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RESUMO 

 

 

O estudo testou o desempenho de um índice integrador do risco individual de 

contaminantes para avaliar o grau de risco de sedimentos dragados da Baía de 

Guanabara (BG) em ambiente eutrofizado de sedimentos anóxicos com mistura de 

poluentes. O estudo abordou o prognóstico do risco associado à dragagem, com 

disposição final em águas marinhas limpas e em áreas internas à BG. Os parâmetros/ 

indicadores geoquímicos analisados nos sedimentos de cada área foram: granulometria, 

COT, matéria orgânica, nutrientes (PT e NT) e metais pesados (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb 

e Zn). Esses parâmetros foram agregados através do uso de algoritmos/equações em um 

índice de risco potencial (RPT) – construído a partir de modificações/adaptações sobre o 

IREP de Hakanson -, medido para cada área e para os valores de referência (dos 

parâmetros considerados) expressos na legislação pertinente – Resolução CONAMA n. 

454 de 2012. Portanto, o RPT calculado permitiu a sua comparação entre áreas e dessas 

com o RPT ‗legal‘. O algoritmo foi capaz de: (i) medir o risco potencial dos sedimentos 

(a estimativa do risco dos sedimentos dragados foi uma ordem maior ao dos sedimentos 

marinhos); (ii) hierarquizar áreas e o risco individual/ específico de contaminantes/ 

metais pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb e Zn, o mercúrio foi 50-90% do risco total); (iii) 

caracterizar os principais processos naturais relacionados às dragagens (o RPT mostrou 

correlações positivas e significativas com os teores granulométricos de finos, com a 

MO, com a razão de bioprodução - RBP, e as concentrações dos metais pesados, 

demonstrando o papel da anoxia na retenção de metais nas áreas dragadas e a sua 

liberação nas áreas oceânicas); (iv) e, prognosticar os efeitos de sua mistura. A variação 

do risco, devido à transferência dos sedimentos das áreas dragadas para as áreas de 

disposição marinhas, ou do lançamento interno à baía, exige uma diluição do material 

dragado de 1:10 para atenuar o risco até o nível 1 (baixa probabilidade de efeito adverso 

à biota), e de 1:100 para manter as características originais da área controle de 

disposição marinha. Sendo assim, as áreas de disposição final com menor risco seriam 

àquelas das cavas naturais internas à BG. Neste estudo, a atenuação calculada pelo 

indicador é uma medida da "diluição de risco" dos processos biogeoquímicos e da 

hidrodinâmica nas áreas de disposição que podem liberar contaminantes na coluna de 

água e/ ou dispersar com os sedimentos. Assim, a disposição de sedimentos dragados da 

BG em áreas oceânicas representa uma transferência de risco e é contrária ao conceito 

de sustentabilidade. A aplicação do indicador de risco proposto para concentrações de 

contaminantes pode ser uma ferramenta importante na preparação e implantação de um 

plano diretor de dragagem, para ações de gestão (contemplando alternativas de 

disposição, reciclagem e usos benéficos) e na tomada de decisão. Desta forma, o 

índice proposto demonstra cumprir o seu papel de ser uma ferramenta prática e simples 

de gestão de áreas dragadas, uma vez que utiliza um pequeno número de variáveis 

representativas para classificação do risco, incorporando critérios da norma vigente. 

 

Palavras-chave: Sedimentos contaminados. Risco ecológico. Dragagens. Disposição 

final. Gestão ambiental. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The study tested the performance of an integrating index of the individual risk of 

contamination to assess the degree of risk of dredged sediments of Guanabara Bay (GB) 

in eutrophicated environment of anoxic sediments with a mixture of pollutants. The 

study addressed the risk of prognosis associated with dredging, with final disposal in 

clean open sea sites and areas in GB. The geochemical indicators parameters analyzed 

in sediments from each area were: grain size, TOC and organic matter, nutrients (TP 

and TN) and heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb and Zn). These parameters were 

added through the use of algorithms / equations in a potential risk index (RPT) - built 

from modifications / adaptations of the IREP of Hakanson - measured for each area and 

the reference values (the parameters considered) according to Brazilian Standard - 

CONAMA n
o
. 454/ 2012. Therefore, through the measured RPT it was possible to draw 

a comparison between areas and areas to legal RP. The algorithm was able to: (i) 

measure potential risk of the sediment (the estimated risk of dredged sediment was one 

order greater to the marine sediments); (ii) to rank areas and individual/ specific risk of 

contaminants/heavy metals(As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb e Zn, mercury was 50-90% of total 

risk); (iii) to characterize the main natural processes related to dredging (RPT showed 

positive and significant correlations with fine particles, with OM , with bioproduction 

ratio - RBP , and heavy metals , demonstrating the role of anoxia in retention metals in 

the dredged areas and in it release in ocean areas) ; (iv) and, to predict the mixture 

effects. The risk range due to the sediment transfer from the dredged areas to marine 

disposal sites, or to the GB estuarine areas requires a dilution of dredged material 1:10 

to mitigate the risk to the level 1 (less likelihood of adverse effects to the biota), and 1: 

100 to maintain the original features of marine disposal control area. The disposal areas 

with less risk would be the natural pits inside GB. In this study, the attenuation measure 

by this indicator is a measure of the " risk of dilution " of biogeochemical and 

hydrodynamic processes that can release contaminants in the water column and / or 

dispersing sediment in the dumping site. The disposal of dredged sediments from GB in 

oceanic areas represents a risk transfer and it is against sustainability concept. The 

application of proposed risk index for contaminant can be an important tool in a master 

plan preparation and implementation for dredging material management actions 

(considering available alternatives, recycling and beneficial uses) and decision-making. 

Thus, the proposed index shows fulfill its role of being a practical and simple tool for 

managing dredged areas, since it uses a small number of proxy data for risk 

classification, incorporating criteria of current standards. 

 

Keywords: Contaminated sediments. Ecological Risk. Dredging. Final disposal. 

Environmental management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, houve um incremento na demanda por dragagens em todo 

o mundo, seja pelo crescimento das atividades comerciais globalizadas, seja pelo 

aumento no número e no tamanho dos navios.  

Embora o principal uso das atividades de dragagens seja para a construção 

ou ampliação de cais e portos, como por exemplo, a expansão do canal do Panamá, 

que têm um caráter sinérgico importante, historicamente, as dragagem incluem 

atividades de extração de sedimentos para as indústrias de construção civil e 

agrícolas, de obras de proteção das zonas costeiras através de aterro e recuperação de 

terras, de melhorias ambientais na prevenção de inundações ou remediação de áreas 

contaminadas, e de instalações de infraestrutura, tais como cabos e dutos subaquáticos  

(MANAP; VOULVOULIS, 2015). 

As dragagens são importantes para manter a segurança da navegação de 

portos, terminais e marinas, e são fundamentais para garantir o comércio e a 

sustentabilidade econômica de várias regiões (BATES et al, 2015; LEOTSINIDIS; 

SAZAKLI, 2008). No caso dos EUA, as dragagens são necessárias para garantir o 

comércio através de cerca de 12.000 milhas de hidrovias interiores, o que facilita o 

movimento de mais de 2 bilhões de toneladas de produtos nacionais e estrangeiros a 

cada ano. Elas ainda representam um quarto do orçamento anual para obras civis do 

US Army Corps of Engineers (US ACE), instituição responsável pelas dragagens 

americanas, totalizando cerca de US$ 1,3 bilhões anuais. (US ARMY CORPS OF 

ENGINEERS, 2011, 2012, apud BATES et al., 2015) 

No caso do Brasil, os investimentos na área portuária têm como meta a 

redução de 25% nos tempos de espera dos navios e um melhor aproveitamento da 

infraestrutura de berços e equipamentos de movimentação existentes, ampliando 

assim, a capacidade portuária brasileira. A partir de 2007, com a fase 1 do Programa 

Nacional de Dragagem (PND) foram dragados aproximadamente 73 milhões de 

metros cúbicos, em 16 portos, com investimento total de R$ 1,6 bilhão, o que 

significou um acréscimo médio de 26% na profundidade dos canais de acesso aos 

portos. Na fase 2, que teve início em 2012, o orçamento previsto era de R$ 3,8 bilhões 

para dragagem de manutenção nos dez anos seguintes.  No âmbito do PAC 1 

(Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal), foram previstos R$ 
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745 milhões para o PND e no PAC 2, para o período de 2011 a 2014, 

aproximadamente R$160 milhões. A partir de 2015, serão destinados R$ 1,5 bilhões 

em obras de dragagem (SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, 2007, 2012, 2016). 

Os benefícios das dragagens não se limitam apenas aos aspectos físicos e 

econômicos. A própria legislação brasileira considera também os benefícios sociais e 

de segurança para a sociedade. Além da necessidade das atividades de dragagem para 

a implantação de portos e terminais, para a navegabilidade e para as operações nos 

portos e obras hidráulicas, elas são importantes também para o controle de eventos 

hidrológicos críticos (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2012).  

As dragagens se caracterizam por obras ou serviços de engenharia que 

consistem na limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material 

do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais, (BRASIL, 2015, Art. 2) principalmente 

para auxiliar a navegação. (MANAP; VOULVOULIS, 2015). Existem dois tipos 

principais de dragagem. Dragagem de Implantação que ocorre em áreas anteriormente 

não perturbadas e as de manutenção que ocorrem para manter áreas com as 

profundidades adequadas. 

As três etapas básicas de uma atividade de dragagem são a escavação, o 

transporte e a disposição final, que são repetidas até que seja alcançada a 

profundidade desejada. Diferentes tecnologias e equipamentos são utilizados, 

dependendo do tipo de material e do local do trabalho (MANAP; VOULVOULIS, 

2015).  

Os sedimentos dragados são removidos dos cursos de água e, em seguida, 

devem ser geridos de forma que atenda às normas regulatórias e tenha uma gestão 

equilibrada entre custos e riscos (BATES et al., 2015). A disposição final do material 

dragado é uma das atividades humanas mais importantes a ser considerada na gestão 

da zona costeira. (MARMIN; DAUVIN; LESUEUR, 2014) 

A maior parte do material dragado pode ser destinado em mar já que, em 

todo o mundo, a maioria deste material não apresenta nível de contaminantes 

preocupantes e é semelhante aos sedimentos de áreas não antropizadas. Entretanto, a 

parte restante que é poluída pela atividade humana, possui significativa contaminação 

e é capaz de causar danos ambientais e perda de espécies desejáveis 

(ENVIRONMENT AUSTRÁLIA, 2002).  

