais para navegação de cabotagem
Tanques de Lastro Diretrizes Operacionais

Origem / Destino
Médio Risco
Cabotagem

Troca de água de Lastro Tratamento
Fluvial / Fluvial Isento Isento

Marítimo / Fluvial Isento Aprovado IMO

Fluvial / Marítimo Isento Isento

Marítimo / Marítimo 50 milhas definidas Pelas ES e UN Aprovado IMO

Na navegação de cabotagem, podem ocorrer quatro situações (Tabela.  6.5): fluvial para 

fluvial, marítimo para fluvial, fluvial para marítimo e marítimo para marítimo.

A primeira situação ocorre quando os taques contém água de um rio (fluvial) e tem como 

destino um local ou porto que contém água de rio (fluvial).  Sendo assim, a embarcação  

poderá ser isenta da troca e do tratamento se as águas em questão estiverem localizadas 

na mesma bacia.  Se as águas em questão se localizarem em bacias diferentes, terá que 

haver um tratamento a bordo, pois há possibilidades de introdução indireta, ou seja, um 

determinado rio já  estar contaminado com uma determinada espécie e esta expandir-se 

para rios de outras bacias ou até mesmo a costa.

A segunda  situação ocorre quando  os tanques  contêm água do mar  (marítimo)  e têm 

como destino um local ou porto que contem água de rio (fluvial).  O procedimento mais  

adequado será o tratamento, já que o volume não terá grande representatividade para o 

resultado final.

A terceira situação ocorre quando os tanques contêm água de rio (fluvial)  e têm como 

destino  um  local  ou  porto  que  contém  água  do  mar  (marítimo).  Sendo  assim,  a 

embarcação poderá ser isenta dos dois procedimentos pelo fato das espécies de água de 

rio não sobreviverem em água salgada.

A quarta situação ocorre quando os tanques contem água do mar (marítimo) e tem como 

destino um local ou porto que contém água do mar  (marítimo).  A embarcação deverá  
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realizar a troca de água de lastro quando o tratamento a bordo adotado necessitar deste 

procedimento  como  forma  a  completa-lo.  A  troca  deverá  ser  a  50  milhas  náuticas,  

respeitando  áreas  ecologicamente  sensíveis  ou  unidades  de  conservação  Se  não  for 

possível  atender  a  opção  anterior,  deverá  ser  realizado  o  tratamento  pelo  método de 

isolamento, ou seja, o porto deverá disponibilizar instalações na costa para possibilitar o 

tratamento.

 Navegação de longo curso (Tabela 6.6)

TAB. 6.6. Diretrizes Operacionais para navegação de Longo Curso
Tanques de Lastro Diretrizes Operacionais

Origem / Destino
Médio Risco
Longo Curso

Troca de água de Lastro Tratamento
Fluvial / Fluvial Isento Isento/Tratamento a bordo

Marítimo / Fluvial Isento Aprovado IMO

Fluvial / Marítimo Isento Isento

Marítimo / Marítimo
200 milhas Aprovado pela IMO

Método de Isolamento

Para navegação de longo curso, o procedimento é o mesmo para o de cabotagem, exceto 

na  quarta situação, onde a troca de água de lastro deverá  ser  realizada  a 200 milhas 

náuticas. Caso não seja realizada a troca, deverá ser feito o tratamento pelo método de 

Isolamento. Esse método acarreta um custo para as empresas de navegação.

6.2.4.3. BAIXO E BAIXÍSSIMO RISCO

De acordo com os dados do capítulo 3 desta dissertação, foi confirmada que, para baixo e 

baixíssimo  risco, dependendo da situação poderá ocorrer a necessidade da troca de água 

de lastro e do tratamento. Esse procedimento (diretrizes operacionais) estará adequado ao 

tipo de navegação, que pode ser de cabotagem ou longo curso.

 Navegação de cabotagem (Tabela 6.7)
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TAB. 6.7. Diretrizes Operacionais para navegação de cabotagem
Tanques de Lastro Diretrizes Operacionais

Origem / Destino
Baixo e baixíssimo Risco

Cabotagem
Troca de água de Lastro Tratamento

Fluvial / Fluvial Isento Isento
Marítimo / Fluvial Isento Aprovado IMO
Fluvial / Marítimo Isento Isento

Marítimo / Marítimo 50 milhas definidas Pelas ES e UN Aprovado IMO

O procedimento pertinente para a navegação de cabotagem será análogo ao realizado para 

de médio risco.

 Navegação de Longo Curso (Tabela 6.8)

TAB. 6.8. Diretrizes operacionais para navegação de longo curso
Tanques de Lastro Diretrizes Operacionais

Origem / Destino
Baixo e baixíssimo Risco

Longo Curso
Troca de água de Lastro Tratamento

Fluvial / Fluvial Isento Tratamento a bordo
Marítimo / Fluvial Isento Aprovado IMO
Fluvial / Marítimo Isento Isento

Marítimo / Marítimo
200 milhas Aprovado IMO

Método de Isolamento

O procedimento pertinente para a navegação de longo curso será o mesmo realizado para 

o cenário de médio risco, exceto pela primeira situação, onde o tratamento é necessário 

tendo em vista que a navegação é por cabotagem, o que dificulta a troca de água de lastro.

