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RESUMO
Observase nas últimas décadas uma crescente expansão do setor marítimoportuário no Brasil,
firmandose como um setor estratégico no desenvolvimento socioeconômico do país. Por possuir
feições físicas e geográficas que historicamente beneficiaram a instalação e o desenvolvimento de
portos, a zona costeira experimenta, por outro lado, importantes pressões de cunho socioambiental.
Com a intensificação das rotas de navegação de cabotagem e de longo curso, da estruturação de novos
terminais e complexos portuários, que trazem consigo o incremento no volume e diversificação da
tipologia de cargas, além da demanda por áreas litorâneas, há por consequência, aumento das pressões
e riscos sobre a sustentabilidade costeira. Essas pressões são refletidas na ampliação de conflitos de
uso e alterações ambientais, afetando não somente a qualidade e o funcionamento de ecossistemas
marinho costeiros e sua provisão de bens e serviços essenciais para a sociedade, assim como para o
próprio desenvolvimento e operação dos portos e demais atividades econômicas. A configuração desse
cenário torna a governança do espaço costeiro cada vez mais complexa e urgente. Neste sentido, o
manuscrito aborda a necessidade de planejamento e intervenções sob a perspectiva da Gestão Costeira
Integrada, em conjunto do desenvolvimento de ações de diagnóstico integrado, avaliação ambiental
estratégica, e a inclusão da atividade setorial na gestão e conservação dos sistemas marinho e costeiro.
São analisados os usos portuários nos diferentes setores da zona costeira do Brasil, evidenciando e
analisando os desafios e oportunidades associados à integração entre políticas públicas, instrumentos
legais e de planejamento, voltados ao setor marítimoportuário e ao gerenciamento costeiro. Essa
análise visa contribuir para o aprofundamento da discussão sobre o modelo tendencial da expansão da
atividade portuária e suas implicações na sustentabilidade do litoral brasileiro, no âmbito da Gestão
Costeira Integrada e do uso racional dos recursos naturais.
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ABSTRACT
The seaport and maritime sector have been growing in the last decades in Brazil, and it has
established as a strategic activity for socioeconomic development. The coastline geographical
features have historically benefited the seaports installation, but on the other hand, the port activity
works as a significant driver of pressure for the social and environmental components. Trough the
cabotage and long navigation routes increasing, in addition to new harbors and port complex
dynamization, with brings cargos handling growth, besides the demand for coastal green field areas,
there are an increasing of risks and threatens to coastal environment sustainability. Negative
environmental impacts and conflicts promoted by seaports degrade the coastal and marine ecosystem
quality and functioning, diminishing its capacity to provide ecosystem services and essential goods to
society, as well as for economic activities and the port sector itself. The scenario set up becomes
coastal governance even more complex and urgent to be applied. The research approaches the current
demand for strategies and goals under an Integrated Coastal Management perspective, associated
with integrated diagnostics development, strategic environmental assessment, and the inclusion of
seaports planning in the context of marine and coastal management, as well. There were analyzed
different port activities in the whole sector of the Brazilian coastal zone, focusing on the challenges
and opportunities of linkage and integration between policy, normative, management and planning
tools related to seaports and coastal environment. Thus, the reflection made in this book chapter
aimed to contribute to a high-level discussion of ports expansion trends and its implications on
coastal sustainability, in the scope of Integrated Coastal Zone Management and natural resources
management and policy.

Keywords: Integrated Coastal Zone Management, seaports, environmental management.

1. INTRODUÇÃO
A atividade portuária e a navegação marítima constituem uma das principais engrenagens da
economia globalizada, interligando toda a cadeia logística do comércio internacional (Puig et al.,
2015; SazSalazar et al., 2013). O setor é responsável por aproximadamente 90% de todo o volume de
cargas movimentadas no mercado internacional, o que corresponde a aproximadamente 10,7 bilhões
de toneladas (2017), movimentadas por 1,8 milhões de embarcações, que compõem a frota mercante
global (UNCTAD, 2018).
Devido à sua dependência direta sobre costas e mares, seu desenvolvimento impulsiona a
tendência mundial de metropolização das zonas costeiras. Das 23 maiores cidades do mundo (>10
milhões de habitantes), 17 delas localizamse na zona costeira, sendo 14 portuárias (UNHABITAT,
2012). Esses fatos denotam o destaque do setor no âmbito do desenvolvimento territorial das regiões
litorâneas (Kitzmann et al., 2014), bem como acentua o desafio em compatibilizar o contínuo e in
tenso processo de desenvolvimento e ocupação do solo com a conservação e uso racional dos recursos
naturais (Polette e Asmus, 2015).
Historicamente, o setor portuário atua como um dos mais importantes vetores de alteração do
espaço litorâneo (Nebot et al., 2017; Cunha et al., 2006), sendo responsável pela degradação de im
portantes ecossistemas marinhocosteiros, que, por sua vez, proveem uma gama de benefícios à so
ciedade. No entanto, tradicionalmente, os portos foram pouco implicados em inciativas de
planejamento em macroescala, sobretudo no processo de pensar conjuntamente a zona costeira. As
sim, o conjunto de efeitos socioambientais reflete diretamente na qualidade das regiões portuárias ao
redor do mundo e também às debilidades correspondentes à gestão ambiental e costeira (Puig et al.,
op. cit. ; SazSalazar et al., op. cit. ).
Com o estabelecimento de um cenário econômico cada vez mais competitivo e com o au
mento da demanda por parte da sociedade e do mercado, mesmo que a passos lentos, por estratégias
de sustentabilidade, tornase clara a necessidade de implementação de iniciativas de gestão ambiental
integrada sobre os espaços costeiros e marinhos, que incluam as diferentes atividades setoriais
(Muñoz, 2014; Lloyda et al., 2013).
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Nesse sentido, assim como os demais modais de transporte e a indústria, que já vem incorpo
rando a questão ambiental em seus processos produtivos há mais tempo, os portos devem desenvolver
e incorporar estratégias de boas práticas, de modo a reduzir e mitigar os impactos advindos de seu
funcionamento, criando inclusive novas oportunidades nos negócios. Essas estratégias se orientam a
partir do pleno atendimento da legislação ambiental e dos requisitos nacionais e internacionais, por
meio de uma adequada Gestão Ambiental Portuária (GAP) (SEP, 2015).
No Brasil, ao considerar que as instalações portuárias estão majoritariamente associadas a
uma forte concentração urbana e industrial (IPEA, 2009), o cenário tornase ainda mais complexo e
conflitante. Transformações territoriais em larga escala e degradação ambiental são alguns dos aspec
tos relacionados ao desenvolvimento e expansão de núcleos portuários e que incidem tanto dentro,
como fora de suas áreas legalmente instituídas (Darbra et al., 2009; Cunha et al., 2006).
Assim, esse manuscrito objetiva identificar e apresentar, a partir de exemplos práticos no
litoral brasileiro, as principais transformações e conflitos socioambientais originados pelos portos
marítimos, traçando também um paralelo sobre a estrutura legal e de planejamento sobre o setor, além
dos desafios da integração entre os instrumentos de gestão das zonas costeiras, com o processo de ex
pansão do setor portuário no Brasil. Para isso, considerase a necessidade de compreender a importân
cia do setor para o desenvolvimento nacional, o panorama de investimentos na área e a estrutura de
gestão existente.