Sob uma perspectiva do risco às saúdes humana e ecológica, a avaliação da 

contaminação dos sedimentos e a sua gestão adequada se tornam muito importantes 
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quando as atividades de dragagem são necessárias. Consequentemente, a remoção de 

sedimentos contaminados requer a caracterização do material dragado, a avaliação de 

possíveis áreas de disposição e a avaliação dos potenciais efeitos ambientais. Sob a 

regra geral de que a dispersão e diluição dos contaminantes no meio ambiente deve 

ser evitada, atividades de dragagem e disposição devem ser feitas somente depois de 

avaliar áreas a serem dragadas e de disposição, assegurando, na medida do factível, 

que a perturbação ambiental e os possíveis prejuízos serão minimizados 

(LEOTSINIDIS; SAZAKLI, 2008). 

A baía de Guanabara é uma das maiores e mais densamente ocupadas da 

região Sudeste, com o segundo parque industrial do país, dois portos organizados (um 

deles, o porto do Rio, está entre os mais importantes do país) e vários terminais 

privados, em sua maioria voltada para a atividade de petróleo e gás. Como 

consequência, a BG sofre com o aporte de efluentes indústrias e de esgoto sem 

tratamento adequado. Os processos de ocupação e de uso do solo, além das atividades 

marítimas desenvolvidas na região, fazem desta uma área singular, que espelha o que 

pode vir a acontecer em vários sistemas estuarinos pelo Brasil, ainda sem tradição na 

concepção e adoção de modelos de gestão ambiental costeira eficiente e sustentável. 

 

1.1 HIPÓTESE  

 

As demandas por dragagem de manutenção, instalação, aprofundamento ou 

recuperação ambiental são crescentes. Em contrapartida, áreas disponíveis para 

disposição do material dragado se tornam cada vez mais escassas, demandando 

estudos locacionais cada vez mais complexos para os sedimentos contaminados. A 

avaliação de risco ecológico potencial é um indicador importante para os estudos de 

alternativas locacionais e tecnológicas de disposição de material dragado. 
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2 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral desse trabalho consiste no estabelecimento e uso de um 

algoritmo (índice) para estimar o risco potencial resultante do efeito de sedimentos 

dragados sobre aqueles de locais de disposição internos e externos à Baía de 

Guanabara, incluindo a análise de sua aplicação como ferramenta de gestão da 

atividade de dragagem. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Caracterização granulométrica e química (metais pesados, matéria orgânica 

e nutrientes). 

 

2. Estimativa do Índice de Risco Potencial Total (RPT) associado aos 

sedimentos dragados e dos locais de disposição, e comparação com a 

legislação. 

 

3. Estimativa do RTP resultante da mistura dos sedimentos dragados com os 

das áreas de disposição internas e externas à Baía de Guanabara. 

 

4. Análise da possível aplicação do RPT (ferramenta estratégica) em 

procedimentos de gestão e processo decisório de dragagens: uso benéfico e 

análise multicritérios. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1  POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA PORTUÁRIO 

 

O aumento nas atividades portuárias de 82% em movimentação de cargas e 

de 98% em trocas internacionais de 2000 para 2011 incentivou a revisão das políticas 

públicas brasileiras para o setor, de modo que os portos pudessem ser mais 

competitivos e autossustentáveis. O sistema portuário brasileiro é composto por trinta 

e sete portos públicos e mais de quarenta terminais privativos e é responsável por 

mais de noventa por cento da movimentação de carga realizada com o mercado 

internacional, o que demonstra a sua importância estratégica (SECRETARIA 

ESPECIAL DE PORTOS, 2012). 

A história dos portos no Brasil começa com a vinda da corte, e pode ser 

organizada em 4 fases distintas como mostra na Tabela 1, abaixo: 

  

Tabela 1 - Síntese da História Brasileira dos Portos 

Fases Acontecimentos relevantes 

1- Abertura dos Portos 

às Nações Amigas 

(1808 chegada da corte 

portuguesa ao Brasil) 

 Primeiras concessões para exploração das atividades 

portuárias; 

 Inserção do Brasil no mercado mundial e a extinção do 

monopólio do comercio da colônia de Portugal; 

 Privatização dos portos organizados (Santos) em 1888. 

2- Governo 

Constitucional e o 

Estado Novo (anos 30) 

 Implantação de parte fundamental da infraestrutura de 

apoio ao desenvolvimento da industrialização; 

 Instalação do Programa Estatizante que altera o perfil da 

atividade portuária, passando o Estado a manter maior 

controle sobre os portos; 

 Modelo de um sistema monopolista estatal, acabando 

com a figura dos terminais privativos dentro dos portos 

organizados, a exceção daquelas destinadas ao 

transporte de inflamáveis; 

 Criação de instituições dedicadas ao setor: DNPVN – 

Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis 

(1963); Grupo Executivo para Integração das Políticas 

de Transportes – GEIPOT (1965); PORTOBRÁS - 

Empresa de Portos do Brasil S. A (1975) 

 Conceituação do trabalho portuário (capatazia, estiva, 
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etc.) e suas taxas de cobranças. 

3- Lei de Modernização 

dos Portos (1993 – 

Governo Collor) 

 Apresenta uma visão privatizante, surgindo as figuras do 

arrendamento e terminais privativos; 

 Extinção da PORTOBRÁS; 

 As companhias docas passam a ser administradoras e 

autoridades portuárias; 

 Surge a figura do operador portuário, do órgão gestor de 

mão de obra - OGMO e do comando único da operação 

portuária. 

4- Secretaria Especial 

de Portos - SEP (2007) 

 

 Consolida um novo modelo de gestão do setor portuário 

com a revogação de leis, decretos e dispositivos legais 

diversos 

 Novo status ao setor, retirando-o de uma situação de 

“segundo plano” para um foco maior em uma visão 

desenvolvimentista para o país. 

 Formulação de políticas e diretrizes e a participação no 

planejamento estratégico do setor, sendo responsável 

pelo plano de outorgas. 

Fonte: Adaptado de ARAÚJO, 2013. 

 

Com a nova estrutura, a Secretaria Especial de Portos (SEP), criada pela Lei 

11.518/07 (BRASIL, 2007), diretamente vinculada à Presidência de República (PR), 

passa a ter status de ministério e deixa de ser um departamento no Ministério dos 

Transportes, com atribuições de formulação de políticas e diretrizes para fomento do 

setor portuário e de planejamento estratégico, com investimentos orçamentários e do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A SEP passa também a exercer, de 

forma centralizada, o papel de Poder Concedente, sendo responsável por viabilizar a 

exploração dos portos organizados e das instalações portuárias autorizadas, por meio 

da realização de outorgas de arrendamentos, autorização de instalações portuárias fora 

do porto organizado, concessões e delegações. Além de ser órgão central de 

planejamento do setor em âmbito nacional e provedor da infraestrutura portuária, 

sendo também responsável pela contratação de serviços de dragagens nos portos 

públicos. Soma-se a isso a vinculação da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ) à SEP e não mais ao Ministério dos Transportes (MT), como 

pode ser visto na Figura 1 abaixo do novo organograma da SEP. 
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Figura 1 - Organização Institucional de setor portuário de acordo com a Lei n
o
 12.815/2013. 

Fonte: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS/PR, 2015a. 

 

 

A partir da nova Lei dos Portos (12.815/2013), a SEP passa a ter a missão de 

elaborar o planejamento setorial integrado, abrangendo tanto acessos portuários 

quanto infraestrutura e desenvolvimento urbano, o que antes era realizado de forma 

individualizada por cada Autoridade Portuária e sem integração com uma 

programação nacional de investimentos. 

São então elaborados 4 grandes planos: 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
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Figura 2 - Instrumento para planejamento integrado do setor portuário. 

Fonte: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS/PR, 2015a. 

 

Na atualização do PNLP realizada em 2015 são estabelecidas novas metas 

que passaram a orientar os projetos e investimentos. 

 

 

 

Figura 3 - Pilares estratégicos do PNLP. 

                                 Fonte: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS/PR, 2015a. 

 

Para isso foram estabelecidos os objetivos agrupados em 5 temas: gestão e 

economia; capacidade, operações, logística e meio ambiente, conforme apresentado 

na figura abaixo:  
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                                            Figura 4 - Objetivos estratégicos do PNLP. 

                                            Fonte: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS/PR, 2015b. 

 

Nesse contexto, a Secretaria de Portos estruturou um plano de expansão da 

capacidade portuária organizado em cinco linhas: (i) o Programa de Arrendamentos 

Portuários; (ii) os Reequilíbrios e Prorrogações de Contratos; (iii) as Autorizações de 

Instalações Portuárias Privadas e ampliações de existentes; (iv) os Planos Nacionais 

de Dragagem (PND); e (v) as obras de infraestrutura portuária. 

 

 

3.2 PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM (PND) E ATIVIDADES 

AMBIENTAIS 

 

O Programa Nacional de Dragagem (PND), lançado em 2007, teve como 

meta principal desassorear os portos, a partir da remoção de material submerso e 

escavação/derrocamento do leito, além da manutenção da profundidade e de ações de 
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licenciamento ambiental. Em desenvolvimento em portos estratégicos, prevê a 

realização da dragagem para aprofundando dos canais de acessos, das bacias de 

evolução e caís de atracação, permitindo maior fluxo de navios, alavancagem do 

desempenho das exportações, redução de custos operacionais, aumento da 

produtividade e principalmente dotando os portos de condições de receber navios de 

maior porte, o é que uma tendência na navegação mundial. 

No PND1/ PAC1, estava previsto um volume a ser dragado de quase 73 

milhões de m
3
 com objetivo de reduzir os gargalos que limitam os acessos marítimos 

aos portos brasileiros. Entre as limitações mais relevantes estão o assoreamento 

progressivo dos canais, bacias de evolução e berços de atracação nos portos, 

provocando a redução do calado e a insuficiência da capacidade operacional e 

logística dos portos para atender a crescente demanda de cargas e embarcações, o que 

ainda provoca altos custos de demurrage (multa por atrasos), o aumento dos custos de 

fretes e seguros, e a perda de competitividade. Para o PND2 está prevista a dragagem 

de quase 45 milhões de m
3
 de material. 