6.2.4.4 CONSIDERAÇÕES PARA TROCA DE ÁGUA DE LASTRO

Seguem algumas considerações para troca de água de lastro que devem atender a todos os 

graus de risco:

 a troca da água de lastro  do navio  em alto  mar  será efetuada à profundidade 

mínima de 200m e fora de águas territoriais;
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 a troca deverá ser efetuada durante a viagem, com navio  mantendo seu rumo e 

velocidade normal;

 o método utilizado para troca de lastro em alto mar, pelo navio, é de livre arbítrio  

do comandante, mas deve ser dada a garantia de que a água tenha sido substituída 

em no mínimo 95% do seu volume;

 o momento para troca da água de lastro fica a critério do comandante, contanto 

que não coloque em risco o navio ou a tripulação;

 o porto de destino  poderá testar a  água de lastro de no mínimo  a metade dos 

tanques que contenham lastro, para verificar se a mesma atende as condições do 

padrão D2, conforme Anexo I.

 É  necessário  que  o  banco  de  dados  da  embarcação  contenha  as  seguintes 

informações  em relação  à troca de água de lastro: coordenadas geográficas  do 

início e fim,  data e hora do início e término, se a operação transcorreu de forma  

ininterrupta, ou se foi interrompida no período diurno ou noturno; temperatura da 

água do mar e do ar no início e final da troca; hora do início e do final da operação 

da bomba  de lastro utilizada e data em que foi realizada  a última  limpeza  dos 

tanques de duplo fundo.

6.2.4.5.CONSIDERAÇÕES  PARA  TRATAMENTO  A  BORDO  OU  MÉTODO  DE 
ISOLAMENTO

 O método de isolamento  acarretará um custo  para as  empresas  de navegação. 

Portanto, faz-se necessário que a troca e tratamento a bordo sejam realizados de 

forma a atender o padrão D-2.

 Os tratamentos a  bordo podem ser  químicos,  físicos  ou mecânicos.  A  melhor 

opção ficará a critério do comandante da embarcação.
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6.2.5. ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento  das  diretrizes  administrativas  e  operacionais  deverá  ser  realizado 

pelos tripulantes. Todas as funções foram distribuídas de acordo com as atribuições que já 

exercem em suas funções.

TAB. 6.9. Diretrizes Operacionais
RESPONSÁVEL RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

Comandante

Implantar, executar e avaliar o plano de gerenciamento da água de 
lastro no navio.
Cumprir e fazer cumprir as instruções contidas neste plano;

Cumprir normas e regulamentos nacionais e internacionais;
Assegurar que o navio seja operado de maneira eficiente, segura e 
de acordo com os planos e manuais do navio;
Aprovar  o  planejamento  das  operações  de  carga,  lastro  e 
sedimentos, limpeza de tanques e abastecimento, garantindo que os 
planos  sejam  divulgados  para  todos  os  envolvidos  e  que  as 
operações sejam conduzidas conforme planejadas;
Certificar-se de que todos os tripulantes envolvidos nas operações 
estejam  familiarizados  com  os  sistemas,  equipamentos  e 
procedimentos antes de assumirem as suas funções.
Conscientizar  a  tripulação  sobre  o  Plano  de  Gerenciamento  da 
Água de lastro e Sedimentos

Imediato

Cumprir e fazer cumprir as instruções contidas neste plano;
Cumprir normas e regulamentos nacionais e internacionais;
Zelar pela operação segura e de acordo com os planos e manuais 
do navio;
Preparar  os  planos  de  carga,  lastro  e  sedimentos  e  limpeza  de 
tanques  antes  de  cada  operação  submetendo-os  à  aprovação  do 
comandante.
Preencher o livro de registro da água de lastro a cada operação de 
lastro, deslastro ou transferência de água de lastro ou remoção de 
sedimentos.
Preencher  o  Formulário  de  Controle  da  Água  de  Lastro  e 
encaminhá-lo  ao  representante  da  ANVISA  e  DPC  quando  da 
chegada do navio nos portos ou terminais.
Familiarizar  os novos  tripulantes  que  ficarão  envolvidos  com o 
gerenciamento da água de lastro

Oficiais de 
Náutica

Cumprir e fazer cumprir as instruções contidas neste plano;
Cumprir os regulamentos nacionais e internacionais;
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Zelar pela operação segura e de acordo com os planos e manuais 
do navio.
Disponibiliza  iluminação  do  convés,  em  condições  seguras  de 
navegação, em operações noturnas de lastro quando em viagem

Chefe de 
Máquinas

Cumprir e fazer cumprir as instruções contidas neste plano;

Cumprir os regulamentos nacionais e internacionais;
Garantir  o  bom  funcionamento  dos  equipamentos  e  sistemas 
relacionados às operações de carga e lastro e sedimentos, limpeza 
de tanques e abastecimento, de acordo com os planos e manuais do 
navio.