2. O CENÁRIO PORTUÁRIO BRASILEIRO
Os portos modernos constituem sistemas multidimensionais que combinam funções econômi
cas, sistemas de logística complexa, espacialização geográfica e comercial (Hlali e Hammami, 2017).
Do ponto de vista geográfico, se diferenciam os portos de águas interiores dos portos marítimos, os
quais possuam acesso por mares e oceanos, sendo estes últimos, objeto de análise desse manuscrito.
Pelo viés administrativo, de acordo com o regime de Exploração do Setor Portuário Nacional
– Art. 1º da Lei Nº 12.815, de 2013 (BRASIL, 2013b), os portos no Brasil são divididos em dois gru
pos: os Portos Públicos – de domínio da União ou concedidos às administrações regionais, municipais
ou consórcios públicos; e as Instalações Portuárias Privadas – dos quais se destacam para o estudo, os
Terminais de Uso Privado (TUP). Já as rotas de navegação podem ocorrer de longo curso (entre
nações) e de cabotagem, que se refere a navegação sem perder a costa de vista. A distribuição total dos
portos está fortemente associada ao litoral (Figuras 1 a 4).
Para os 37 portos públicos, 32 estão localizados na zona costeira, enquanto que para os TUP,
esse número é de 89, de um total de 144 existentes no país (MTPA, 2017). Esse conjunto de dados
representa uma distribuição não homogênea, de um total de 121 instalações portuárias distribuídas ao
longo dos 8.698 km do litoral brasileiro (MMA, 2008). Logo, a concentração de cargas segue a
mesma tendência, considerando que os 10 portos públicos de maior representatividade de movimen
tação (por volume) estão localizados ao longo do litoral, tendo como exemplo, o Porto de Santos (SP),
maior porto da América Latina.
Com a crescente dinamização da atividade e concentração de serviços e indústrias nas regiões
portuárias, muitas delas vem se tornando verdadeiros complexos portuários, inseridos numa mesma
unidade geográfica. Como nos casos da Baía de Guanabara (RJ) e da Baía de Paranaguá (PR), os
complexos portuários são formados pela presença de um ou mais portos públicos e terminais privados,
além de instalações de apoio à navegação, estaleiros para manutenção das embarcações, entre outros
serviços.
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Figura 1 . Localização dos portos públicos organizados da região Norte do Brasil.
Elaboração própria.

Figura 2 . Localização dos portos públicos organizados da região Nordeste do Brasil.
Elaboração própria.
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Figura 3. Localização dos portos públicos organizados da região Sudeste do Brasil.
Elaboração própria.

Figura 4. Localização dos portos públicos organizados da região Sul do Brasil.
Elaboração própria.
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2.1

RELEVÂNCIA SOCIOECONÔMICA E PANORAMA DE INVESTIMENTOS

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o setor marítimo portuário se esta
belece como fator estratégico para o desenvolvimento econômico e social, influenciando desde a
região costeira e sua composição na cadeia logística, até a localidade onde estão inseridos, formando
uma estreita relação entre “porto x cidade” (Porto e Teixeira, 2002; Monié e Vidal, 2006). Contudo,
esse desenvolvimento não vem ocorrendo de maneira linear no país, pois é associado aos ciclos
econômicos de investimento em infraestrutura (Oliveira et al., 2013).
A “Lei de Modernização dos Portos” – Lei Federal Nº 8.630/1993 (BRASIL, 1993), fez com
que o País voltasse a investir em políticas públicas, na tentativa de solucionar os gargalos, a baixa
produtividade e a burocracia governamental (Koehler e Asmus, 2010). Mais recentemente, a nova
“Lei dos Portos” – Lei Federal N° 12.815/2013 (BRASIL, 2013b) consolidouse como novo marco
regulatório, adicionando um estímulo ao setor, impulsionado pelo lançamento do segundo Programa
Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária – PND, que visa reduzir as limitações aos acessos
marítimos dos portos.
Segundo dados do Plano Nacional de Logística Portuária – PNLP (SEP, 2015), durante a úl
tima década, até meados de 2015, o Governo Federal concentrou todos os investimentos relacionados
à expansão da infraestrutura e obras de dragagem e derrocagem, para os portos marítimos. Um total de
oito portos concluíram obras de expansão de terminais, retroárea, molhes, berços de atracação, en
quanto 15 realizaram a adequabilidade da profundidade dos acessos aquaviários em relação aos cala
dos dos navios, somados a outros 10 projetos licitados, ao longo das quatro regiões costeiras do país,
inseridos no Plano de Aceleração do Crescimento – PAC (SEP, 2015).
Esse esforço é representado no alcance da expressiva marca de 1.119.770.077 toneladas
movimentadas em 2018, um recorde para o setor, o que representa o crescimento de 2,9% em relação
a 2017. Desse montante total, os portos públicos foram responsáveis pela movimentação de 34% e os
TUP, de 66% das cargas (ANTAQ, 2019). Da parcela movimentada pelos portos públicos, 79% teve
origem em apenas sete portos marítimos: Santos (SP), Itaguaí (RJ), Paranaguá (PR), Rio Grande (RS),
Vila do Conde e Itaqui (MA) e São Francisco do Sul (SC). Esse cenário é corroborado pela análise da
evolução dos 10 portos públicos de maior movimentação, entre os anos de 2010 e 2017, com sua to
talidade localizada em municípios litorâneos e representados por todos setores costeiros do Brasil
(Figura 5).

Figura 5. Evolução dos 10 portos públicos de maior movimentação (em 106 ton.) – 20102017.
Fonte: Veiga Lima (2018), a partir de dados de ANTAQ (2019).
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Sobre a natureza das cargas, o granel sólido (mineral e vegetal) consolidase como a princi
pal carga movimentada (Figura 6), sobretudo como commodities de exportação, impulsionada pelo
minério de ferro e soja, seguido do granel líquido (combustíveis), contêiner e carga geral (ANTAQ,
2019).

Figura 6. Perfil de carga 20172018. Fonte: ANTAQ (2019).
Assim, esse panorama se traduz em uma gama de oportunidades econômicas para o País,
regiões e municípios portuários, mas representa também uma série de conflitos e ameaças reais às
populações locais e aos ecossistemas costeiros e marinhos, o que reflete diretamente à qualidade so
cioambiental das regiões portuárias e debilidades correspondentes a gestão (Puig et al., 2015; Saz
Salazar et al., 2013).

3. A PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL ASSOCIADA AO SETOR
PORTUÁRIO
Devido às relações socioculturais que se dão no seu entorno e à sua caraterística transfor
madora sobre os ambientes naturais, os portos marítimos são responsáveis pela origem de uma extensa
lista de efeitos ambientais adversos. Esses, por sua vez, variam em escala, duração e intensidade. De
modo geral, conforme indicam manuais internacionais de boas práticas de gestão ambiental voltados
ao setor, os efeitos no meio ambiente são múltiplos e interrelacionados (SazSalazar et al., 2013;
ESPO, 2012; GLMRI, 2009; IMO, 1981; AAPA, 1998).
Aspectos como a tipologia de carga operada, a infraestrutura construída, a localização geográ
fica, as fragilidades dos sistemas ambientais do entorno, assim como as diferentes fases do em
preendimento (em implementação, operação ou expansão) são fundamentais para compreender e
minimizar a interação entre porto e meio ambiente (ESPO, 2012). Essas características tornam o setor
portuário responsável pela origem e ocorrência de conflitos de uso e ocupação territorial, de apropri
ação de recursos naturais, de ordem social ou ainda de usos múltiplos (Vieira et al., 2005).
Por outro lado, com o estabelecimento de um cenário econômico cada vez mais competitivo e
com a tendência do aumento da consciência e demanda por parte da sociedade por estratégias de sus
tentabilidade (mesmo que ocorrendo a passos lentos), tornase clara a necessidade de implementação
de iniciativas de gestão ambiental integrada sobre os espaços costeiros e marinhos, que incluam as
diferentes atividades (Muñoz, 2014; Llloyda et al., 2013). Corrobora para a manutenção deste cenário
de conflitos e degradação ambiental, o fato que tradicionalmente, o setor portuário foi pouco impli
cado em inciativas de planejamento macro, sobretudo no processo de pensar conjuntamente a zona
costeira (Nebot et al., 2017; Cunha et al., 2006).
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3.1

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E AMBIENTAL

Por questões de abrigo, segurança e acessibilidade, as instalações portuárias tendem a se lo
calizar em áreas protegidas, áreas de grandes ondulações e demais eventos meteorológicos e
oceanográficos. Em análise realizada para os portos públicos (Veiga Lima, 2018), quase a sua totali
dade (30 de 32 portos) está localizada em ambientes protegidos ou semiprotegidos, como baías e en
seadas (09), estuários (15) e desembocaduras de rios (06), sendo que apenas 02 portos estão instalados
em ambientes offshore (Figura 7). Desse total, 14 portos marítimos demandam obras de engenharia
costeira para viabilizar suas operações, a partir da construção de molhes e plataformas de acesso, es
pecialmente os portos offshore e aqueles localizados em áreas semiprotegidas, como desembocaduras
de rios e enseadas.
Com o conhecimento da sua distribuição é possível inferir quais são os principais sistemas so
cioambientais afetados (ou com riscos potenciais) pela operação e expansão portuária. Baías, es
tuários, rios e enseadas concentram sensíveis e importantes ecossistemas, como manguezais e
marismas, além de arrecifes de corais, praias, dunas e vegetações ciliares ou de restinga.