 

 

Figura 5 - Investimentos Públicos. 

                                                       Fonte: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS/PR, 2015b. 

 

O PND faz parte dos objetivos de capacitação dos portos e cabe à SEP e ao 

Ministério dos Transportes (MT) as obras e serviços de engenharia de dragagem para 
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manutenção ou ampliação de áreas portuárias e de hidrovias, inclusive canais de 

navegação, bacias de evolução e de fundeio, e berços de atracação, compreendendo a 

remoção do material submerso e a escavação ou derrocamento do leito; o serviço de 

sinalização e balizamento, (...), o monitoramento ambiental; e o gerenciamento da 

execução dos serviços e obras. (BRASIL, 2013, art. 53) 

Como pode ser visto nos quadros abaixo, as atividades de dragagem estão 

previstas nas ações relacionadas à Capacidade dos Portos e as atividades relacionadas 

ao meio ambiente estão restritas a adequação à legislação ambiental, como a 

regularização e obtenção de licenças. No que diz respeito à gestão ambiental dos 

portos brasileiros, o período entre 2010 e 2014 foi marcado pela atuação da SEP com 

vistas à conformidade legal do setor. A Portaria Interministerial, Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e SEP no 425/2011, instituiu o Programa Federal de Apoio à 

Regularização e Gestão Ambiental Portuária (PRGAP) de portos e terminais 

portuários marítimos. 

 

 

Figura 6 - Ações do objetivo capacidade. 

Fonte: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS/PR, 2015b. 
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Figura 7 - Ações do objetivo meio ambiente. 

                             Fonte: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS/PR, 2015b. 

 

Os programas de áreas contaminadas estão restritos aos sítios continentais, 

que envolvem investigações de contaminações de solo e água subterrânea. As áreas a 

serem dragadas, e mais particularmente as áreas de disposição, estão no escopo das 

obras de melhoria da capacidade dos portos. E, embora esteja previsto na Lei 12.815/ 

2013, capítulo VIII, art. 53, § 1
o
, que o PND deve contemplar atividades de 

planejamento, a execução e o gerenciamento das obras de engenharia de dragagem e 

monitoramento ambiental, os instrumentos normativos legais atuais são precários na 

responsabilização pela gestão das áreas de disposição. 

O sistema portuário, considerado um sistema altamente complexo, está 

inserido em sistemas ambientais, sociais e econômicos ainda mais complexos. As 

ocorrências de impactos ambientais diretos e ou indiretos, decorrentes da construção, 

ampliação ou operação portuária, geram conflitos caracterizados por interesses 
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concorrentes (pesca, turismo, expansão urbana e proteção ambiental), o que é 

agravado pela ausência de políticas públicas para enfrentar os problemas sociais e 

ambientais nos portos. Daí a importância de trazer para o debate a questão portuária 

ambiental e as relações que se estabelecem entre porto e cidade (ARAÚJO, 2013). 

A falta de uma política pública clara sobre a gestão da disposição do material 

dragado delega ao órgão licenciador o papel de intermediário e, equivocadamente, 

gestor de várias atividades que deveriam ocorrer no âmbito de um colegiado 

representativo do setor, e não no âmbito do licenciamento ambiental.  

Como pode ser apreendido dos documentos orientadores sobre licenciamento 

ambiental portuário disponibilizados pela SEP, a captação das expectativas e 

inquietações da comunidade é delegada ao âmbito das Audiências Públicas, que 

ocorrem durante a análise do Estudo de Impacto, ao contrário de outras experiências 

em países desenvolvidos. 

 

3.3 LEIS AMBIENTAIS E ACORDOS INTERNACIONAIS 

 

As primeiras leis brasileiras que tratavam de questões ambientais datam da 

década de 30 tais como, o Código Florestal, Dec. nº. 23.793/34, o Código das Águas, 

Dec. nº. 24.643/34, a Lei de Proteção da Fauna, Dec. nº. 24.645/34. 

A década de 60 também foi marcada por leis importantes como o Estatuto da 

Terra (Lei nº. 4.504/64), a revisão do Código Florestal (Lei nº. 4.771/65), a nova Lei 

de Proteção da Fauna (Lei nº. 5.197/67), a Política Nacional do Saneamento Básico 

(Dec. nº. 248/67) e a criação do Conselho Nacional de Controle da Poluição 

Ambiental (Dec. nº. 303/67). 

Mas foi a partir da década de 80 que as questões ambientais foram tratadas 

de forma mais direta e clara, com a política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº. 

6.938/81 e com um capítulo inteiro da Constituição de 1988 dedicado ao tema - o 

capítulo VI do Título VIII, artigo 225 - (Antunes, 2004). 

É dentro deste contexto de preocupações crescentes com o meio ambiente 

que o Brasil ratifica a Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por 

Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, a Convenção de Londres (LC 72), um dos 

primeiros e mais importantes compromissos internacionais para a defesa do ambiente 

marinho. Datada de 1972, só assumiu força de lei no Brasil 10 anos depois, através do 
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decreto 87.566/82 (BRASIL, 1982). Os acordos internacionais, segundo o artigo 3
o
 da 

Constituição Federal de 1988, assumem força de Emenda Constitucional, estando 

acima das leis complementares e ordinárias do país. Em 1996, foi feita uma revisão da 

LC 72, denominada Protocolo de Londres, que só entrou em vigor em 2006, quando 

atingiu o número mínimo de assinaturas necessárias, (ZINEZZI, 2009; LIMA, 2009; 

LAMOUR; CATTANI; SANTOS FILHO, 2009), embora até o momento o Brasil não 

o tenha ratificado, segundo o artigo XV da LC 72, a LP 96 entra em vigor para as 

Partes após 100 dias de aprovação em reunião para quem não se manifestar contrário 

(BRASIL, 1982). Em 1995, através do Decreto n. 1530, o Brasil ratifica a Convenção 

de Direitos do Mar (CDM) datada de 1982, outro documento importante sobre a 

gestão e a proteção e preservação do ambiente marinho, claramente expressas em 

vários de seus artigos, 145, 195, 207, 208, 209, 210 (BRASIL, 1995). Outro ponto 

importante é a definição de que os fundos marinhos e oceânicos e seus respectivos 

recursos são patrimônio comum da humanidade e que:  

 

... cabe ao Estado prevenir, reduzir e controlar a poluição e outros 

perigos para o meio marinho, incluindo o litoral, bem como a 

pertur a  o  o equ l  r o ecol g co  o me o mar n o  prestan o 

espec al aten  o   necess  a e  e prote  o contra os e e tos noc vos 

de atividades, tais como (...) dragagem, escavações, lançamento de 

detritos, (...) e outros dispositivos relacionados com tais atividades, 

reduzindo tanto quanto possível a emissão de substancias tóxicas, 

prejudiciais ou nocivas, especialmente as não degradáveis, 

provenientes de fontes terrestres, (...), ou por alijamento (BRASIL, 

1995, art. 145).  

 

Mas não é apenas na demora em ratificar leis que a defasagem brasileira em 

adotar medidas de proteção ao ambiente marinho se reflete.  As primeiras Resoluções 

CONAMA sobre poluição no mar surgem a partir dos anos 2000, com o acidente da 

Petrobrás na baía de Guanabara, e, sobre material dragado, apenas em 2004. Mais de 

3 décadas se passaram para que as primeiras regras sobre disposição em mar de 

sedimentos dragados fossem estabelecidas, e ainda em atendimento parcial as 

diretrizes internacionais adotadas como lei pelo Brasil (ZINEZZI, 2009; LIMA, 

2009). 

Assim como na LC 72 artigo 3 §3 e o artigo 195, o artigo 6 da LP 96 adota o 

Princípio da Precaução e diz que as Partes deverão adotar medidas preventivas 

apropriadas para evitar que o alijamento de resíduos ou outras matérias introduzidas 

no meio ambiente marinho que possam causar prejuízos, mesmo quando não 
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existirem evidências conclusivas que provem relação causal. As Partes ainda deverão 

atuar no sentido de não transferir, direta ou indiretamente, danos ou probabilidade de 

danos de uma parte do meio ambiente para outra, ou transformar um tipo de poluição 

em outra, incluindo aquela por alijamento (BRASIL, 1995, art. 210; LONDON 

PROTOCOL, 1996).  O que não é plenamente atendido quando vemos que o foco das 

nossas leis está na caracterização do material a ser dragado e não na gestão da área de 

disposição final do material (LIMA, 2009). 

Outro aspecto importante da LP 96 é a abordagem de que o poluidor deve, 

em princípio, arcar com o custo da poluição e que:  

 

... a meta do gerenciamento dos resíduos deve ser identificar e 

controlar as  ontes  e contam na  o … até que este o jet vo seja 

alcançado, o problema dos materiais dragados contaminados deve 

ser direcionado pelo uso de técnicas de gestão de disposição em 

terra ou em mar‖ (LONDON PROTOCOL, 1996, anexo 2 §4). 

 

  

O que está também bem definido na CDM 82, especificamente no Art. 207:  

 

Os Estados devem adotar leis e regulamentos para prevenir, reduzir 

e controlar a poluição do meio marinho proveniente de fontes 

terrestres, incluindo rios, estuários, dutos e instalações de descarga, 

tendo em conta regras e normas, bem como práticas e 

procedimentos recomendados e internacionalmente acordados. 

(BRASIL, 1995). 

 

 

O que efetivamente não ocorre em diversos estuários pelo Brasil, em especial 

na nossa área de estudo, tendo em vista que há anos a Baía de Guanabara (BG) sofre 

com o lançamento de esgoto in natura e efluentes industriais sem tratamento 

adequado, além do excesso de descargas difusas ao longo de toda a bacia 

(MONTEIRO et al., 2012; BIDONE, 2014; BESSA et al., 2004; BIDONE et al., 

2004; BORGES et al., 2009; CARREIRA et al., 2002; VILELA et al., 2003; SILVA 

et al., 2008; SANTOS, 2014). 

Sob este aspecto, vale destacar que, a poluição hoje encontrada nas áreas 

portuárias ao longo de toda a costa brasileira está muito mais associada à bacia 

drenante do que às atividades ali desenvolvidas (BERTOLETTI et al., 2008; SÁ, 

MACHADO, 2008; FERREIRA NETTO; TEIXEIRA, 2008; BIDONE et al., 2009). 