Oficial de 
Máquinas

Cumprir e fazer cumprir as instruções contidas neste plano;

Cumprir os regulamentos nacionais e internacionais;

Zelar pela operação segura e de acordo com os planos e manuais 
do navio.

Bombeador

Cumprir e fazer cumprir as instruções contidas neste plano;
Cumprir os regulamentos nacionais e internacionais;
Zelar pela operação segura do navio.
Cumprir  os  planos  operacionais  (carga,  lastro  e  sedimentos,  e 
limpeza de tanques);
Zelar  pelo  bom  funcionamento  dos  equipamentos  e  sistemas 
relacionados às operações do navio.

Marinheiro de 
Serviço no Convés 
no porto, terminal 

ou fundeio.

Cumprir e fazer cumprir as instruções contidas neste plano;

Cumprir os regulamentos nacionais e internacionais;
Efetuar  inspeções  visuais,  pelos  dolmos,  nos  tanques  de  lastro 
verificando  se  ocorrerá  transbordamento  ou  se  o  lastro  está 
contaminado e informando ao responsável pela operação de lastro.

Fonte: Adaptado da INTERTANKO(2002)

6.2.6. CONTROLE E MONITORAMENTO

6.2.6.1. CONTROLE

O controle será realizado nas situações de troca de água de lastro e tratamento.

Em relação à troca de água de lastro, o controle poderá ser realizado pela verificação do 

tempo  de  funcionamento,  a  bomba.  Através  da  potência  da  bomba  e  do  tempo  de 

funcionamento poderá obter o volume trocado ou deslastrado.

Após o tratamento, o controle será realizado através da amostragem de água de lastro e de 

sedimentos após o tratamento. De acordo com a IMO, as amostragens podem ser feitas 

pela  salinidade,  nutrientes,  plâncton,  coliformes,  contadores  de  partículas,  elementos 
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químicos indicadores (HPLC), organismo  alvo (PCR), fotografia  digital e citometria de 

fluxo com imagem.

A salinidade pode ser identificada por um densímetro.

Através  de  um  método  calorimétrico,  podem-se  identificar  nutrientes  assim  como 

plâncton (espécies e larvas) e nutrientes.

Os contadores de partículas  (FIG.6.3) são instrumentos relativamente recentes e ainda 

pouco usados no  Brasil.  São utilizados  para contar  partículas  suspensas  no  ar  ou em 

gases.  Todos os contadores de partículas modernos são do tipo óptico e baseiam-se no 

espalhamento  da  luz  pelas  partículas  e  na  detecção  desse  espalhamento.  Como 

comentário,  vale  dizer  que  existem  outros  instrumentos,  que  não  são  ópticos  nem 

portáteis, que permitem contar e até determinar a distribuição de tamanhos, porém estes 

fogem ao escopo do presente trabalho. 

Um raio laser, normalmente do tipo diodo ou plasma, é focalizado e colimado para que os 

raios sejam paralelos e iluminem fortemente o pequeno volume onde estão passando, em 

alta velocidade, as partículas. As partículas refletem e refratam; portanto, espalham essa 

luz  recebida.  Um sensor  óptico  de alta  sensibilidade  (fotodiodo),  montado  num certo 

ângulo  com  relação  à  direção  da  luz;  geralmente  próximo  aos  90  graus,  mede  a 

quantidade de luz espalhada pelas partículas.

FIG. 6.3. Diagrama simplificado do contador de partículas
Fonte: USP (2003)

A detecção da quantidade e do tamanho das partículas é feita  simultaneamente,  pois o 

detector óptico utilizado, além de ter alta sensibilidade,  possui altíssima  velocidade de 

resposta e de detecção da luz espalhada. Devido ao afunilamento da corrente de ar que 
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está passando pelo volume iluminado, o filete  de ar faz com que as partículas  passem 

(quase em sua totalidade) de uma a uma, ou seja, em fila “indiana”.

O high performance liquid chromatography (HPLC) trata-se de cromotografia líquida de 

alta eficiência, ou seja, são um grupo de técnicas de separação de misturas, de modo que 

o  mesmo  instrumento  faz  a  separação  dos  analitos  contidos  na  amostra  e  sua 

quantificação. Essa técnica apresenta-se como uma alternativa bastante viável, eficiente e 

rápida,  em  comparação  a  métodos  químicos  e  microbiológicos.  Os  métodos 

cromatográficos analíticos são responsáveis por mais da metade da demanda mundial de 

análises  químicas.  Muitas  misturas  complexas,  especialmente  de origem biológica,  só 

podem  ser  quantificadas  usando  cromatografia  líquida  ou  gasosa.  O  processo  da 

quantificação  funciona,  basicamente,  pela  adsorção  do  analito  de  interesse  na  fase 

estacionária. O tempo de retenção permite a separação das várias substâncias que compõe 

a amostra: analito(s) e interferentes.