Figura 7. Distribuição geográfica dos portos públicos do Brasil.
Fonte: Veiga Lima (2018).

Portos em Baías e Enseadas
As regiões costeiras de baías e enseadas são geralmente de intensa urbanização e/ou indus
trialização, a exemplo da Baía de Sepetiba (RJ), que possui, além do porto público de Itaguaí (que
movimenta carga geral), outros dois TUP: Terminal Ilha Grande (TEBIG) e Terminal Ilha Guaíba
(TIG), que movimentam combustíveis e minério de ferro. Em associação às indústrias na área retro
portuária, os portos representam o mais importante tensor sobre os ecossistemas e comunidades da
região. Sendo ambientes semifechados, com circulação restrita das águas, poluentes tendem a con
centrarse, tornando acidentes, tais como o derramamento de substâncias tóxicas, potencialmente im
pactantes para a fauna e flora local (Porto e Teixeira, 2002).

Portos em sistemas estuarinos
Com seus sistemas de manguezais e marismas, os estuários estão entre os sistemas ambientais
de maior sensibilidade e significância ecológica, constituindo verdadeiros “berçários” naturais. Ao
mesmo tempo, são ambientes intensamente urbanizados (INCT, 2017). Dos 10 principais portos do
Brasil, oito estão inseridos em importantes estuários ao longo da zona costeira, como os portos de
Santos (SP), Rio Grande (RS) e São Francisco do Sul (SC).
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Devido à sua baixa hidrodinâmica, com menor fluxo e velocidade das águas, a ocorrência de
derramamentos de óleos e combustíveis; e a disposição inadequada de sedimentos dragados contami
nados, apresentam prejuízos ambientais de maior relevância, como a acumulação de poluentes e
metais pesados. Tal cenário pode ser observado historicamente nos núcleos portuários citados acima
(em associação com demais TUPs próximos), os quais apresentam problemas relacionados à quali
dade de água, a sedimentos contaminados e a acidentes envolvendo navios e barcaças.

Portos offshore
Tal localização, em mar aberto ou na face costeira, está exposta a altas energias de ondas e
tem como peculiaridade a demanda obrigatória por obras complexas de engenharia costeira para via
bilizar a sua operação. A título de exemplo, temse o terminal salineiro de Areia Branca (RN), que fica
localizado a aproximadamente 26 km da costa; e o Terminal Portuário de Pecém (CE), no qual, apesar
de estar situado na faixa litorânea, sua plataforma se estende até 1,8 km da linha de costa. Geralmente,
a construção de uma estrutura rígida vem associada em pares, como a construção de enrocamentos,
molhes de proteção e plataforma de acesso aos berços de atracação. A presença dessas infraestruturas
tem efeito em diversos aspectos físiconaturais e sociais, a exemplo da alteração abrupta da paisagem
litorânea; além dos efeitos na linha de costa e na deriva litorânea, desencadeando processos erosivos
ou de acréscimo sedimentar. Outro aspecto está relacionado ao sombreamento ou supressão da flora
aquática, pela inserção de plataformas ou píeres, por aterro hidráulico ou sob estacas (Figura 8).

Figura 8. Efeitos visuais e alterações na geomorfologia costeira, através da construção de estruturas
rígidas de proteção e plataforma de acesso no Terminal Portuário offshore de Pecém (CE).
Fonte: Ceará Portos (s/d).

3.2

CONFLITOS E IMPACTOS

A estruturação e distribuição geográfica dos portos e terminais originam e fomentam uma
gama de aspectos socioambientais, causadores de impactos e transformações nas características
ecológicas de ecossistemas chaves da zona costeira. Esses fatores levam à formação de um cenário de
conflitos, seja por uso e ocupação territorial, de apropriação de recursos naturais, de ordem social ou
ainda de usos múltiplos (Vieira et al., 2005). Dentre os principais impactos e conflitos, podem ser
citados: contaminação das águas e sedimentos costeiros; lixo no mar; contaminação atmosférica e
mudanças climáticas; degradação e supressão de ecossistemas costeiros e marinhos; conflitos de uso e
de apropriação de recursos naturais; e conflitos de sobreposição com áreas protegidas.
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Contaminação das águas e sedimentos costeiros
Considerando a interação direta e contínua das embarcações e instalações portuárias, assume
se que as águas costeiras e marinhas são os principais ambientes impactados pelos portos. Isso se re
flete na extensa lista de programas ambientais demandados pelas agências de regulação e fiscalização
para as Autoridades Portuárias, com fins à prevenção, ao controle e ao monitoramento das águas, bem
como para combater a má disposição dos resíduos sólidos e do material de dragagem (Figura 9). Lo
calmente, pode ocorrer a contaminação das águas costeiras e a disposição de material dragado em
áreas ambientalmente sensíveis (ESPO, 2012; AAPA, 1998). Essa prática pode agravar os impactos,
pois, a partir do revolvimento de sedimentos podendo conter alto potencial de metais pesados, afetam
se as redes tróficas aquáticas e a biodiversidade local, a pesca artesanal e o turismo náutico e de praia
e sol.

Figura 9. Material em suspensão durante a dragagem de aprofundamento
do Porto de Imbituba (SC). Fonte: Veiga Lima (2018).

Esse cenário tornase mais delicado ao considerar que aproximadamente 60% dos portos
públicos estão situados em ambientes de baixa circulação hidrodinâmica, tais como os estuários e os
embaiamentos. A gestão deficitária sobre os efluentes líquidos – tanto aqueles gerados pelos portos,
quanto pela poluição difusa de áreas urbanas; associado à falta de integração de Planos de Emergência
Individual (PEI) para o controle de derramamentos ou acidentes com óleos e combustíveis, bem como
a disposição de sedimentos contaminados de dragagens; tem seus efeitos negativos potencializados
nestes ambientes de características de menor circulação hidrodinâmica, gerando impactos sinérgicos.
Adicionalmente, temse o potencial impacto ambiental ocasionado por acidentes com o
derramamento e explosões de cargas tóxicas, podendo se estender desde zonas portuárias, a regiões
mais extensas, como o ocorrido recentemente na costa nordeste do Brasil, até mesmo transfronteiriças,
ao serem carreados pelas correntes marinhas (Soares, et al. 2020, Porto e Teixeira, 2002; CIRM,
1998).
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Lixo no mar
O lixo no mar constitui hoje uma das principais ameaças à biodiversidade e à qualidade de
costas e oceanos ao redor do globo. Tornouse alvo de forte combate por instituições e organismos in
ternacionais e nacionais, bem como pelos agentes reguladores. Contudo, autoridades portuárias e
operadores de terminais privados apresentam entraves para o alcance da conformidade desse aspecto
(Gobbi et al., 2017). Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA), aproximada
mente 25% dos resíduos lançados ao mar tem origem em atividades desenvolvidas no oceano (outros
75%, associados à atividades terrestres), especialmente por meio da navegação, portos e terminais de
apoio à exploração de petróleo e gás, bem como provindos de resíduos da pesca industrial (MMA,
2017).
Somase a essa problemática, a contaminação dos oceanos por microplásticos, derivada prin
cipalmente de partículas microscópicas denominadas “pellets” (< 5 mm de diâmetro), de diferentes
materiais sintéticos poliméricos, que apresentam riscos físicos e químicos para os organismos na base
da cadeia alimentar. Esses resíduos atingem mares e costas por meio do descarte inadequado e tam
bém por meio da perda acidental durante o seu transporte, estando comumente presentes próximo aos
portos e demais complexos industriais (Olivatto et al., 2018).