A ocupação humana nas zonas costeiras é a causa de vários impactos ambientais. 

(BURUAEM et al., 2013)   
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A relação porto-cidade é tão estreita que não permite a exclusão da gestão 

ambiental da bacia hidrográfica onde as zonas portuárias estão inseridas. Este 

problema é de especial preocupação para os países em desenvolvimento, onde a 

população crescente e ocupação costeira são combinados com atividades industriais, o 

que representa um desafio para qualquer desenvolvimento sustentável e para a gestão 

ambiental. Em vários países, as atividades portuárias estão se desenvolvendo 

rapidamente, exigindo mais atenção, especialmente em relação à dragagem e gestão 

de sedimentos contaminados (BURUAEM et al., 2013). A transferência das 

definições de procedimentos de controle da poluição das atividades de dragagem para 

o âmbito do licenciamento é reflexo da falta de um Plano Diretor de Dragagem, que 

defina regras claras das possibilidades de remoção, transporte e disposição final do 

material, seja em mar (emerso ou imerso), seja por reciclagem, seja pelo 

aproveitamento do material para outros usos, seja por tratamento/ confinamento, etc.  

A falta ou a gestão fraca de comitês de bacias no Brasil aumenta o problema. 

Conflitos durante o processo de licenciamento são causas dos principais atrasos das 

atividades de dragagens, causando perdas econômicas e sociais importantes 

(BIDONE et al., 2009).  

A necessidade de uma visão holística da área reforça o princípio do interesse 

público, defendido pela própria LP 96, no mesmo artigo 3, de que aqueles que tiverem 

sido autorizados a praticar alijamento no mar, devem arcar com os custos das 

exigências de controle e prevenção de poluição das atividades.  

A LP 96 e a CDM 82 definem poluição como a introdução, direta ou 

indiretamente, por atividade humana, de resíduos ou outras matérias no mar que 

resulte em, ou seja passível de resultar em, tais efeitos deletérios como prejuízo aos 

recursos vivos e ecossistemas marinhos, perigo para saúde humana, impedimento às 

atividades marinhas inclusive pesca e outros usos legítimos do mar, deterioração da 

qualidade para uso da água do mar e redução das instalações recreativas. E embora os 

sedimentos dragados não sejam necessariamente resíduos, eles servem como fonte de 

poluição ao ecossistema em que estão, uma vez que acumulam contaminantes. Vários 

contaminantes como patogênicos, nutrientes, metais, compostos orgânicos químicos 

tendem a se prender a materiais orgânicos e inorgânicos que eventualmente 

precipitam nas áreas a serem dragadas (BURTON, 2002; MANAP; VOULVOULIS, 

2014), podendo ser redisponibilizados durante as atividades de dragagem. Por isso, a 

determinação da contaminação nos sedimentos torna-se extremamente crítica sempre 
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que são necessárias atividades de remediação, alargamento ou aprofundamento  em 

corpos hídricos (MACDONALD et al., 2000). 

Dado as incertezas associadas à dispersão de contaminantes marinhos 

decorrentes da poluição na interface sedimento/ água, o despejo de sedimentos 

dragados no mar aberto não é a ação ambiental mais segura, e portanto, deve ser 

evitado (VIOLINTZIS; ARDITSOGLOU; VOUTSA, 2009;  KAPSIMALIS et al., 

2010). Logo, parece óbvia a preocupação dos gestores e das partes interessadas em 

determinar o risco que os sedimentos podem representar para os consumidores 

humanos de alimentos marinhos, para os indivíduos de populações marinhas 

ameaçadas ou mesmo para populações inteiras da biota aquática. (O'CONNOR, 

1999). 

 

3.4 LEGISLAÇÃO E OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE SEDIMENTOS 

 

Embora, cf. Bolam (2006) os efeitos da disposição de material dragado em 

ambientes costeiros estão muito relacionados com as quantidades, a frequência de 

disposição, a qualidade dos sedimentos (quantidade de carbono orgânico e grau de 

contaminação e similaridade entre os sedimentos das duas áreas) e a natureza do 

habitat da área de disposição, e cf. O'Connor (1999) a extensão dos riscos depende 

muito mais da localização e do tamanho da área de disposição do que da característica 

intrínseca do material dragado, estas questões não se refletem na legislação que 

regulamenta a disposição de sedimentos dragados no mar, em especial na legislação 

brasileira. 

Para entendermos melhor a nossa legislação, entretanto, é preciso entender 

os processos mundiais de definição de critérios de qualidade de sedimentos, uma vez 

que a legislação brasileira é uma cópia de regulamentações internacionais, já que 

gerar padrões normativos próprios, significa também produzir uma banco de dados 

robusto e confiável para a tomada de decisão, o que é um grande desafio para os 

países em desenvolvimento (LAMOUR et al., 2009; LIMA, 2009). 

Usualmente, as normas regulatórias determinam um valor numérico 

específico para cada composto químico, que reflita o seu grau de contaminação e 

risco, devido: (i) à simplicidade e facilidade do uso e pela normatização dos métodos 
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analíticos; e, (ii) ao uso consolidado e amplamente aceito para outros critérios 

normativos como, por exemplo, para águas (BURTON, 1999). 

As primeiras tentativas de se estabelecer um parâmetro que pudesse refletir o 

risco recaíram sobre a caracterização química do sedimento. Basicamente a 

comparação entre a concentração do contaminante com os valores de background. O 

que na verdade, reflete um fator de concentração, sem necessariamente refletir a 

toxicidade do contaminante. 

A partir dos anos 80, a tentativa recaiu sobre a avaliação da concentração do 

contaminante na água intersticial, que inseriu então um novo conceito, o de 

biodisponibilidade das substâncias, ao invés de simplesmente considerar apenas a 

presença quantitativa de um contaminante.  

Como evolução natural desta abordagem, incorporou-se o conceito de que o 

meio pode interferir na biodisponibilidade de um determinado contaminante, através 

do equilíbrio de partição dos contaminantes na água intersticial, para isso adotou-se o 

uso das constantes de partição kow (octanol-água), onde o octanol representa a fração 

da matéria orgânica no sedimento. Esta abordagem sugere que a água intersticial 

representa a primeira rota de exposição para os organismos aquáticos e que as 

concentrações químicas podem ser expressas através da Equação do coeficiente de 

Partição (EqP) (DITORO et al., 1991 apud BURTON, 1999). Então, os valores em 

sedimentos passaram a ser calculados pela United States Environmental Protection 

Agency (USEPA) – a Agência de Proteção Ambiental dos EUA - como a 

multiplicação do padrão de qualidade da água por kow e pela fração de carbono 

orgânico do sedimento. S = QmUSEPA X kow X MO% 

Nos Estados Unidos, padrões de qualidade de sedimentos semelhantes a 

norma canadense EQS (Environmental Quality Sediments) também foram propostos 

pela USEPA para caracterizar sedimentos dragados em remediações ambientais. Os 

USA Army Corps of Engineers (USACE) – Corpo de Engenheiros do Exército 

Americano - e a indústria de dragagem americana, no entanto, resistiram firmemente 

à proposta, argumentando que não havia dados científicos suficientes para produzir 

um padrão de qualidade de sedimentos confiável e que isso poderia levar a um custo 

desproporcionalmente alto para as atividades de dragagem. Além disso, os limites dos 

valores orientadores para os sedimentos são variáveis e específicos de cada local, 

portanto, é duvidoso que estes valores sejam aplicáveis a áreas geográficas nacionais 

ou extensas.  
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As limitações dos padrões de qualidade de sedimentos, incluindo previsões 

frequentes de falsos positivos ou negativos, a especificidade química, e o risco de que 

os valores podem não se aplicar a sedimentos de maior granulometria, restringe a 

utilização direta destes padrões em operações de dragagem (BURTON, 2002). 

Se os sedimentos atuam como reservatório de muitos poluentes no sistema 

aquático, um grande número de substâncias químicas é encontrado simultaneamente 

no ecossistema, levando à uma múltipla exposição às substâncias químicas (GESTEL 

et al., 2010).  

A nova geração de diretrizes de qualidade de sedimento, adotada 

mundialmente, foi desenvolvida com base em dados empíricos através do pareamento 

de dados da presença de compostos químicos no sedimento com dados de campo e 

laboratoriais dos efeitos adversos sobre organismos bentônicos quando expostos a 

estes sedimentos (BURTON, 2002). Basicamente estes efeitos adversos são obtidos a 

partir de bioensaios constantes de um extenso banco de dados de estudos 

desenvolvidos em países desenvolvidos de clima temperado. No caso das normas 

americanas, este banco de dados (BEDS – Biological Efect Database for Sediments) 

foi obtido a partir de inúmeros estudos realizados, mais de 350, nos EUA 

(MACDONALD, 1996). Os bioensaios com organismos sensíveis e os estudos de 

bioacumulação podem demonstrar a biodisponibilidade de contaminantes em 

sedimentos dragados e seus efeitos sobre à biota (por exemplo, a mortalidade), cadeia 

alimentar e riscos para a saúde humana (USEPA, 1991).  

Esta tendência metodológica é refletida na LP 96 que determina que os 

países signatários devam desenvolver uma Lista de Ação nacional para avaliação dos 

contaminantes com base em seus efeitos potenciais na saúde humana e no meio 

ambiente marinho (LONDON PROTOCOL, 1996; LIMA, 2009). Essa l sta  ever  

espec   car um n vel m   mo e um n vel m n mo    n vel m   mo  ever  ser 

estabelecido de forma a evitar efeitos agudos ou crônicos na saúde humana ou 

organismos marinhos sensíveis, representativos do ecossistema marinho. E, segundo o 

item 10 do anexo 2 a LP 96, como resultado da aplicação desta Lista há 3 categorias 

de resíduos: 

 

1- resíduos que contenham substâncias especificadas, ou que 

causem respostas biológicas, que excedam o nível máximo 

relevante, não serão alijados, salvo se tornados aceitáveis para 

alijamento pelo uso de técnicas ou processos de manejo;  
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2 - resíduos que contenham substâncias especificadas, ou que 

causem respostas biológicas, que estejam abaixo dos níveis 

mínimos relevantes, poderão ser considerados de pouca 

preocupação ambiental em relação ao alijamento; e  

3 - resíduos que contenham substâncias especificadas, ou que 

causem respostas biológicas, que estejam abaixo do nível máximo, 

mas acima do nível mínimo, exigindo uma avaliação mais 

detalhada antes que sua adequabilidade para alijamento possa ser 

determinada. (LONDON PROTOCOL, 1996). 