A Polimerização em Cadeia (Polymerase Chain Reaction- PCR) é utilizada na detecção 

de mutações pontuais e de infecção por microrganismos bacterianos ou virais.

Citometria de fluxo é usada para contar e analisar as características físicas e moleculares  

de  partículas  microscópicas  (ex.:  células)  num  meio  líquido.  Um  feixe  de  luz 

(normalmente laser) de uma única frequência (cor) é direcionado a um meio líquido em 

fluxo. Estão apontados ao local onde a corrente do fluido passa através do feixe de luz por 

alguns detectores: (i)  forward scatter ou FSC, que está na linha do laser e atrás da zona 

onde passam as partículas,  é uma medida do volume das partículas; (ii)  side scatter ou 

SSC, que está perpendicular  à  direção do laser,  e é uma  medida da complexidade  das 

células,  forma do núcleo, quantidade e tipo de grânulos citoplasmáticos ou rugosidade 

membranar:  (iii)  detectores  fluorescentes  (um  ou  mais),  também  perpendiculares  à 

direção do laser.

Cada  partícula  que  passa  através  do  feixe  de  luz  dispersa-a  de  alguma  forma,  e  os 

corantes químicos na partícula podem ser excitados de modo a emitir luz numa frequência 

mais alta que a da fonte de luz . Essa combinação de luz dispersa e fluorescente é captada 

pelos detectores. Analisando as flutuações de brilho de cada detector (um para cada pico 
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de emissão fluorescente) é possível apresentar várias avaliações sobre a estrutura física e 

química de cada partícula individual.

Os parâmetros possíveis de medir são: volume e complexidade morfológica das células,  

pigmentos celulares  como clorofila,  ADN (análise  de tipo de células,  cinética  celular,  

proliferação  entre  outras),  RNA,  análise  e  classificação  de  cromossomas,  proteínas, 

antigénios  à  superfície  celular  (marcadores  CD),  antigênios  intracelulares  (várias 

citosinas,  mediadores  secundários  entre  outras.),  antigênios  nucleares,  actividade 

enzimática,  pH,  cálcio  ionizado  intracelular,  magnésio,  potencial  membranar,  fluidez 

membranar,  apoptose  (quantificação,  medidas  da  degradação  do  ADN,  potencial  da 

membrana mitocondrial, alterações na permeabilidade, actividade da caspase), viabilidade 

celular,  monitorização  da  electropermeabilização  das  células,  caracterização  da  multi 

resistência  a  fármacos  em  células  tumorais,  glutationa,  várias  combinações 

(ADN/antigénios de superfície entre outras.). 

6.2.6.2. MONITORAMENTO

O monitoramento deve ser realizado a partir da amostragem da água de lastro do navio.  

Inicialmente, será medida a salinidade da água de lastro, por meio de um refratômetro, 

podendo ser acrescida,  futuramente, de outros indicadores. A amostragem deve atender 

padrões da regra D-2, segundo as seguintes condições:

 Os navios que realizam gestão de água de lastro em conformidade com essa regra 

deverão descarregar menos de 10 organismos viáveis  por metro cúbico com dimensão  

mínima  igual  ou maior  que  50  micrômetros  e  menos  de  10  organismos  viáveis  por 

mililitro com dimensão mínima menor que 50 micrômetros e com dimensão mínima igual 

ou maior que 10 micrômetros. A descarga dos indicadores microbiológicos não deverá 

exceder as concentrações específicas.

 Os indicadores microbiológicos, como padrões de saúde pública,  deverão incluir  

Vibrio cholerae toxigênico (O1 e O139) com menos de 1 unidade formadora de colônia  
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(UFC) por 100 mililitros ou menos de 1 UFC por 1 grama (peso úmido) de amostras de 

zooplâncton.

O monitoramento pode ser realizado através da entrada dos tanques que podem ter acesso 

em forma de elipse no tubo de sondagem e suspiro.

6.2. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

Os sistemas de tratamento deverão ser testados em laboratório com um procedimento de 

teste padronizado (internacionalmente),  de modo a comprovar desempenho  e eficiência  

apropriados no tratamento de determinados grupos de espécies a serem estabelecidos. Os 

equipamentos deverão ser de tipo aprovado que satisfaçam esses padrões. O padrão deve 

ser simples e uniforme. Pode ser necessário, conforme o tipo de tratamento, estabelecer  

determinados requisitos específicos suplementares, consoante a idéia de se ter um padrão 

primário e depois requisitos adicionais suplementares.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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7.1. CONCLUSÕES

 Um fator  determinante  na  redução  da  biodiversidade  na  costa  brasileira  é  a 

introdução de espécies exóticas por água de lastro, ou por casco de navio, ou plataforma 

petrolífera. 

• O estabelecimento  de  uma  invasão  representa  um enorme  desafio  em termos 

institucionais, ambientais e socioeconômicos, devido às dimensões do país em termos de 

águas interiores e vias navegáveis.