Contaminação atmosférica e mudanças climáticas
No contexto das mudanças climáticas, os portos e a navegação marítima possuem papel cen
tral, pelo excessivo uso e queima de óleos e combustíveis de alto teor de CO² e SOX, geradores de
gases do efeito estufa (Viana et al., 2014). A geração de poluentes atmosféricos e particulados em sus
pensão afeta diretamente a qualidade do ar na zona portuária e adjacências, podendo originar diversos
problemas de saúde para os trabalhadores portuários e a comunidade local. Temse como exemplo, o
Porto de Imbituba (SC), que vem aplicando medidas de gestão ambiental específicas para diminuição
da dispersão atmosférica, proveniente da movimentação de coque de petróleo, que historicamente,
afetava a comunidade do entorno portuário.
Outro aspecto negativo relacionado com a queima massiva de poluentes é o seu efeito sobre a
acidificação dos oceanos, que vem afetando sistemas de corais e toda a cadeia trófica associada. As
modificações na precipitação regional, o aquecimento das águas marinhas e o consequente aumento
do nível médio do mar (NMM), bem como o aumento da intensidade de fenômenos naturais –
inundações, ressacas e furacões (INCT, 2017), compõem impactos indiretos no setor marítimo por
tuário sobre as zonas costeiras.
Nesse sentido, o setor portuário tornase tanto o causador de impactos sobre o ambiente,
quanto o alvo dos efeitos oceanográficos e atmosféricos. As infraestruturas portuárias e a frota naval
ficam suscetíveis aos riscos associados ao aumento do NMM e da frequência de eventos extremos, os
quais desencadeiam processos erosivos e/ou de assoreamento de rotas aquaviárias, assim como inun
dações sob as infraestruturas marítimas. Tais efeitos trazem significativos prejuízos econômicos, tanto
estruturais quanto logísticos. Em estudos realizados para a Conferência do Oceano das Nações Unidas
(The Ocean Conference) (UN, 2017), o custo associado ao aumento do NMM e aos danos sobre as es
truturas portuárias são estimados em US$ 111,6 bilhões até 2050 e US$ 367,2 bilhões até o final do
século.
No Brasil, tomase como exemplo o ocorrido no Porto de Itajaí (SC), no ano de 2008 (Figura
10), quando após chuvas extremas na bacia do Rio ItajaíAçu foi desencadeada a ocorrência de inun
dações e processos erosivos nos berços de atracação, o que causou graves avarias à macroestrutura
portuária, bem como a interrupção das operações por um longo período de tempo. Os prejuízos foram
orçados em mais de 300 milhões de reais (PORTO DE ITAJAÍ, 2008).
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Figura 10. Danos sobre os berços de atracação do Porto de Itajaí (SC), após os efeitos
de inundação no Rio ItajaíAçu em 2008. Fonte: PORTO DE ITAJAÍ (2008).

Degradação e supressão de ecossistemas costeiros e marinhos
A construção ou expansão de um porto requer, de maneira sine qua non , a utilização de es
paços territoriais ou aquáticos para as novas infraestruturas, ou para o acesso e o aprofundamento de
canais. Os serviços de limpeza e terraplanagem, a construção de aterros hidráulicos ou a operação
de dragagens e derrocagens ocasionam a degradação parcial ou supressão total de ecossistemas im
portantes, tais como mangues, marismas, costões rochosos, praias, dunas e falésias, arrecifes de corais
ou pradarias marinhas.
No caso do Porto de Suape (PE) (Figura 11), a obra de instalação provocou tanto a supressão
de remanescentes de floresta e manguezal, como o represamento de rios e canais, o aterramento de
ambientes aquáticos e a supressão/derrocagem de arrecifes de arenito e coral (Braga et al., 1989). Em
benefício do desenvolvimento dos portos localizados no litoral de Pernambuco, Suape e Recife, além
da visível mudança da paisagem, os processos e funções ecológicas no estuário foram alterados, resul
tando na diminuição da comunidade fitoplanctônica, o que potencialmente desencadeou a ocorrência
de altos índices de ataques de tubarão nos municípios vizinhos (Neumann et. al., 1998).

Figura 11 . Infraestrutura do Porto de Suape (PE), sobre os ecossistemas
da foz do Rio Ipojuca e barreiras de coral. Fonte: Gustavo Penteado (s/d).
Outro aspecto de significância negativa sobre os ecossistemas costeiros e marinho se refere
aos efeitos da água de lastro e da bioincrustação dos navios, que trazem consigo inúmeros micro
organismos e espécies invasoras, de diferentes regiões do mundo, com alto potencial de dispersão
(Endresen et al., 2004). Além dos conhecidos impactos sobre a fauna e flora aquáticas locais, como a
dispersão do Coralsol (Tubastraea sp.) sobre o litoral brasileiro, temse inúmeros impactos socio
econômicos, com prejuízos milionários, tanto para a indústria portuária, como para a pesca e até
mesmo na produção de energia hidrelétrica (MMA, 2018).
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Conflitos de uso e de apropriação de recursos naturais
A supressão de ecossistemas litorâneos muitas vezes vem acompanhada da retirada ou realo
cação de comunidades ribeirinhas e/ou tradicionais, como pescadores artesanais. Nesse processo ver
ticalizado de tomada de decisão, geralmente o Governo e as autoridades portuárias se impõem sobre
aquelas comunidades, desconsiderando a relação cultural e de subsistência das mesmas com a região
onde estão inseridas. Em muitos casos, tais comunidades e assentamentos subnormais estão localiza
dos, inclusive, dentro da poligonal de portos organizados, instituída pelo poder público. Esses fatos
remetem a um claro cenário de vulnerabilidade social, fruto de falhas nos processos de zoneamento
dos portos e do planejamento e discussão territorial dos municípios. Processos similares ocorrem nos
portos de Santana (AP), São Sebastião (SP), Paranaguá (PR), São Francisco do Sul (SC) e Rio Grande
(RS).
Conflitos entre a operação portuária e o patrimônio histórico e cultural também são constata
dos no Porto de Cabedelo (PB), devido à sua proximidade com a edificação da Fortaleza de Santa
Catarina do Cabedelo, fazendo da movimentação de produtos inflamáveis, um risco potencial à segu
rança do patrimônio cultural e de seus visitantes.
As rotas de navegação constituem outra problemática que afeta e conflita com a pesca tradi
cional e o turismo local. O translado de grandes embarcações, como por exemplo ocorre na região de
Angra dos Reis (RJ) – Porto de Angra dos Reis e TEBIG, geram ondas e riscos de colisão com embar
cações de menor tamanho, tais como barcos de pesca, canoas e embarcações de lazer (como lanchas e
veleiros). A definição de rotas e a sinalização das mesmas se torna fator fundamental para a gestão,
sobretudo para ambientes protegidos e semiprotegidos, como baías e estuários.

Conflitos de sobreposição com áreas protegidas
Por último, cabe destacar os múltiplos conflitos relacionados à sobreposição de áreas de atu
ação e influência dos portos com Unidades de Conservação (UCs) e suas áreas de amortecimento.
Devido à proximidade dos portos com ambientes naturais de alta sensibilidade ecológica como, por
exemplo, a Estação Ecológica de Tamoios, no sul do estado do Rio de Janeiro, os efeitos sobre a fauna
aquática e as populações humanas tornamse contundentes e recorrentes. Distúrbios ou acidentes com
a macrofauna marinha estão comumente relacionados ao incremento do tráfego de embarcações, que,
por sua vez, aumentam as chances de abalroamentos com indivíduos, bem como o afugentamento de
espécies, por emissões sonoras e vibrações submarinas, sobretudo por dragagens e explosões de lajes
submersas.

Figura 12 . Avistamento de indivíduo de Baleia Franca,
no interior da poligonal do Porto Organizado
de Imbituba (SC). Fonte: Veiga Lima (2018).

210

O Porto de Imbituba (SC), por
estar circundado pela UC de Uso Sus
tentável, denominada Área de Proteção
Ambiental (APA) da Baleia Franca
(BRASIL, 2000), durante a temporada
de migração da baleiafrancaaustral
(Eubalaena australis ), agosto a novem
bro, frequentemente é obrigado a para
lisar a atracação de navios nos berços,
pela presença de indivíduos na zona
portuária (Figura 12). Casos similares
são frequentes também no Porto de São
Francisco do Sul (SC), pela presença do
botocinza (Sotalia guianensis ), da
Toninha (Pontoporia blainvilley) e do
Mero (Epinephelus itajara ), espécies
em estado de vulnerabilidade e critica
mente ameaçadas de extinção (ICMBio,
2016), que demandam ações de gestão
ambiental específicas, de modo a ate
nuar os distúrbios potenciais e efetivos.
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Assim, frente ao processo de dinamização e expansão do setor marítimoportuário e à intensi
ficação da degradação dos recursos naturais costeiros, se torna evidente a necessidade da realização de
ações e medidas de gestão específicas, elaboradas em concordância com o gerenciamento costeiro e
ambiental, direcionadas aos respectivos núcleos portuários, de forma a compatibilizar o desenvolvi
mento portuário, com a conservação de ambientes costeiro marinhos e o usufruto por comunidades
locais, minimizando conflitos e mitigando impactos socioambientais.