 

 

Critérios numéricos para diretrizes de qualidade de sedimentos (SQGs) 

foram desenvolvidos em vários países como ferramentas de aplicação para a 

concepção de programas de monitoramento, para avaliar a necessidade de remediação 

ou a qualidade do material a ser dragado (MACDONALD et al., 2000), e tal fato não 

foi diferente no Brasil.  

 

3.5 DIRETRIZES BRASILEIRAS PARA MATERIAL DRAGADO 

 

Apesar do Brasil ter ratificado a LC 72 nos anos 80, a primeira resolução em 

âmbito nacional para o gerenciamento do material dragado é publicada apenas em 

2004, pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA. O Conselho é um 

colegiado representativo de cinco setores: órgãos federais, estaduais e municipais, 

setor empresarial e sociedade civil. Tem como principais atribuições: estabelecer 

normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras, a ser concedido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

Municípios e supervisionado pelo IBAMA; além de estabelecer normas e padrões 

nacionais de controle da poluição; normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos; sistemática de monitoramento, avaliação e 

cumprimento das normas ambientais; avaliar regularmente a implementação e a 

execução da política e normas ambientais do País, estabelecendo sistemas de 

indicadores; deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e 

moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio 

Ambiente. 

Foram publicadas duas resoluções sobre gestão de material dragado pelo 

CONAMA, a Resolução 344 em 2004, cuja revisão resultou na Resolução 454 em 
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2012. A Tabela 2 apresenta uma comparação entre os principais tópicos 

regulamentados nas duas resoluções. 

 

Tabela 2 - Comparação entre as Resoluções CONAMA sobre material dragado 

Resolução CONAMA 344/ 2004:  

Estabelece as diretrizes gerais e os 

procedimentos mínimos para a avaliação 

do material a ser dragado 

Resolução CONAMA 454/ 2012 

Estabelece diretrizes gerais e os 

procedimentos referenciais para o 

gerenciamento do material a ser dragado 

- Foco está na caracterização do 

material a ser dragado; 

- Não cita uso benéfico, apenas 

disposição em mar e terra. 

- Para disposição em terra, valores 

orientadores devem ser da norma 

estadual de SP, CETESB; 

- As estações de coleta devem ser 

sugeridas pelo empreendedor e 

devem ser identificadas e 

georeferenciadas; 

- As metodologias de coleta de 

amostras de sedimentos deverão 

ser propostas pelo empreendedor 

e aprovadas pelo órgão ambiental 

competente 

- Determina que o IBAMA deverá 

normatizar a forma de 

apresentação dos dados gerados 

para classificação do material 

dragado, monitoramento das áreas 

de dragagem e de disposição, de 

modo que os dados gerados sejam 

comparados pelos órgãos 

ambientais competentes. 

- Introduz o conceito de 

caracterização ecotoxicológica, 

mas dispensa sua realização 

quando: o local de disposição for 

monitorado e com apresentação 

de relatórios periódicos; o local de 

disposição tenha recebido, nos 

- Considera critérios para a 

caracterização do material 

dragado, e cita que devem ser 

consideradas técnicas e 

metodologias de disposição e as 

características físicas; 

- Cita que o uso benéfico do 

material deve ser considerado 

- Para disposição em solo, as regras 

seguem uma norma federal a Res. 

CONAMA 420 

- Determina que deve ser elaborado 

um Plano de Amostragem que 

deve ser aprovado antes da coleta 

das amostras; 

- Determina como deve ser feita a 

amostragem e introduz o conceito 

de UCD – unidade de 

caracterização de dragagem 

- Explicita que a atividade de 

dragagem é sujeita ao 

licenciamento ambiental; 

- Introduz o conceito de gestão 

ambiental das fontes de poluição. 

- Obriga a apresentação do plano 

conceitual de dragagem 

- Dispensa de caracterização 

ambiental prévia o material a ser 

dragado em áreas com 

monitoramento regular do 

sedimento; áreas que não 

apresentem histórico de 
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últimos três anos, volume igual ou 

superior de material dragado de 

mesma origem e com 

características físicas e químicas 

equivalentes, resultante de 

dragagens periódicas, e que a 

disposição não tenha produzido 

evidencias de impactos 

significativos no local de 

disposição. 

 

contaminação; para dragagem de 

manutenção e sujeito a programa 

de monitoramento da área; 

- Inclui o TBT entre as substâncias 

de interesse; 

- Explicita critérios para a 

caracterização e classificação de 

estudos ecotoxicológicos; 

- Inclui a realização de avaliações 

de bioacumulação como estudos 

complementares; 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2004; CONSELHO NACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE, 2012. 

 

As resoluções CONAMA sobre material dragado, a 454/2012 e a anterior 

344/ 2004, tomaram como base a LP 96 e para esta lista de ação adotaram valores 

orientadores de normas canadenses, americanas e europeias (esta última apenas o 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2012). Um entendimento 

equivocado das resoluções e das aplicações destes valores, os transformaram em 

padrões de qualidade do sedimento, como se representassem números absolutos de 

qualidade dos sedimentos (LIMA, 2009), em vez de simplesmente servirem como 

valores orientadores, como denominados na própria norma, que inclusive prevê que 

os valores basais de uma determinada região prevalecerão sobre os valores 

orientadores da norma sempre que esses se apresentarem mais elevados. Este 

entendimento pressupõe que estas atribuições numéricas são valores orientadores para 

o ponto de partida de um processo de avaliação e não um padrão fixo. 

Os valores orientadores são apresentados em concentração do contaminante 

no sedimento em peso seco e representam dois níveis de probabilidade de efeitos 

adversos à biota. Na prática, estes valores orientam as três categorias de classificação 

de resíduos quanto à disposição em mar, assim como é preconizado na LP 96. 

A tabela 3 abaixo lista as diretrizes internacionais adotadas que serviram de 

base para a definição dos valores orientadores dos níveis 1 e 2 nas resoluções 

CONAMA 344/2004 e posteriormente a 454/2012, que substituiu a primeira. 
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Tabela 3 - Diretrizes internacionais seguidas pelas Resoluções CONAMA para 

dragagem 

Conama 454/12 Conama 344/04 

1 Environmental Canada. Canadian 

Sediment Quality Guidelines for the 

Protection of Aquatic Life. Canadian 

Environmental Quality Guidelines - 

Summary Tables. <http://www.ec.gc.ca>, 

atualizado em 2002.  

2 Long, E.R., MacDonald, D.D., Smith, 

S.L. & Calder F.D. (1995). Incidence of 

adverse biological effects within ranges 

of chemical concentrations in marine and 

estuarine sediments. Environmental 

Management 19 (1): 81-97.  

3 FDEP (1994). Approach to the 

Assessment of Sediment Quality in 

Florida Coastal Waters. Vol. I. 

Development and Evaluation of Sediment 

Quality Assessment Guidelines. Prepared 

for Florida Department of Enviromental 

Protection - FDEP, Office of Water 

Policy, Tallahasee, FL, by MacDonald 

Enviromental Sciences Ltd., Ladysmith, 

British Columbia. 1994.  

4 Env ronmental Cana a an    n st re 

 u Développement  ura le   e 

l‘Env ronnement et  es Parcs  u  ué ec  

Criteria for the Assessment of Sediment 

Quality in Quebec and Application 

Frameworks: Prevention, Dredging and 

Remediation. 

<http://www.planstlaurent.qc.ca>, 

atualizado em 2008.  

5 HPA – Hamburg Port Authority,2011: 

Assessment Criteria for Dredged Material 

with special focus on the North Sea 

Region. http://www.sednet.org.  

1 ENVIRONMENTAL CANADA. 

Canadian Sediment Quality Guidelines 

for the Protection of Aquatic Life. 

Canadian Environmental Quality 

Guidelines - Summary Tables. 

<http://www.ec.gc.ca>, atualizado em 

2002. 

2 Long, E.R., MacDonald, D.D., Smith, 

S.L. & Calder F.D. (1995). Incidence of 

adverse biological effects within ranges 

of chemical concentrations in marine and 

estuarine sediments. Environmental 

Management 19 (1): 81-97.  

3 FDEP (1994). Approach to the 

Assessment of Sediment Quality in 

Florida Coastal Waters. Vol. I. 

Development and Evaluation of Sediment 

Quality Assessment Guidelines. Prepared 

for Florida Department of Enviromental 

Protection - FDEP, Office of Water 

Policy, Tallahasee, FL, by MacDonald 

Enviromental Sciences Ltd., Ladysmith, 

British Columbia. 1994.  

Fonte: CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2012. 
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Os valores orientadores para os níveis 1 e 2, N1 e N2, das normas norte-

americana e canadense são determinados a partir da correspondência estabelecida 

entre a concentração do contaminante com os efeitos biológicos, com base no banco 

de dados BEDS. Na norma americana, os níveis 1 e 2 utilizados são o ERL (effect 

range low) e ERM (effect range medium), respectivamente. Onde o ERL de cada 

contaminante representa o percentil 10
o
 de concentração e corresponde a condição de 

baixa probabilidade de efeitos associados; no caso do ERM de cada contaminante 

representa ao percentil 50
o
 de concentração que corresponde à condição de maior 

probabilidade de ocorrência de efeitos associados.  

Os valores da norma canadense derivaram do programa norte-americano 

NSTP (National Status and Trends Program), que monitora continuamente a 

qualidade dos sedimentos, da água e de organismos na costa norte-americana. Os 

dados foram agrupados em um conjunto com concentrações onde os efeitos 

biológicos não foram observados e outro onde efeitos foram observados. O TEL 

(threshold effect level), o nível inferior, foi calculado a partir da média geométrica 

entre o percentil 15
o
 da concentração do conjunto de efeitos observados e o percentil 

50
o
 do conjunto de efeitos não observados. Já o PEL (probable effect level) foi 

calculado a partir da média geométrica entre o percentil 50
o
 da concentração do 

conjunto de efeitos observados e o percentil 85
o
 do conjunto de efeitos não 

observados (MACDONALD et al., 1996; BURTON, 2002; LIMA, 2009). A principal 

diferença entre as abordagens TEL / PEL e ERM / ERL  é que a primeira leva em 

conta os dados de efeitos e os de não efeitos, enquanto a segunda considera apenas os 

dados relativos aos efeitos (VIOLINTZIS; ARDITSOGLOU; VOUTSA et al., 2009). 