• Faz-se necessária  a  criação  de um plano  nacional  de água de lastro, associado 

necessariamente ao plano de despoluição hídrica. O plano nacional de água de lastro deve 

conter a identificação  das áreas sensíveis  nas águas jurisdicionais  brasileiras (AJB), as 

áreas com similaridade ambiental,  programas de desenvolvimento de equipamentos que 

levem ao atendimento  do estabelecido  em D-2,  além da pesquisa  da biota nos portos 

brasileiros e terminais e áreas vizinhas.

•  O monitoramento periódico nas embarcações é imprescindível para o controle e 

gerenciamento do problema das bioinvasões.

•  Um dos instrumentos dessa gestão é avaliação de risco, conduzida com base nos 

formulários de água de lastro, que se constitui numa importante ferramenta para auxiliar  

no sistema de inspeção de navios.

• É imprescindível  que o Brasil,  antes de ratificar  a convenção,  prepare-se para 

programá-la efetivamente. Grandes quantidades de recursos terão de ser empregados para 

isso.

• Necessidade de comunicação eficiente entre navios, porto e autoridade.

• Inserção dos aspectos ambientais decorrentes da água de lastro na gestão portuária

• Uniformização dos formulários.

• Alimentação  do  banco  de  dados  ambiental,  operacional  do  navio,  porto  e 

autoridade.

• A gestão sobre o deslastro dos navios é um processo de prevenção, que deve estar 

alinhado a um sistema de monitoramento. 

• Na avaliação  dos sistemas  de tratamento  de água de lastro,  95% de remoção, 

eliminação  ou  inativação  dos  organismos  devem  ser  considerados  completamente 

diferentes do padrão de 95% de renovação volumétrica da água obtido com as trocas de 
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lastro no mar. O estabelecimento da eficiência biológica das trocas de água de lastro é um 

processo muito complicado e dispendioso. Os padrões devem ser baseados na redução 

dos riscos envolvidos e não em 100% de eliminação desses riscos.

• Seria útil  o  estabelecimento de uma  lista  de espécies  visadas  (ou alvo)  para o 

mundo todo, que pode ter que ser elaborada com algumas características e preocupações 

regionais.

7.2. RECOMENDAÇÕES

• Novos investimentos em estudos sobre espécies  ao longo  da costa brasileira  e 

hidrovias.

• Estudo sobre avaliação de risco de todos os portos da costa brasileira e hidrovias.

• Estudo sobre unidades de conservação e áreas ecologicamente sensíveis.

• Modelagem matemática para identificar possíveis locais de troca de água de lastro 

mais próximas da costa.

• Utilização do SIG para os estudos acima recomendados.

• Estudos para definir o melhor procedimento para a verificação da água de lastro 

dos navios após as diretrizes operacionais serem aplicadas.

• Aumentar a fiscalização dos portos nacionais sob o ponto de vista ambiental
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9. ANEXOS
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9.1. ANEXO I - CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE CONTROLE E GESTÃO DE 

ÁGUA DE LASTRO E SEDIMENTOS DE NAVIOS, 2004.

AS PARTES DA PRESENTE CONVENÇÃO, 

TENDO EM MENTE a abordagem preventiva utilizada no Princípio 15 da Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mencionada na Resolução MEPC.67(37) 

adotada pelo Comitê de Proteção ao Ambiente Marinho  da Organização no dia 15 de 

setembro de 1995.

TENDO  EM  MENTE  TAMBÉM  que  a  Cúpula  Mundial  sobre  Desenvolvimento 

Sustentável de 2002, no item b do parágrafo 34 de seu Plano de Implementação, clama 

por ação em todos os níveis para apressar o desenvolvimento de medidas para lidar com 

espécies exóticas invasoras em Água de Lastro.

CONSCIENTES que a descarga descontrolada de Água de Lastro e dos sedimentos nela 

contidos,  descarregados  por  navios,  levou  à  transferência  de  Organismos  Aquáticos 

Nocivos e Agentes Patogênicos,  causando  perdas e danos ao meio  ambiente,  à saúde 

pública, às propriedades e recursos.

DECIDIDAS a prevenir,  minimizar  e, por fim,  eliminar  os riscos ao meio  ambiente,  à 

saúde  pública,  às propriedades e  recursos decorrentes da transferência  de Organismos 

Aquáticos Nocivos e Agentes Patogênicos através do controle e gestão da Água de Lastro 

dos  navios  e  dos  sedimentos  nela  contidos,  assim  como  evitar  os  efeitos  colaterais 

indesejados desse controle e estimular  desenvolvimento em conhecimento e tecnologia 

relacionados.
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CONSIDERANDO que estes objetivos podem ser melhor alcançados pela conclusão de 

uma Convenção Internacional sobre Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos 

de Navios.