4. A ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE PORTOS E
DA ZONA COSTEIRA
A base jurídica sustenta o modelo regulador das atividades humanas na zona costeira. A
existência de leis específicas e instrumentos para a gestão das zonas costeiras e das atividades que
nela se desenvolvem formam a base para a sustentabilidade e o bemestar humano (Muñoz, 2014). O
Brasil possui um grande leque de instituições envolvidas com a área ambiental sobre o setor portuário
(Quadro 1), além de dispositivos, normas e instrumentos, que visam o desenvolvimento sustentável e
a construção de uma agenda de gestão ambiental para a zona costeira e o setor portuário.
O entendimento sobre a disposição da estrutura vigente permite correlacionar o papel de cada
instituição envolvida, as políticas públicas, marcos legais e os instrumentos de gestão ambiental por
tuária; assim como a percepção das oportunidades para discussão de um modelo de enfrentamento dos
desafios e impactos que a atividade portuária traz sobre as zonas costeiras.
O gerenciamento ambiental da zona costeira e dos portos passa pela coordenação do
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
(MTPA), que atuam na construção de políticas e diretrizes, executadas por demais agências e seus
respectivos programas, de forma a cumprir e atender os dispositivos legais nacionais, assim como os
acordos internacionais sobre os temas (Figura 13).
Para a zona costeira, em escala macro, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC),
instituído pela Lei Nº 7.661/1988, é a política pública que visa a orientar e equilibrar os usos costeiros
com a conservação e gestão sustentável dos recursos naturais, através da execução do Programa
Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO) e seus instrumentos (BRASIL, 1988). O plano foi es
tabelecido no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), através da
Resolução CIRM Nº 01/90 e tem como fundamento o controle e manutenção da qualidade socioam
biental do espaço costeiro e o ordenamento e gestão territorial, visando o controle das atividades po
tencial ou efetivamente poluidoras, através da operacionalização do GERCO (CIRM, 1990; Oliveira,
et al., 2013; Porto e Teixeira, 2002). O PNGC foi elaborado como parte integrante da Política
Nacional de Meio Ambiente (PNMA), disposta pela Lei Nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), e também da
Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), aprovada pelo Decreto Nº 5.377/2005 (BRASIL,
2005).

Figura 13. Estrutura de gestão ambiental de portos e costas.
Elaboração própria.
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Quadro 1 . Instituições envolvidas com a área ambiental na atividade portuária

Fonte: Veiga Lima (2018), adaptado de Gerhardinger et al. (2017).
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Já na esfera portuária, notase que há uma ausência de política específica para o setor, ficando
as diretrizes de planejamento e as normas de controle e gestão, conduzidas pela “Nova Lei de Portos”
– Lei Nº 12.815/2013 (BRASIL, 2013b) e pela Portaria SEP Nº 104/2009, que instituiu a Gestão de
Saúde, Meio Ambiente e Segurança nos portos (SEP, 2009). Essa lacuna temporal possibilitou o surgi
mento de diversos terminais portuários ao longo da costa brasileira que não tinham relação econômica
com suas respectivas regiões, tampouco eram alinhados com o desenvolvimento das demais vias de
transporte (Goularti Filho, 2007), o que contribuiu para o surgimento de diversos impactos e conflitos
de ordem social, econômica e ambiental.
Nessa conjuntura, a Secretaria Nacional de Portos (SNP) é a responsável pela definição e exe
cução dos investimentos, orientadas pelas diretrizes contidas no Plano Nacional de Logística Portuária
– PNLP (SEP, 2015). A Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ), por sua vez, exerce o
controle e a regulação sobre as Autoridades Portuárias, sendo subordinada à SNP.
No entanto, a construção da estrutura atual de gestão ambiental não se deu de forma linear.
Com as iniciativas nacionais criadas no final da década de 1980, somente a partir do final da década
de 1990, podese constatar um esforço crescente do poder público para integração das políticas e pro
gramas de gestão costeira com os portos (até então inexistentes), incentivado pela assinatura de acor
dos internacionais. Na década seguinte, temse a criação de diversos instrumentos específicos de
gestão ambiental portuária (e o surgimento de boas práticas associadas), em conjunto aos já existentes
processos de licenciamento ambiental – Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), Relatórios de Impacto
Ambiental (Rimas); instrumentos de controle – planos de monitoramento ambiental; e de fiscalização
– auditorias ambientais.

4.1

INSTRUMENTOS INCIDENTES NA GAP

Historicamente, os esforços das Autoridades Portuárias, no âmbito da gestão ambiental, visam
ao atendimento das conformidades inseridas nas licenças ambientais, a partir do desenvolvimento de
planos e programas, requeridos pelos órgãos ambientais intervenientes (Kitzmann et al., 2014). Entre
as principais ações orientadas pelos Planos de Controle Ambiental (PCA) e os Planos Básicos Ambi
entais (PBAs), estão o controle das águas superficiais e oceânicas, com o monitoramento da qualidade
dos sedimentos de dragagem, das emissões atmosféricas, da biota aquática e da fauna sinantrópica;
com a fiscalização da água de lastro; além do desenvolvimento de planos de educação ambiental e a
comunicação social.
No que concerne ao planejamento portuário, após a criação em 2007 da Secretaria Especial de
Portos (SEP)  atualmente Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNP), o Governo
Federal reforçou a preocupação com a obtenção de níveis mais satisfatórios quanto à conformidade
ambiental. Entre os novos requerimentos, estão a estruturação de unidades de gestão ambiental, o li
cenciamento de dragagens, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o desenvolvi
mento de auditorias ambientais e os programas de prevenção de riscos ambientais – como o
Gerenciamento de Riscos, o Plano de Emergência Individual (PEI) e o Plano de Ajuda Mútua (PAM),
para prevenção e mitigação de derramamentos de óleo, além do controle do despejo de água de lastro
das embarcações.
A seguir, são apresentados alguns dos principais instrumentos e processos de gestão ambiental
e costeira voltados ao desenvolvimento e operação portuários.

1. Licenciamento Ambiental e competências
O licenciamento ambiental como instrumento legal derivado da PNMA, instituído pela
Resolução CONAMA N° 001/1986 (MMA, 1986) e regulamentado por meio da Resolução CONAMA
N° 237/97 (MMA, 1997), constitui hoje a principal resposta aos impactos e alterações, tanto no uso do
solo, quanto nas relações socioeconômicas na área portuária e adjacências. Através de ações de con
trole, monitoramento e fiscalização, o processo de licenciamento dá suporte à tomada de decisão na
zona costeira. Porém, somente em 1997, o primeiro porto público – Porto de Rio Grande (RS), obteve
sua licença para operar em acordo aos procedimentos ambientais requeridos.

213

Portos marítimos e os desafios para a sustentabilidade costeira

De maneira geral, ficam obrigados a realizar previamente os procedimentos de licenciamento,
incluindo a elaboração do EIA/Rima, os empreendimentos e atividades que fizerem uso dos recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou passíveis de causar degradação
ambiental. Os portos são classificados com potencial “alto” de poluição e degradação ambiental, agru
pados em “Transporte, terminais e depósitos”, tendo sua competência administrativa de licenciamento
e fiscalização comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme dispõe o
artigo 23 da Constituição Federal de 1988. De acordo com o Decreto Nº 8.437/2015, ficam a cargo do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), os portos de
maior movimentação (> 450.000 TEU/ano ou 15.000.000 ton./ano) (BRASIL, 2015). Já segundo a
Resolução CONAMA N° 237/97, o licenciamento ambiental de empreendimentos de menor escala é
responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e municipais (MMA, 1997).
O licenciamento ocorre em três fases distintas: a partir da definição da localização e dos im
pactos preliminares do empreendimento, demandando a Licença Prévia (LP); da sua instalação, a par
tir da devida Licença de Instalação (LI); até a operação e ampliação, que requerem a Licença de
Operação (LO), que autoriza o pleno funcionamento do porto, após a verificação do efetivo cumpri
mento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operação (MMA, 1997).
O uso corretivo do instrumento de licenciamento ocorre na medida em que o porto opera sem
a devida licença de operação. Aproximadamente 30% dos portos públicos não possuem LO (ANTAQ,
2019), fazendo uso dos recursos naturais de forma inadequada, causando consequentemente a
degradação dos sistemas naturais do entorno. Dessa forma, busca regularizar a situação, ao implantar
medidas de controle para minimizar os impactos ambientais gerados. Já o caráter preventivo, ocorre
durante o planejamento do projeto de implantação de um porto ou quando de sua expansão, sendo
realizada uma avaliação da localização e dos potenciais impactos, buscando adequar o projeto em re
lação às condicionantes ambientais expostas na licença, ou não viabilizar sua implantação.