As diretrizes europeias dos países da região do Mar do Norte para a gestão 

do material dragado seguem outros critérios, variando de país para país. O quadro 

para estas orientações é dado pelas convenções internacionais, como a Convenção de 

Londres (LONDON CONVENTION 1972), e da Convenção Oslo-Paris (OSPAR 

1992, 2008). Os critérios utilizados incorporam valores de referência estabelecidos 

por concentração de contaminantes com base em valores históricos antes das 

atividades antropogênicas (valores de background), estudos ecotoxicológicos, 

bioensaios de outros países, entre outros (HAMBURG PORT AUTHORITY, 2011). 

A tabela 4, abaixo, lista os principais critérios para o estabelecimento dos valores 

orientadores dos países participantes, publicado no  Assessment Criteria for Dredged 

Material with special focus on the North Sea Region, do Hamburg Port Authority em 
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2011 (disponível em http://sednet.org/dge-cotner/). Alguns valores publicados neste 

documento foram utilizados como base e incluídos na revisão da resolução 

CONAMA 454/12, em vigor no Brasil. 

 

Tabela 4 - Critério de valores orientadores para os Países da região do Mar do 

Norte 

País  Critério 

Alemanha N1-percentil 90
o
 da concentração atual de sedimentos contaminados 

na parte alemã do Mar de Wadden e dos sedimentos costeiros do 

Mar do Norte (e do Mar Báltico)  

N2 é obtida multiplicando por 3 o N1, exceto para TBT. 

Holanda Só possui um nível, que é estabelecido pelas concentrações de 

background do poluente. (OSPAR, 2008) 

Bélgica Os valores N1 e N2 são derivados de uma base que contempla 

avaliações ecotoxicológicas (com valores de outros países e da 

literatura), valores de background de contaminantes específicos na 

água do mar e sedimentos, e valores de bioacumulação para as aves 

marinhas e seres humanos. 

França Apresenta 3 valores: N1 e N2 que resultam principalmente de 

tratamento estatístico dos dados físicos e químicos; e um terceiro 

valor, S1, que faz referência a valores determinados principalmente 

numa base de ensaios ecotoxicológicos. 

Inglaterra N1é estabelecido com base nos valores da concentração de 

background de cada substância química nos estuários do Reino 

Unido. O N2 é estabelecido com base em estudos ecotoxicológicos 

americanos. 

Irlanda N1é estabelecido com base nos valores da concentração de 

background de cada substância química nos estuários da costa 

irlandesa. Os valores de backgound não existentes e o N2 foram 

estabelecido com base em estudos ecotoxicológicos. 

Noruega Apresenta 4 valores orientadores, com base na toxicidade das 

substâncias. As informações foram coletadas de diversas fontes; a 

EU- Water Framework Directive – Diretriz de Água da União 

Europeia; Environmental Quality Standards - Padrões de Qualidade 

Ambiental; Technical Guidance Document on Risk Assessment - 

Documento de Orientação Técnica de Avaliação dos Riscos (EC 

2003), OSPAR, US EPA; literatura científica; além de valores de 

background para a classificação dos diferentes compostos em água e 
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no sedimento. 

Dinamarca Os valores N1 e N2 são baseados em dados dos Países Baixos e da 

Finlândia. O N1 corresponde aos valores de background ou níveis 

espera os como ―sem e e to‖   s valores para N2 s o  asea os em 

níveis internacionais reconhecidos e dados ecotoxicológicos . 

Espanha Os valores N1 e N2 são com base em vários estudos sobre: 

concentração de background do contaminante na costa espanhola, a 

contaminação antropogênica no material dragado, métodos de 

normalização, validação de bioensaios e biodisponibilidade de 

poluentes no material dragado 

N1: significa nível 1 e N2 significa nível 2 

Fonte: HAMBURG PORT AUTHORITY, 2011. 

 

Há uma enorme variedade de critérios para determinação de valores 

orientadores dos níveis 1 e 2, que representam os limiares de probabilidade de efeitos 

adversos à biota, como pode ser demonstrado no texto acima. Isso se deve em parte à 

considerável variabilidade entre os resultados de laboratório (ex situ) e os resultados 

medidos em campo (in situ), os quais dados podem ser alterados pela amostragem, 

pelo tratamento das amostras, etc (LONG; HONG; SEVERN, 2001).  

A comparação das concentrações medidas de vários poluentes com valores 

das normas para sedimentos é uma prática usual para uma avaliação inicial da 

qualidade dos sedimentos (VIOLINTZIS; ARDITSOGLOU; VOUTSA, 2009). As 

diretrizes de qualidade do sedimento deveriam ser utilizadas apenas de forma 

investigativa ou com uma abordagem de ponderação de evidências (weight-of-

evidence) (BURTON, 2002). Além disso, existem algumas restrições devido à 

incertezas associadas às variações nas características físico-químicas dos sedimentos e 

condições de campo específicas do local (VIOLINTZIS; ARDITSOGLOU; VOUTSA 

et al., 2009). 

No caso específico dos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil,  as 

políticas para controle de contaminação foram ineficazes para lidar com a expansão 

da população e das atividades econômicas na região costeira (urbanização, porto, 

indústrias, turismo), uma vez que os contaminantes continuam a ser liberados para o 

ambiente causando toxicidade. Além disso, a comparação com as diretrizes de 

qualidade de sedimentos revelou que os padrões brasileiros apresentam baixa 
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sensibilidade para prever impactos, quando comparado com os valores específicos do 

local (BURUAEM et al., 2013), uma vez que estes padrões foram obtidos de normas 

internacionais e não refletem as condições reais dos ambientes brasileiros. 

 

3.6 MISTURAS TÓXICAS 

 

É preciso considerar que a exposição à contaminantes químicos, seja por 

humanos ou outros organismos na natureza, raramente se dá a uma única substância, 

mas via de regra a uma mistura química, que normalmente varia de composição e 

concentração (GESTEL et al., 2011). Na prática, os receptores humanos e ecológicos 

estão expostos a múltiplos contaminantes que podem ou não interagir e influenciar 

uns aos outros pelos meios físicos, químicos ou biológicos, antes ou depois de atingir 

a região molecular de ação tóxica (RAGAS et al., 2011). No caso das dragagens - isso 

significa a retirada de uma mistura de substâncias químicas de um local, área a ser 

dragada, para outro, área de disposição do sedimento, muitas vezes fora da bacia, com 

condições diversas do local de origem -, o que implica ainda em considerar na 

avaliação a propriedade química da substância e do ambiente que determinam a 

sorção, a especiação química e a biodisponibilidade. Pois, as concentrações medidas 

de determinadas substâncias na área a ser dragada podem ser diferentes das 

encontradas na área de disposição dos sedimentos. E isso se deve as alterações do 

meio, p.e. no caso deste estudo o ambiente dragado encontra-se em condições 

anóxicas e a área de disposição em condições óxicas,  estas diferenças interferem em 

processos como a adsorção dos contaminantes nas porções mais finas do sedimento, 

na interações entre elementos e substâncias, e na biodegradação de substâncias pela 

ação dos microrganismos, que afetam a biodisponibilidade de substâncias químicas da 

mistura. (GESTEL et al., 2011). Logo, os efeitos da concentração são específicos para 

a área de disposição final onde as misturas são lançadas e sofrem alterações ao longo 

do tempo de exposição.  

Como forma de estabelecer uma avaliação de risco para misturas tóxicas e 

níveis aceitáveis, uma das formas é a realização de testes de toxicidade em laboratório 

ou em campo, para determinar os efeitos adversos e a aceitabilidade destes efeitos, 

(SPURGEON et al., 2011) o que em muitos casos demanda tempo e recursos que não 

estão disponíveis. Outra opção é analisar a composição da mistura e aplicar um 
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algoritmo relacionando a concentração de contaminantes individuais com o risco total 

das misturas (RAGAS et al., 2011).  

O conceito de uma escolha através da avaliação do nível do risco permite 

uma abordagem simples, rápida, eficiente e tecnicamente justificada da informação 

necessária para atender os requisitos, visando decisões sobre planos e gestão das 

dragagens (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2003 

apud LINKOV et al., 2006).  

Segundo o artigo XV da LC 72, uma autorização para disposição em mar 

deverá ser recusada se: 

 

... a autoridade determinar que existem oportunidades adequadas 

para reusar, reciclar ou tratar os resíduos sem maiores riscos para 

a saúde humana                                                  

                                                               

                                                                

tanto o alijamento quanto as alternativas. (LONDON 

CONVENTION, 1972). 

 

3.7 PRINCIPAIS PROCESSOS GEOQUÍMICOS EM ATIVIDADES DE 

DRAGAGEM 

 

A eficácia da utilização de um algoritmo como um indicador para avaliação 

dos riscos potenciais das atividades de dragagem depende da sua capacidade para 

refletir os principais processos naturais responsáveis pela forma de ocorrência de 

contaminantes nos sedimentos da área a ser dragada (adsorvido em partículas, co-

precipitado, na água intersticial dissolvido/ complexado) e alterações que podem 

ocorrer na disposição nas áreas de bota-fora marinho ou outros.  

Utiliza-se neste estudo, indicador como definido por Daurer (2000), 

indicador ambiental: Parâmetro ambiental, conceito teórico ou agregado de dados que 

provê uma interpretação do aspecto central da qualidade ou condição ambiental. São 

medidas de parâmetros relacionados direta ou indiretamente à poluição e enquadrando 

características quantitativas e qualitativas do sistema.  

Considerando que a poluição dos sedimentos é via de regra constituída por 

uma mistura tóxica de vários contaminantes, o algoritmo deve servir como um 

indicador da presença/ distribuição desses outros contaminantes não incluídos na 

formulação/ equação matemática, isto é, servindo/ funcionando como um indicador, 

ao nível de rastreamento (screening level) ou estratégico, do risco tóxico da mistura 
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de contaminantes numa dada área. Portanto, apesar do algoritmo proposto considerar 

essencialmente metais pesados, ele deve ser um proxy da presença/ localização de 

outros contaminantes (micropoluentes orgânicos, HPAs, patógenos etc.). 