CONCORDARAM com o seguinte: 

Tabela I – Principais artigos da nova Convenção

Artigo Descrição

2

Obrigações  Gerais –  “As  Partes  se  comprometem  a  cumprir  total  e 
plenamente  os  dispositivos  da  presente  Convenção  e  seu  Anexo  visando 
prevenir,  minimizar  e,  por  fim,  eliminar  a  transferência  de  Organismos 
Aquáticos Nocivos e Agentes Patogênicos através do controle e gestão da água 
de lastro dos navios e dos sedimentos nela  contidos.  No entanto,  “nada na 
Convenção  será  interpretado  como  obstáculo  para  que  uma  Parte  tome, 
individualmente ou em conjunto com outras Partes, medidas mais rígidas com 
respeito à prevenção, redução ou eliminação da transferência de Organismos 
Aquáticos Nocivos..., em consonância com o direito internacional”.
Direitos  e  Obrigações  Gerais  Definidas  nos  Artigos  (2)  -“As  Partes,  ao 
atuarem nos termos da presente Convenção, deverão envidar esforços para não 
causar perdas e danos ao meio ambiente,  à saúde pública,  às propriedades e 
recursos do seu ou de outros Estados”.

3

Aplicação  -  Salvo  se  expressamente  previsto  em  contrário  na  presente 
Convenção, a mesma se aplicará a navios autorizados a arvorar a bandeira de 
uma Parte e a navios não autorizados a arvorar a bandeira de uma Parte, mas 
que operem sob a autoridade de uma Parte.  Esta Convenção não se aplica a 
navios não projetados ou construídos para levar água de lastro.

4

Controle - “Cada Parte deverá, com a devida consideração para com as suas 
condições  e  capacidades  particulares,  desenvolver  políticas,  estratégias  ou 
programas nacionais para Gestão de Água de Lastro em seus portos e águas 
sob a sua jurisdição que estejam de acordo com os objetivos desta Convenção 
e visem atingi-los”.

5

Instalação de Recebimento de Sedimentos -  “Cada Parte compromete-se a 
assegurar que, nos portos e terminais  por ela  designados para a limpeza ou 
reparo de tanques de lastro,  sejam oferecidas  instalações  adequadas  para  a 
recepção de Sedimentos... Tais instalações de recepção deverão funcionar sem 
causar demora indevida aos navios e deverão oferecer destinação segura para 
tais Sedimentos”.

6 Pesquisa  e  Monitoramento  –  “As  Partes  deverão  envidar  esforços, 
individualmente  ou  em  conjunto,  para  promover  e  facilitar  a  pesquisa 
científica e técnica sobre Gestão de Água de Lastro; e par monitorar os efeitos 
da Gestão de Água de Lastro em águas sob a sua jurisdição”.

7 Vistoria  e  Certificação  –  “Cada  Parte  deverá  assegurar  que  os  navios 
arvorando sua bandeira ou operando sob sua autoridade e sujeitos a vistoria e 
certificação sejam inspecionados e certificados”.
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8 Violação  –  “Deverá  ser  proibida  qualquer  violação  das  prescrições  desta 
Convenção  e  deverão  ser  estabelecidas  sanções  sujeitas  à  legislação  da 
Administração do navio envolvido onde quer que ocorra uma violação.”

9 Inspeção  de  Navios  –  “Um  navio  sujeito  a  esta  Convenção  poderá,  em 
qualquer porto ou terminal de alto mar de outra Parte, estar sujeito à inspeção 
por funcionários devidamente autorizados por essa Parte com a finalidade de 
determinar se o navio está em conformidade a Convenção”.

12 Demora  Indevida  de  Navios –  “Todos  os  possíveis  esforços  deverão  ser 
envidados para evitar que um navio seja indevidamente detido ou retardado”

13

Cooperação e Assistência Técnica e Cooperação Regional -  As Partes se 
comprometem, diretamente ou através da IMO e outros órgãos internacionais, 
conforme apropriado, em relação ao controle e Gestão da Água de Lastro dos 
Navios e Sedimentos nela contidos, a fornecer apoio às Partes que solicitarem 
assistência  técnica  para  treinar  pessoal;  assegurar  a  disponibilidade  de 
tecnologia, equipamentos e instalações relevantes; iniciar programas conjuntos 
de pesquisa e desenvolvimento; e  empreender outras ações visando a efetiva 
implementação desta Convenção e de orientação desenvolvida pela IMO a ela 
relacionada.

Tabela II – Regras anexas da Convenção Internacional de Controle e Gestão de Água de 
Lastro e Sedimentos de Navios, 2004

Seção Regras Descrição

A

A1, A2, 
A3, A4 

e A5

Disposições Gerais – Definições, Aplicabilidade Geral, Exceções, 
Isenções  e  Conformidade  Equivalente.  Navios  não  podem 
descarregar água de lastro sem ter uma Gestão de Água de Lastro 
conforme estes anexos da Convenção.

B1

Prescrições de Gestão e Controle para Navios – Plano de Gestão 
de Água de Lastro. Cada navio  deverá ter a bordo e implementar 
um  Plano  de  Gestão  de  Água  de  Lastro.  Tal  plano  deverá  ser 
aprovado  pela  Administração  levando-se  em  conta  as  Diretrizes 
desenvolvidas  pela  IMO  e  conterá  todos  os  procedimentos  de 
segurança  e coordenação  da  gestão  da água  de  lastro  a  bordo.  O 
plano de Gestão de Água de Lastro será específico a cada navio.