2. Poluição por óleo, dragagens e auditorias
A poluição por óleo nas águas constitui um dos impactos de maior significância na zona
costeira. As iniciativas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão colegiado vin
culado ao MMA, foram direcionadas para a criação de diversas resoluções nos anos 2000 e favorece
ram a melhoria do quadro de conformidade ambiental do setor portuário. Entre os instrumentos
normativos, destacamse a “Lei do óleo” – Lei Nº 9.966/2000 (BRASIL, 2000) e o Decreto Nº
8.127/2013 (BRASIL, 2013a), que visam o estabelecimento das principais conformidades ambientais
de prevenção e combate à poluição dos sistemas costeiros e marinhos, através do tratamento dos resí
duos, Planos de Emergência Individuais (PEI), para incidentes de poluição por óleo em águas sob ju
risdição nacional, originados em portos organizados, além do Manual de Procedimentos de Riscos à
Poluição.
No que tange à dragagem, a Resolução CONAMA Nº 454/2012 (MMA, 2012) surge com
objetivo de estabelecer diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do ma
terial a ser dragado. Entre as demais resoluções, destacase a Resolução CONAMA Nº 306/2002
(MMA, 2002), que cria dispositivo para a realização de Auditorias ambientais nos Portos públicos.

3. Boas práticas, regularização ambiental e sistema de gestão ambiental (SGA)
Sobre esse aspecto, a SNP tem tido um papel de extrema importância, na busca pela con
formidade ambiental e a sustentabilidade nos portos brasileiros. Seja por meio normativo, institu
cional, assim como através do desenvolvimento de instrumentos técnicos para a adoção de boas
práticas de gestão ambiental portuária (GAP). Como exemplo, podese citar o Programa de Gerencia
mento de Resíduos Sólidos e Efluentes em Áreas Portuárias (PGRS), desenvolvido com pesquisa de
campo em 22 portos marítimos. O trabalho resultou em aporte de conhecimento ao setor portuário, por
meio da publicação do “Guia de Boas Práticas Portuárias” (SEP e UFRJ, 2013).
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Outros exemplos referemse à realização do Programa de Capacitação em Gestão Ambiental,
com equipes das autoridades portuárias; e o Programa de Revitalização do Entorno Portuário. No que
sito legal, coube à Portaria SEP Nº 104/2009, instituir a necessidade da estruturação da Gestão Ambi
ental nos portos e da criação de um sistema de gestão ambiental (SGA), abrangendo a
responsabilidade do licenciamento ambiental e execução dos programas ambientais (SEP, 2009).
Outra importante iniciativa, condiz com a inserção de diagnóstico e análise ambiental no es
copo da revisão do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário (PDZ), por meio da instituição
da Portaria SEP N° 414/2009 (BRASIL, 2009). E nesse mesmo sentido, a Portaria SEP Nº 03/2014
estabeleceu as diretrizes para a elaboração dos instrumentos de planejamento portuário (PNLP, Planos
Mestres e PDZ), incluindo a necessidade de uma análise ambiental mais aprofundada do ambiente
portuário e das alternativas de desenvolvimento e zoneamento do porto (SEP, 2015).
Por fim, e não menos importante, a criação em conjunto da Portaria interministerial
MMA/SEP/PR Nº 425/2011, institui o Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão Ambien
tal Portuária  PRGAP de portos e terminais portuários marítimos (MMA, 2011). Tal iniciativa vai de
acordo com o instrumento de licenciamento ambiental, de dotar os portos com as LO.

4. Índice de Desempenho Ambiental (IDA)
Uma ferramenta importante de GAP referese ao Índice de Desempenho Ambiental (IDA) dos
portos e TUPs do País. Instituído pela Resolução N° 2.650/2012, tem como objetivo disciplinar os de
mais instrumentos de acompanhamento e controle de gestão ambiental nos portos, para avaliar por
meio de indicadores, a eficiência e a qualidade da gestão ambiental, no que tange à evolução do
cumprimento das conformidades ambientais que os portos estão sujeitos (ANTAQ, 2012).
Além disso, tem como propósito constituir uma ferramenta na regulação e fiscalização da
própria ANTAQ. Destacase, pela promoção da pesquisa e do monitoramento das áreas portuárias,
permitindo quantificar e qualificar informações de interface das dos portos com o meio ambiente, de
maneira a facilitar o entendimento do público e dos tomadores de decisão, acerca das questões ambi
entais portuárias. O IDA está baseado na avaliação de 68 indicadores globais e específicos, para fun
cionar como elemento de comparação entre processos de gestão ambiental, influenciando, dessa
forma, na proposição de melhorias no setor portuário e o reconhecimento das administrações por
tuárias que investem na sustentabilidade ambiental.

5. Água de lastro
Referente ao gerenciamento da água de lastro de embarcações, coube à NORMAM20/DPC, a
internalização dos princípios da Convenção de Água de Lastro, promulgada pela Organização Marí
tima Internacional (MARINHA DO BRASIL, 2019). Essa norma da Autoridade Marítima representa
um compromisso do Governo Federal e de órgãos intervenientes ao setor portuário, no combate à
contaminação e à intrusão de organismos exógenos aos ecossistemas marinhos e costeiros do Brasil.

4.2

INSTRUMENTOS PARA GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA (GCI)

A tentativa de estabelecimento da Gestão Costeira Integrada (GCI) no Brasil passa pelo de
senvolvimento do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), que possui como diretriz, o
ordenamento das atividades setoriais na zona costeira do País, com a conservação dos ecossistemas e
o uso sustentável dos recursos naturais. Em sua segunda versão, denominado PNGC II (CIRM, 1997),
o plano estabelece sete instrumentos aplicados à gestão e, a partir da sua regulamentação, através do
Decreto No 5.300/2004 (Brasil, 2004), outros três instrumentos passam a integrar o escopo do GCI
(Quadro 2).
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Quadro 2 . Instrumentos de Gerenciamento Costeiro no Brasil

Fonte: Compilado do PNGC II (CIRM, 1997) e do Decreto 5.300/04 (BRASIL, 2004).

216

Francisco Arenhart Veiga Lima

Ao GCI, somamse como instrumentos indiretos, o licenciamento e o monitoramento ambien
tal (discutidos anteriormente) e os Planos Diretores municipais, que integram a política urbana de
gestão ambiental. Além dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação, que definem zonas de
amortecimento e áreas frágeis e passíveis de impacto, através do seu zoneamento territorial e marinho.
A esse grupo, podese incluir também a discussão recente sobre a elaboração do Planejamento Espa
cial Marinho (PEM), que viria a abordar o uso compartilhado do espaço marinho, entre os quais se in
serem as atividades portuária e de navegação.
Contudo, há um consenso entre especialistas, gestores e pesquisadores, sobre a dificuldade
histórica da implementação integral e simultânea dos instrumentos, tendo nos últimos 30 anos, apenas
alguns deles recebido o esforço público necessário para sua efetiva aplicação (Sherer et al., 2020;
Scherer et al., 2018; Polette e Asmus, 2015; Scherer et al. 2010; Jablonski e Filet, 2008). Como exem
plo, a implementação do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) nos estados federativos
veio sendo priorizada como política de gestão costeira no MMA (2017).
No que tange à inclusão da questão portuária no planejamento costeiro, foi apenas a partir da
elaboração do Plano de Ação Federal para a Zona Costeira (PAFZC), aprovado pela Resolução CIRM
Nº 006/98 (CIRM, 1998), que o Governo Federal passou a possuir um instrumento direcionado ao as
sunto, através da Agenda Ambiental Portuária (AAP). A seguir, são apresentados os principais instru
mentos legais sobre a governança costeira que incidem sobre o setor portuário do Brasil.