A tabela 5 resume os principais processos naturais atuantes durante uma 

atividade de dragagem no sistema costeiro, considerando o alijamento de sedimentos 

contaminados em áreas não contaminadas ou menos contaminadas, situações 

recorrentes na Baía de Guanabara (BG).  

Nas áreas dragadas, os sedimentos contaminados estão em condições 

anóxicas, com um elevado teor de matéria orgânica (MO), sulfetos ácido-voláteis 

(AVS), nutrientes (C, N, P), partículas finas (tamanho de grão < 0,063 milímetros, 

que tem a maior capacidade de adsorção dos contaminantes), e processos microbianos 

intensos. Essas características determinam o comportamento dos contaminantes: 

complexação e absorção pela MO, adsorção de partículas orgânicas e inorgânicas, 

precipitação de sulfeto (afetando apenas contaminantes metálicos), e formas iônicas 

livres e complexadas na água intersticial. O resultado é uma contaminação persistente 

dos sedimentos, enquanto que a troca de nutrientes sedimento-água alimenta a 

produção primária, e consequentemente a eutrofização da água (e a sedimentação do 

excedente de MO gerado pela produção primária, não oxidado no período afótico), 

favorecendo ao equilíbrio biogeoquímico entre os compartimentos e a manutenção 

das condições de degradação. 

 

Tabela 5 - Principais processos naturais relacionados a dragagens em sistemas 

costeiros 

Área a ser dragada (antes da 

dragagem ) 

Área de Disposição (bota-fora) 

 Durante o 

lançamento 

Depois do lançamento 

Coluna D’água Coluna D’água 

Ambiente eutrófico à hipertrófico Ambiente Oligotrófico 

Processos:  

Fornecimento de nutrientes (C, N, 

P – fontes continentais & trocas 

sedimento-água); Produção 

primária (reciclagem de 

Processos: efeitos 

potencial de curto-

prazo (na maioria dos 

casos, poucas horas, 

porque a zona de 

Processos: efeito 

potential de longo 

prazo 

Grande dispersão de 

contaminantes e 
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nutrientes);  

eutrofização (chlorofila-α  DBO, 

turbidez) 

 

mistura é restrita) 

Dispersão dos 

poluentes dos 

sedimentos dragados 

(contaminantes 

tóxicos- dissolvido e 

particulado – e 

nutrientes) 

nutrientes (partículas 

finas, complexos 

coloidias, e substâncias 

dissolvidos) 

Oxidação dos sulfetos (liberação dos metais); 

Adsorção de metais; co-precipitação de metais 

com hidróxido de ferro (aderido em partículas); 

Metal-sedimentação de partículas 

Troca entre micropoluentes orgânico e partículas 

dissolvidas; sedimentação de micropartículas 

orgânicas 

Sedimento Sedimento 

Anoxia/condições reduzidas (MO, 

sulfetos) 

Persistência ou degradação lenta 

de contaminantes tóxicos 

Granulometria <63μm 

Atividade microbiana intensa 

Precipitação de nutrientes  

Oxia/condições 

oxidantes  

Granulometria > 63 

μm < MO (< atividade 

microbiana) 

silicatos minerais e 

detritos biológicos  

hidróxidos (Fe, Mn) 

 

Processos (metais & semimetal): 

precipitação de sulfetos metálicos 

(sulfetos de Fe, Cd, Pb, Cu, Zn); 

Coprecipitação de metais com 

sulfeto de ferro; complexos com a 

MO (As, Hg, Cr); Adsorção em 

partículas; formas livres e 

complexadas na água intersticial 

Processos: (micropolutentes 

orgânicos, p.e., PAH, PCB): 

Formando complexos coloidais 

com a MO; Adsorção nas 

partículas; Forma livre na água 

intersticial.  

Processos: 

Sedimentação do 

material dragado 

(processo de curto-

prazo) 

Processos: Formação 

de uma nova camada 

com a mistura total ou 

parcial do material 

dragado e o sedimento 

do local.  

Liberação de 

contaminantes tóxicos 

na coluna  ‘ gua  

erosão/dispersão da 

nova camada de 

cobertura devido aos 

processos 

hidrodinâmicos locais. 
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O lançamento/ alijamento do sedimento promove a dispersão de nutrientes e 

contaminantes (íons livres e complexados da água intersticial, coloides, adsorvido em 

partículas finas etc.) em horas e a longo prazo na coluna de água. Isso continua a 

ocorrer mesmo depois da sedimentação total do material no local de disposição/ bota-

fora, no entorno ou áreas mais amplas. Além dos fatores hidrodinâmicos, uma 

mudança permanente do estado trófico e da disponibilidade de poluentes na coluna 

 ‘ gua  epen e  a  requênc a e  o volume  e se  mentos lan a os  

Sendo a área de disposição final não poluída, com características opostas aos 

da área de dragagem, a oxidação dos sulfetos liberará os metais associados, que 

podem permanecer sob a forma de íons livres ou complexados formados após uma 

reação com agentes ligantes (ânions) da água do mar (cloretos, sulfatos, carbonatos), 

adsorvido em partículas co-precipitadas com hidróxidos de ferro recém-formados (por 

exemplo, revestimento de grãos). Um aspecto importante é o desempenhado pelo 

carbono orgânico – ressuspensões ou produção primária. Harikumar e Nasir (2010) 

demonstraram que o carbono orgânico total (COT) apresenta um correlação positiva 

com metais pesados.  

Micropoluentes orgânicos não são sensíveis aos processos redox, mas podem 

sofrer processos de dissolução de partículas, dependendo da sua solubilidade. 

Todos os contaminantes podem ser dispersados na forma livre e/ou 

complexados, e adsorvidos em partículas finas e precipitar com as partículas maiores. 

O resultado é que a sedimentação tende a formar uma camada que cobre o sedimento 

não contaminado preexistente, cuja permanência/ persistência depende da frequência 

e quantidade de material lançado e das diferenças das condições ambientais 

(ressuspensão, espalhamento de fundo, correntes de marés e ação das ondas). 

Enquanto o material permanece lá, a liberação de contaminantes para o meio nas suas 

formas mais biodisponíveis pode acontecer (íons livres ou complexados, trocas entre 

partículas etc.), com a toxicidade e os riscos específicos, ou seja, em qualquer caso, a 

dispersão e a liberação crônica de contaminantes caracteriza uma atenuação da 

concentração. 
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3.8 ALGORITMO PARA A ESTIMATIVA DE RISCO DE SEDIMENTOS 

DRAGADOS   

 

Hakanson (1980) propôs o Índice de Risco Ecológico Potencial (IREP) para 

ser usado como uma ferramenta rápida e prática de avaliação ambiental, obtendo 

como resultado a classificação da poluição de áreas e a identificação das substâncias 

tóxicas de interesse, apoiando ações de controle da poluição dos sistemas aquáticos 

límnicos. 

O IREP é baseado exclusivamente em parâmetros químicos do sedimento 

porque os dados de sedimentos mostram valores médios integrados no tempo, com 

mais estabilidade do que os parâmetros  a coluna  ‘ gua  além   sso  os se  mentos 

são mais simples de serem amostrados em campo; as amostras de sedimentos são 

mais representativas no tempo e na escala espacial e os dados analíticos são mais 

simples de serem obtidos, especialmente porque os sedimentos apresentam 

concentrações maiores de contaminantes, diminuindo a possibilidade de erros 

relacionadas aos limites de detecção aplicados aos métodos analíticos. 

A abordagem desenvolvida por Hakanson (1980) introduziu os conceitos de 

fatores de contaminação e grau de contaminação como ferramentas de diagnóstico 

para fins de controle da poluição. (LEOTSINIDIS; SAZAKLI, 2008) 

Como proposto originalmente, o IREP considera 4 premissas: i) o índice de 

risco aumenta quando a contaminação do sedimento aumenta; ii) quanto maior o 

número de poluentes, maior o valor do índice do risco; iii) diferentes substâncias 

possuem diferentes níveis de risco tóxico; iv) corpos hídricos com características 

diferentes podem ter sensibilidade diferente para substâncias tóxicas. 

Este modelo organizou uma estrutura baseada num algoritmo simples, 

incluindo os parâmetros ambientais mais importantes para avaliação do risco 

ecológico, que também inclui uma relação matemática entre eles. 

Os primeiros estudos realizados no Brasil com o IREP em ecossistemas 

aquáticos no Rio de Janeiro não propuseram nenhuma adaptação ou calibração. 

Campos (2000) observou que eutrofização da BG era capaz de reduzir o IREP para os 

metais, apesar das altas concentrações encontradas nos sedimentos de superfície. 

Adicionalmente, os valores mais altos encontrados foram os de mercúrio e cádmio. O 

IREP foi também testado em lagoas do estado do Rio de Janeiro por Castilhos et al. 

(2001) e Fonseca (2002). Fiori et al (2013) testou com sucesso o uso do IREP com 
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algumas modificações nos parâmetros do algoritmo como um indicador da qualidade 

de ecossistemas estuarinos/ marinhos com alta dinâmica, incluindo ressuspensão de 

sedimentos superficiais, em clima tropical, testando a sensibilidade do índice para 

classificar cinco baías do Estado do Rio de Janeiro, com diferentes graus de 

contaminação e estados tróficos.  

Em relação à dragagem, os problemas atuais e futuros da BG são como 

dispor de forma ambientalmente adequada mais de 12 milhões de m
3
 de sedimentos 

que precisam ser dragados a fim de tornar portos e terminais autossustentáveis e 

competitivos, além de viabilizar projetos de recuperação e revitalização das áreas 

assoreadas e poluídas.  

O atraso na tomada de decisão implica em comprometer o desenvolvimento 

da região, tendo em vista que áreas de disposição são predominantemente áreas 

oceânicas fora da baía, e a área atualmente licenciada para disposição está abaixo do 

volume necessário. 

Neste trabalho, foi utilizado um algoritmo (Índice de Risco Potencial) 

construído a partir do IREP de Hakanson como indicador para a caracterização dos 

principais processos naturais ativos nos sedimentos de dragagem da BG, medindo o 

risco potencial, além de uma análise das variações, aumento e diminuição, em relação 

aos sedimentos lançados e as misturas oriundas do processo de descarte nas áreas de 

disposição. O objetivo é produzir informações suficientes para melhorar a gestão da 

dragagem, desde as fases iniciais do projeto e licenciamento, continuando durante a 

operação e o monitoramento, promovendo decisões mais sustentáveis (ambiental, 

social, económica, técnica e institucional). 