B2

Livro Registro da Água de Lastro – Cada navio deverá ter a bordo 
um Livro  Registro da Água de Lastro, que poderá ser um sistema de 
registro eletrônico ou poderá ser integrado a outro livro ou sistema.  
de  registro  e  que  deverá,  pelo  menos,  conter  as  oinformações 
especificadas no Apêndice II. Este Livro deverá permanecer a bordo 
pelo menos por 2 anos.
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B

B3

Gestão de Água de Lastro para Navios - Outros métodos de Gestão 
de Água  de Lastro também poderão ser aceitos como alternativas, 
contanto que tais métodos garantam pelo menos o mesmo nível  de 
proteção  ao  meio  ambiente,  à  saúde  pública,  às  propriedades  ou 
recursos e sejam aprovados em princípio pelo Comitê.

B4

Troca de Água de Lastro - Para cumprir com a norma da Regra D-
1, um navio que realiza troca da Água de Lastro deverá:

1 sempre que possível,  realizar  tal troca da Água de Lastro a 
pelo menos 200 milhas  náuticas da terra mais próxima  e em águas 
com pelo menos 200 metros de profundidade levando em conta as 
Diretrizes desenvolvidas pela Organização; 

2 nos casos em que o navio não puder realizar troca da Água de 
Lastro em conformidade com 1, tal troca da Água de Lastro deverá 
ser realizada. O mais distante possível da terra mais próxima, e, em 
todos  os  casos,  a  pelo  menos  50  milhas  náuticas  da  terra  mais 
próxima e em águas com pelo menos 200 metros de profundidade. 

B B5

Gestão de Sedimentos para Navios – 
1 – Todos os navios deverão remover e dar destinação aos Sedimentos 
dos espaços destinados a transportar Água de Lastro em conformidade 
com os dispositivos do Plano de Gestão de Água de Lastro do Navio.
2  –  Os  navios  descritos  nas  regras  B3.3  a  B3.5  deverão  sem 
comprometimento  da  segurança  ou  eficiência  operacional,  ser 
projetados  e  construídos  com  vistas  a  minimizar  a  captação  e  o 
indesejável acúmulo de Sedimentos, facilitar a remoção de Sedimentos 
e  fornecer  acesso  seguro  que  permita  remoção  e  amostragem  de 
Sedimentos  levando-se  em  conta  as  diretrizes  desenvolvidas  pela 
Organização. Os navios descritos na Regra B3.1 deverão até onde seja 
viável, cumprir o estipulado neste parágrafo. 

C C1

C - Prescrições Especiais em Certas Áreas 

C1  –  Medidas  Adicionais-  Uma  Parte  ou  Partes  que  pretendam 
introduzir medidas adicionais... Deverão (C1): 

1 seguir as Diretrizes desenvolvidas pela Organização. 

2 comunicar sua intenção de estabelecer medida(s) adicional (is) 
para a Organização com pelo menos seis (6) meses de antecedência, 
salvo em situações de emergência ou epidemia.

C C2

Advertências  Relativas  à  Captação  de  água  de  Lastro  em 
Determinadas  Áreas.-.Uma  Parte  deverá  envidar  esforços  para 
notificar os marítimos de áreas sob a sua jurisdição onde os navios não 
deverão captar água de lastro devido às condições conhecidas .
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D

D1

D – Normas para Gestão de Água de Lastro
D1 – Norma de Troca de Água de Lastro – 
1  -  Os  navios  que  realizarem  a  troca  da  Água  de  Lastro  em 
conformidade com esta regra deverão fazê-lo com uma eficiência de 
pelo menos 95 por cento de troca volumétrica da Água de Lastro.
2 - Para navios que trocam a Água de Lastro pelo método de fluxo 
contínuo,  o bombeamento de três vezes o volume de cada tanque de 
Água  de  Lastro  deverá  ser  considerado  suficiente  para  cumprir  a 
norma  descrita  no  parágrafo  1º.  O  bombeamento  por  um número 
menor  que  três  vezes  poderá  ser  aceito,  desde  que  o  navio  possa 
demonstrar que pelo menos 95 por cento da troca volumétrica foram 
atingidas.

D2

Norma de Desempenho de Água de Lastro – 
1  -  Os  navios  que  realizam  Gestão  de  Água  de  Lastro  em 
conformidade  com  esta  regra  deverão  descarregar  menos  de  10 
organismos viáveis por metro cúbico com dimensão mínima  igual ou 
maior  que  50  micrômetros  e  menos  de  10  organismos  viáveis  por 
mililitro  com dimensão  mínima  menor  que  50  micrômetros e  com 
dimensão mínima igual ou maior que 10 micrômetros. A descarga dos 
indicadores  microbiológicos  não  deverá  exceder  as  concentrações 
específicas descritas no parágrafo
2 - Os indicadores microbiológicos como padrões de saúde pública, 
deverão incluir: 
2.1 Vibrio  cholerae toxigênico  (O1  e  O139)  com menos  de  1 
unidade formadora de colônia (UFC) por 100 mililitros ou menos de 1 
UFC por 1 grama (peso úmido) de amostras de zooplâncton; 
2.2 Escherichia Coli com menos de 250 UFC por 100 mililitros; 
2.3 Enterococos  Intestinais  com  menos  de  100  UFC  por  100 
mililitros.