Plano de Ação Federal para Zona Costeira (PAF-ZC) e Agenda Ambiental Portuária
(AAP)
A criação da Agenda Ambiental Portuária (AAP), instrumento resultante da união de diversas
convenções nacionais e internacionais, teve como propósito a orientação do desenvolvimento e da ex
pansão dos portos em termos sustentáveis, em consonância com as diretrizes da gestão costeira do
Brasil (Cunha et al, 2006). Contudo, passadas mais de duas décadas, sua criação não surtiu o efeito
esperado, devido à continua falta de integração entre as agências públicas e à falta de vontade política.
A implementação do instrumento ainda esbarra em burocracias intersetoriais e na falta de uma agenda
comum entre os órgãos responsáveis e as administrações portuárias, que, por sua vez, acabam tratando
somente dos limites legais dos portos e da resolução de problemas ambientais de atividades quotidi
anas. Ao invés disso, deveriam centrar os esforços na concepção do gerenciamento ambiental e
costeiro de forma abrangente, idealizando os portos como atores efetivamente presentes no espaço de
planejamento ambiental e costeiro (Koehler e Asmus, 2010).
Por outro lado, a elaboração da quarta versão do PAFZC (triênio 20172019) trouxe do
Governo Federal, novas metas e ações, sugeridas para a integração entre o GCI e a GAP (MMA,
2017). O IV PAFZC foi estabelecido na perspectiva de cumprimento dos Objetivos do Desenvolvi
mento Sustentável das Nações Unidas (ODS). Dentre as suas metas e ações, a ação que abrange com
maior ênfase a gestão de costas e mares no contexto portuário, referese à ação 6: “Prevenção,
Controle e Monitoramento Socioambiental nos Portos do Brasil”, que tem especial foco no gerencia
mento de resíduos sólidos (lixo no mar) e controle de espécies bioinvasoras (MMA, 2017). O IV PAF
ZC aborda ainda, nas ações 08 e 09, mesmo que de maneira mais genérica, a interferência dos portos
sobre a urbanização no litoral. Porém, percebese que os indicadores utilizados continuam sendo de
avaliação quantitativa e não qualitativa, o que implica no potencial questionamento dos resultados, na
medida em que pode não ocorrer uma análise crítica das informações.

Plano Diretor, Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) e Projeto Orla
Os Planos Diretores (PDs) constituem ferramentas fundamentais na elaboração de diretrizes
de uso e ocupação do território, sendo obrigatórios para municípios acima de 20 mil habitantes
(BRASIL, 2001). Assim como os Planos Municipais de Gestão Costeira (PMGCs), os PDs devem
atuar na gestão e manejo de potenciais conflitos entre porto versus cidade e para o desenvolvimento
sustentável. Apesar das diferentes abrangências espaciais, os PDs devem ter estreita relação com os
instrumentos mais localizados, como o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento portuário (PDZ) e o
Projeto Orla, e seguirem as diretrizes dos instrumentos macro, como o Zoneamento Ecológico
Econômico Costeiro (ZEEC) (Scherer et al., 2014).
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Scherer e colaboradores (2014) assinalam o potencial uso do ZEEC em escala regional, como
subsídio na definição do macrozoneamento municipal, servindo como base para a elaboração do mi
crozoneamento e das diretrizes gerais do PD, que, por sua vez, necessita estar em consonância com o
zoneamento proposto, respeitando a microescala de análise para o território municipal. Como exem
plo, temse a definição no ZEEC de macrozonas de uso exclusivo portuário, no qual o PD deverá de
talhar as diretrizes de ocupação e expansão das instalações e usos retroportuários, logístico e
industrial. Dentro da competência dos municípios, estão abrangidas também a identificação de zonas
de proteção e de conservação terrestres ou de transição (entre ambiente terrestre e marinho), poten
cialmente afetados pela expansão dos núcleos portuários. Nesse contexto, a elaboração ou revisão do
PD, desconsiderando as diretrizes e definições do PDZ e do Projeto Orla, pode aumentar os conflitos
de uso e ocupação do solo, e a disputa sobre a utilização dos recursos naturais locais.
O Projeto Orla, devido ao seu detalhamento, poderá contribuir quanto à integração harmo
niosa entre a orla municipal e o distrito portuário, revitalizando setores nobres do litoral e rompendo
assim, com o conceito de zonas portuárias como áreas degradadas das cidades. Tais intervenções,
quando participativas e acolhidas pelo PD, poderão agregar valor ambiental e urbano a estes setores
costeiros.

Planejamento Espacial Marinho (PEM)
Por último, destacase a potencial atuação do instrumento de planejamento em macroescala da
área oceânica do Brasil sobre a atividade portuária e a navegação marítima. O Planejamento Espacial
Marinho (PEM) é um processo que visa alocar harmoniosamente os diversos usos e atividades sociais,
econômicas e ambientais no oceano (IOC, 2009), de modo a reduzir conflitos entre os diversos in
teresses (Collie et al., 2013). O desenvolvimento do PEM ainda é recente no País, sendo objeto de
Projeto de Lei N º 6.969/2013 (BRASIL, 2013c) e estando restrito a iniciativas locais (Freitas et al.,
2014), fato que denota ainda uma indefinição legal sobre sua escala de atuação. Inicialmente, indica
se que o instrumento deve ter início a partir das 12 milhas náuticas (limite da zona costeira do Brasil e
da atuação do GERCO) até as 200 milhas (limite da Zona Econômica Exclusiva – ZEE). Porém,
outras iniciativas consideram o PEM como um instrumento que pode se sobrepor aos demais instru
mentos do gerenciamento costeiro, fortalecendo o planejamento da zona costeira, em setores costeiros
como baías e estuários, que apresentam um uso significativo dos seus recursos. A título de exemplo,
temse a iniciativa do Plano de Governança Costeiramarinha Integrada para o Ecossistema Babitonga
(Santa Catarina), no âmbito do GERCO, como uma das ações do IV PAFZC (MMA, 2017).
Portanto, para o tema marítimoportuário, o PEM, quando implementado, poderá dar suporte
à tomada de decisão e à resolução de conflitos envolvendo rotas de navegação (através das cartas náu
ticas e poligonais dos portos organizados), áreas de dragagem e descarte de sedimentos, zonas de
amortecimento de Unidades de Conservação e áreas de sensibilidade ecológica (Gandra et al., 2018).
O estabelecimento do PEM tem como oportunidade trazer segurança à navegação e sua compatibiliza
ção com a conservação da biodiversidade.

5. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA INTEGRAÇÃO ENTRE GCI
E A GAP
A exposição desse cenário traz à tona os desafios impostos à gestão pública e privada, no es
tabelecimento de padrões de sustentabilidade na exploração da atividade portuária, crescendo expo
nencialmente quando se pretende integrar os instrumentos de gestão do território com o setor de
portos, em escala nacional. A falta de integração entre as políticas constitui fator fundamental quanto
ao estabelecimento do quadro observado em regiões portuárias, de diminuição da qualidade socioam
biental, degradação de importantes ecossistemas costeiros, assim como entraves socioeconômicos. A
grande dependência da aplicação dos instrumentos em âmbito federal já foi demonstrada como inefi
caz, indicando assim uma demanda maior por ações em escala local, bem como a união entre os es
forços empregados. Dessa maneira, os instrumentos e ações voltados à governança costeira
apresentam uma gama de oportunidades em prol da gestão portuária e do desenvolvimento territorial
sustentável, em direção ao estabelecimento de um modelo de GCI no Brasil. No Quadro 3, são
demonstradas essas relações de maneira sintetizada.
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Quadro 3. Relação entre os instrumentos diretos e indiretos da gestão costeira do Brasil,
a questão ambiental portuária e as oportunidades de integração com os instrumentos de GAP

Elaboração própria.
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Num primeiro plano, as oportunidades estão centradas no que tange à integração entre aqueles
instrumentos de zoneamento ou ordenamento costeiro – ZEEC, Planos de Gestão (PEGC, PMGC),
Projeto Orla em associação ao PDZ portuário e ao PD municipal, haja vista que os mesmos correla
cionam diferentes usos em um mesmo espaço geográfico, atribuindo diretrizes de uso e gestão susten
tável da zona costeira, além da definição de zonas de uso específico.
Por outro lado, percebese um importante desafio quanto à sua integração de fato, con
siderando as diferentes escalas utilizadas para cada um dos instrumentos, trazendo muitas vezes sua
incompatibilização – Projeto Orla (1:200 a 1:5.000), PDZ (1:5.000), Planos Diretores (1:10.000),
PMGC (1:20.000), ZEE (1:50.000 a 1:100.000) e Macrodiagnóstico (1:250.000). Há, portanto, noto
riamente, sobreposição e concorrência de instrumentos e ações voltadas à zona costeira e portos, o que
reflete o desafio da harmonização quanto à aplicabilidade e integração, como ilustrado na Figura 14.