D

D3

Prescrições  para  Aprovação de Sistemas de Gestão  de Água de 
Lastro - Para que os sistemas de Gestão de Água de Lastro que façam 
uso de Substâncias Ativas ou preparadas que contenham uma ou mais 
Substâncias  Ativas  cumpram com as  prescrições  da Convenção,  os 
mesmos  deverão ser  aprovados pela  Organização  com base  em um 
procedimento  desenvolvido  pela  Organização.  Este  procedimento 
deverá  descrever  a  aprovação  e  cancelamento  da  aprovação  de 
Substâncias Ativas e sua maneira de aplicação proposta.

D4

Protótipos  de Tecnologias  de  Tratamento de  Água de Lastro – 
Após a data de entrada em vigor da norma  da Regra D-2, qualquer 
navio poderá participar de um programa aprovado pela Administração, 
que  considere  as  Diretrizes  desenvolvidas  pela  Organização  e  vise 
testar e avaliar tecnologias com potencial para resultar em tratamentos 
que alcancem um padrão mais alto do que o da Regra D-2. Neste caso, 
a norma da Regra D-2 deixará de se aplicar ao referido navio durante 
cinco (5) anos, a contar da data de implementação da tecnologia.
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D5

Revisão de Normas pela Organização - Em uma reunião do Comitê, 
que deverá ocorrer no máximo três (3) anos antes da primeira data de 
vigência  da  norma  estabelecida  na  Regra  D-2,  o  Comitê  deverá 
realizar  uma  revisão  que  inclua  uma  determinação  se  tecnologias 
apropriadas estão disponíveis para atingir a norma... Tais revisões de 
tecnologias apropriadas também deverão levar em conta: 

1 considerações de segurança relativas ao navio e à tripulação; 

.2 aceitabilidade ambiental,  ou seja,  não causar mais  ou maiores 
impactos ambientais do que solucionam; 

3 viabilidade, ou seja, compatibilidade com o projeto e operações 
do navio; 

4 custo-benefício, ou seja, a questão econômica; e 

5 eficácia biológica em termos de remoção ou, de outra forma, 
tornar os Organismos Aquáticos Nocivos e Patogênicos em Água de 
Lastro inviáveis.

E E1

Prescrições  de  Vistoria  e  Certificação  para  Gestão de  Água  de 
Lastro –  Refere-se  aos  requisitos  para  renovação  inicial,  anual, 
intermediária  e  renovação  de  vistorias  e  requisitos  de  certificação; 
certificação  de  gestão  de água  de  lastro  e  formulário  do  Livro  de 
Registro de Água de Lastro.

E E5
Duração  e  Validade  do  Certificado –  Um certificado  deverá  ser 
emitido  para  um período  especificado  pela  Administração  que  não 
poderá exceder a cinco (5) anos).
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Tabela III– Regras B3 – Gestão de Água de Lastro para Navios

Navios Data  de 
Construção

Capacidade de água de 
Lastro (Em m3)

Norma Aplicada Data Aplicável

Existen
tes

Data < 2009

B3.3.1:  1,500 ≤ Cap ≤ 
5,000

D1 ou D2 Data ≤ 2014

B3.1.1:    Cap  < 1500 
ou

 Cap > 5000

D1 ou D2 Data ≤ 2016

D2 Data ≥ 2016

Novos

Data ≥ 2009 B3.3:      Cap < 5000 D2 Data ≥ 2009

2009≥Data<
2012

B3.4:      Cap ≥ 5000 D1 ou D2 Até 2016

D2 Data ≥ 2016

Data ≥ 2012 B3.5:       Cap ≥ 5000  D2 Data ≥ 2012

Definiç
ões

D1 = Norma de Troca de Água de Lastro

D2 = Norma de Desempenho de  Água de Lastro

Tabela XXIII– Resoluções da nova Convenção

Resolução Descrição

01

Trabalho  futuro  pertinente  à  Convenção  Internacional  sobre  Controle  e 
Gestão  da  Água  de  Lastro  e  Sedimentos  de  Navios  empreendido  pela 
Organização
Resolução 2: O uso de ferramentas de tomada de decisão quando da revisão 
das normas em conformidade com a Regra D-5

02 O uso de ferramentas de tomada de decisão quando da revisão das normas 
em conformidade com a Regra D-5

03 Promoção de cooperação e assistência técnica

04 Revisão do Anexo à Convenção Internacional sobre Controle e Gestão da 
Água de Lastro e Sedimentos de Navios
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