Figura 14. Incidência dos principais instrumentos de gestão e planejamento ambiental
e costeiro que envolvem o setor portuário. Elaboração própria, a partir de Asmus et al. (2011).
Quanto à abrangência dos instrumentos de gestão portuária, destacase também a intenciona
lidade de elaboração dos PDZs portuários e os Planos Mestres, no contexto do PNLP. Em recentes
adequações, ambos os instrumentos indicam a obrigatoriedade da inserção da temática ambiental
como suporte ao planejamento e gestão portuária, através da qualificação dos processos de gestão am
biental portuária (SEP, 2015).
Cabe também destacar a possibilidade do emprego de dados de monitoramento ambiental,
derivados dos processos de licenciamento ambiental dos portos (elaboração de EIA/Rima) e do segui
mento das condicionantes da Licença de Operação, através do controle ambiental da atividade (PCA e
PBA), para a composição de um banco de dados local/regional. Esse conjunto de informações poderia
ser integrado à base de dados dos instrumentos MDZC, SIGERCO, SMAZC e RQAZC (atualmente
inexistentes ou subutilizados, o que traz descrédito aos instrumentos do GERCO); permitindo assim, a
criação de um sistema de informação do litoral. A sistematização e transparência no acesso
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às informações podem subsidiar o processo de criação de potenciais projetos de Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE), PEM, ou de criação e manejo de UCs. Além disso, o potencial uso desses disposi
tivos e base de dados possibilitaria o acompanhamento dos municípios sobre o desenvolvimento de
suas ações de planejamento e gestão, dando condições de realizarem a avaliação do processo de
melhoria contínua da gestão ambiental e costeira dos distritos portuários (Scherer et al., 2014). Nesse
contexto, os esforços despendidos na elaboração de diagnósticos e monitoramento socioambiental
deveriam obrigatoriamente ser combinados com ações de fiscalização e avaliação (pelos órgãos ambi
entais) das metas, estabelecidas pelos planos e programas e validados pela sociedade civil, de modo a
concretizar o planejamento proposto.
Em virtude da sua flexibilidade e frequente atualização, o Plano de Ação Federal para Zona
Costeira (PAFZC), destacase entre os instrumentos de gestão costeira como aquele capaz de dialogar
e integrar suas metas e estratégias com as ações desenvolvidas pelas autoridades portuárias, no âmbito
do licenciamento ambiental, assim como com as diretrizes do planejamento logístico e portuário,
como o PNLP e os Planos Mestres.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os portos marítimos, como infraestruturas essenciais ao desenvolvimento socioeconômico do
País, demandam uma eficiente gestão socioambiental, que venha a prevenir e minimizar os impactos
intrínsecos à atividade, tanto no interior dos seus limites legais, quanto no espaço geográfico que se
inserem. A sua sustentabilidade, assim como do ambiente costeiro que se insere, depende de vários fa
tores, devendo ser concebida dentro de uma concepção integrada de governança, a partir da
construção de estratégias amplas de planejamento e gestão. Deve ser orientada inicialmente pelo pleno
atendimento à legislação ambiental e requisitos nacionais e internacionais voltados ao setor, através da
execução e fiscalização sobre uma adequada Gestão Ambiental Portuária (GAP), haja vista que, até o
presente momento, apenas a implementação do instrumento de licenciamento ambiental não se
mostrou de fato eficaz para atender toda a dimensão e complexidade dos problemas originados e en
frentados pelos portos marítimos. Demanda ainda, por em prática novos enfoques metodológicos,
como a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), que, embora não seja seguida por todos os portos,
tem sido adotado pelos portos em implantação, em especial pelos portos privados (Scherer et al.,
2020). Somase a isso, a construção de uma agenda institucional compartilhada que abranja o setor, no
processo de gestão territorial e costeiro, em diferentes escalas, através da participação em processos
de construção e (principalmente) avaliação dos instrumentos, no âmbito da gestão de melhoria con
tínua.
Nesse sentido, a Gestão Costeira Integrada (GCI), por meio dos instrumentos previstos no
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e seu decreto de regulamentação, constitui ferra
menta prioritária no ordenamento e compatibilização entre a conservação do litoral e as atividades
nela desenvolvidas. Porém, a intermitência de suas ações, tanto individuais como entre instituições,
constitui outro fator grave, que desafia o cenário político e operacional da gestão pública (Muñoz,
2014). Fazse necessária a continuidade do planejamento e operacionalização das ações ambientais de
forma harmônica em toda a rede portuária, superando a troca periódica de governos (a cada quatro
anos), que influi diretamente na implementação de uma política nacional para o setor (Kitzmann e
Asmus, 2006).
Entendese que um dos maiores desafios para a GCI e a sustentabilidade das zonas portuárias
resida no estabelecimento de uma governança compartilhada. Devese estabelecer uma plataforma de
diálogo horizontal entre as Autoridades Portuárias (APs), a Agência Nacional de Transportes Aqua
viários (ANTAQ), os órgãos responsáveis pela gestão costeira nas diferentes escalas governamentais e
demais instituições intervenientes na atividade aquaviária (por exemplo, IBAMA, Secretaria Especial
de Portos, Capitania dos Portos, Agência Nacional de Inspeção Sanitária – ANVISA e Agência
Nacional de Águas – ANA). Esse diálogo poderia se dar no contexto do Grupo de Integração do
Gerenciamento Costeiro (GIGERCO). A revisão das diretrizes propostas pela Agenda Ambiental Por
tuária e retomada desse espaço de diálogo, bem como o cumprimento efetivo das ações propostas pelo
PAFZC, constituem um importante passo em direção à resolução do impasse no conflito de com
petências, na compatibilização de agendas de trabalho e na integração de ações.
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A falta de concordância entre as visões e na articulação das ações de setores governamentais e
privados demonstra a distância para a efetiva implementação de uma GCI no Brasil, além de compro
meter a qualidade ambiental da zona costeira, a fragilização de ecossistemas e o próprio desenvolvi
mento dos portos e das regiões litorâneas.
Ações como: definir indicadores de gestão no processo de desenvolvimento das agendas am
bientais dos portos marítimos, de modo a avaliar o cumprimento das metas e ações propostas; desen
volver licenciamentos integrados, em caso de complexos portuários e terminais numa só unidade
geográfica; implantar agendas ambientais locais, aperfeiçoando o entendimento dos serviços ecos
sistêmicos que estão sendo utilizados, perdidos e/ou trocados; incluir a relação portocidade nos pro
cessos de licenciamento e nos planos de gestão, responsabilizando as Autoridades Portuárias pelos
impactos externos relacionados ao porto; e promover a participação social de forma ativa e esclare
cida; podem melhorar a GAP e a gestão costeira como um todo.
Portanto, constituem pontos fundamentais para a sustentabilidade dos portos marítimos e da
zona costeira do Brasil, o envolvimento dos órgãos governamentais, autoridades portuárias e empresas
do setor, junto à vontade política e institucional no processo de construção da Gestão Costeira In
tegrada e das agendas ambientais. As quais devem estar baseadas na incorporação do planejamento
ambiental portuário de longo prazo, de modo a valorizar os aspectos ambientais e internalizar os im
pactos ocorrentes também fora da poligonal portuária, estabelecendo de fato, um processo de gestão e
planejamento integrado.
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