A abordagem proposta apresenta e discuti a aplicação deste algoritmo com 

um exemplo de sedimentos de dragagem de um dos setores mais poluídos da BG e as 

áreas de disposição propostas, tanto na área interna da baía, perto da área de 

dragagem (eutróficos, ambiente anóxico), quanto nas áreas externas  à baía, na região 

oceânica (ambiente oligotrófico). 

A proposta de utilizar os dados da dragagem do Canal do Fundão, 

caracterizada por uma dragagem de recuperação ambiental é de extrema importância 

em função da localizada estratégica, pois a área representa um grande passivo gerado 

pela falta de saneamento e de tratamento adequado de efluentes industriais ao longo 

da bacia drenante, da série histórica de dados com mais de dois anos de 

monitoramento, ao contrário das coletas únicas de caracterização inicial do sedimento 



47 

 

 

 

e, eventualmente, ao final do processo, e finalmente da proximidade de áreas de 

terminais portuários, que necessitam de dragagens de manutenção. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO  

 

4.1.1 A Baía de Guanabara. 

 

A baía de Guanabara (longitude: 43
o
00'00" - 43

o
20'00" W; latitude: 

22
o
40'00" - 23

o
05'00" S, ) é caracterizada como um ecossistema costeiro semifechado 

(Amador, 1980) de natureza estuarina, na região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro, região sudeste do Brasil, com área de 384 Km
2
 (MONTEIRO et al., 2011; 

RIBEIRO; KJERFVE, 2002), 53 praias (PARRANHOS et al., 2000; GONZALEZ et 

al., 2000; BOLSA VERDE DO RIO DE JANEIRO, 2013) e 42 ilhas (PARRANHOS 

et al., 2000), inserido na bacia hidrográfica da baia de Guanabara, denominada RH-V, 

cuja área possui 4.814 Km
2
 (SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2014), 

com 45 rios (SILVA et al., 2008; CARREIRA et al., 2002). De acordo com o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, dela participam 11 

municípios integralmente, são eles: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, 

Itaboraí, Magé, Mesquita, Niterói, Nilópolis, São Gonçalo, São João de Meriti e 

Tanguá; e outros 6 municípios possui áreas parciais: Cachoeira de Macacu (95%), 

Maricá (95%), Nova Iguaçu (50%), Rio Bonito (42%), Rio de Janeiro (61%) e 

Petrópolis (5%), (SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2014). 

A bacia da Baía de Guanabara é cercada por serras que variam de 1.000 a 

1.500 m e é caracterizada por diversos pequenos afluentes (mais de 40), geralmente 

<100 km². O volume médio de água é 2,2x10
9
 m³, a profundidade varia entre 1-30 m 

com média de 7,7 m, o tempo de renovação para 50% do volume de água da baía é de 

aproximadamente 11 dias e a bacia de drenagem possui cerca de 4.080 km² 

(KJERFVE et al., 1997). Os perfis dos rios são caracterizados por uma grande 

variação de declividade – em algumas dezenas de quilômetros – de um relevo de 

montanhas antes de atingir a planície costeira. A razão entre 

declive/montanhas/planície costeira é variável e segue uma regra empírica: as 

magnitudes da montanha e da planície costeira aumentam com o tamanho da bacia 

hidrográfica. 
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As rochas predominantes são migmatita e gnaisse do período Pré-

Cambriano, com granitos intrusivos associados e diques de diabásio. O material das 

montanhas aparentemente originou-se do intemperismo das rochas na base da encosta. 

Aluviões do Quaternário e sedimentos recentes compõe as planícies costeiras. Nas 

maiores declividades os materiais predominantes são basicamente coluviões. Em 

direção às terras baixas/baixada os solos são mais grossos e geralmente latossolos. 

Solos hidromórficos predominam nas terras baixas. 

A temperatura e a precipitação atmosférica são muito variáveis, de >24
o
 C e 

<1.000 mm/ano nas baixadas até <18º C e >2.500 mm/ano nas áreas mais elevadas. A 

média anual da vazão dos rios é pequena e varia de 10
-2

 até 10
-1

 m
3
s

-1
. Em áreas 

densamente povoadas, a vazão dos rios aumenta devido o lançamento de esgoto in 

natura, isto é, sem tratamento prévio. Por causa das suas pequenas áreas, as bacias 

hidrográficas possuem um tempo de retenção hidráulica baixo. Consequentemente, 

durante eventos chuvosos ou tempestades (aproximadamente 80 mm ou mais), o 

aumento das vazões dos rios é quase instantâneo. Em áreas urbanas essas tempestades 

repentinas podem ter efeitos catastróficos. 

Bidone et al. (1999), de acordo com critérios de uso do solo, classificou a 

bacia hidrográfica da região da Baía de Guanabara em três tipos: (1) o tipo pristino, 

sem atividades antropogênicas, que normalmente pertencem a áreas ambientalmente 

protegidas, como áreas de Mata Atlântica e/ou vegetação abundante semelhante nas 

encostas, e vegetação costeira natural nas áreas de baixadas (gramíneas, cerrados e 

restingas); (2) o tipo levemente impactado, com Mata Atlântica bem preservada e/ou 

outra vegetação remanescente nas encostas, e zonas nas baixadas com atividades 

antropogênicas (fazendas de pequeno porto, atividades urbano-turísticas); e (3)  bacias 

hidrográficas altamente impactadas, densamente povoadas e/ ou industrializadas. 

Como pode ser visto na figura 8 abaixo, a bacia da baía de Guanabara é 

densamente povoada. Dados do censo de 2010 relatam uma população de 15.923.940 

pessoas no estado do Rio de Janeiro, onde mais de 60% encontram-se na bacia da baía 

de Guanabara, totalizando 10.186.090 pessoas (SECRETARIA DE ESTADO DO 

AMBIENTE, 2014). Para 2014, a população projetada do Estado do Rio de Janeiro é 

de 16.461.173 habitantes (IBGE, 2014).  O processo de crescimento e urbanização 

entorno da baía se deu desde o descobrimento em 1500, mas foi intensificado a partir 

do anos 1950 (VILELA et al., 2003; BORGES et al., 2009; BIDONE et al., 2004).  
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Figura 8 - Malha urbana e Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2014. 

 

Todo este crescimento populacional, acima da capacidade de investimento 

em infraestrutura do Estado e durante as primeiras décadas em que não havia nem 

preocupação, nem legislação ambiental, trouxe consequências sérias para o ambiente 

da baía. Ocupação de áreas inadequadas na costa, em margens de rios, encostas, em 

 reas  nst ve s e suje tas    nun a ões  aterros no espel o  ‘ gua  a  a a  

canalizações de rios, lançamento de esgoto in natura, excesso de lixo, lançamento de 

efluentes industriais sem tratamento adequado, excesso de descargas pontuais e 

difusas ao longo da bacia, provocou um ambiente eutrofizado e com concentrações 

elevadas de cargas orgânicas, nutrientes, metais pesados, óleos e graxas e HPAs nos 

sedimentos, além de alterações das comunidades pelágicas e bentônicas da baía de 

Guanabara e consequentes danos ecológicos, sociais e econômicos. (MONTEIRO, 

2014; BIDONE, 2014; BESSA et al., 2004; BIDONE et al., 2004; BORGES et al., 

2009; CARREIRA et al., 2002; MONTEIRO et al., 2012; BARBOSA; ALMEIDA, 

2001; VILELA et al., 2003; SILVA et al., 2008; SANTOS, 2014; ALMEIDA et al., 

2016).  

A baía possui áreas com diferentes resultados para qualidade de água. 

(BARBOSA; ALMEIDA, 2001). Áreas com baixa circulação e perto da foz dos rios 

com elevada carga poluidora, como as partes oeste e noroeste, em especial no canal 
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entre as Ilhas do Governador e do Fundão e o continente, (LIMA, 2006), possuem 

uma baixíssima qualidade de água (RIBEIRO, 2002). A baixa circulação favorece a 

sedimentação na região, principalmente de sedimentos finos, silto-argilosos, porção 

na qual boa parte dos contaminantes fica aderida. (RAS, 2008) 

Nestes ambientes as condições são hipertróficas e hipóxicas ocasionalmente, 

que são caracterizados por baixos níveis de oxigênio dissolvido, alta demanda 

bioquímica de oxigênio, picos de coliformes fecais, e concentrações extremamente 

alta de clorofila-a (RIBEIRO, 2002). A principal consequência do processo de 

hipoxia/ anoxia é o aumento da produção primária, seguida do aumento da turbidez e 

a diminuição da diversidade planctônica. A matéria orgânica descarregada na baía 

pode ser depositada nos sedimentos ou sofrer decomposição bacteriana liberando 

nutrientes extras para a coluna  ‘água, e aumentando ainda mais a produção primária.  

(AGUIAR, 2011)  

 

4.2 ÁREAS DE AMOSTRAGEM 

 

4.2.1 Área Dragada. 

 

A área dragada do Canal do Fundão está localizada na porção oeste da Baía 

de Guanabara e apresenta vários problemas relacionados à baixa circulação das águas 

na região, bastante prejudicada após o aterramento de oito ilhas que deram origem a 

Ilha da Cidade Universitária, denominada Ilha do Fundão, nos anos 1950 e aterros 

posteriores nos anos 80 e 90, coincidindo com a intensificação do processo de 

industrialização do Estado e da ocupação desordenada das margens da bacia drenante, 

agravados pelo lançamento de lixo e de esgoto in natura e tratamento inadequado de 

efluentes industriais. Os sedimentos na região apresentam contaminação por metais 

pesados, micropoluentes orgânicos, nutrientes e coliformes. 

A área dragada foi agrupada em três subáreas distintas, em função da 

destinação final dos sedimentos prevista no Estudo Ambiental que subsidiou o 

licenciamento ambiental da atividade. A definição das destinações foi feita com base 

nos valores orientadores e os critérios estabelecidos na Resolução CONAMA 

344/2004, revogada e substituída em 2012 pela CONAMA 454.  

A Figura 9 ilustra a posição das estações de amostragem e as 3 áreas de 

dragagem. 
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Foram realizadas amostragens em 16 estações de coleta a duas 

profundidades, 0,75 m, designada como amostragem de superfície e a 1,5 m 

designada amostragem de fundo (n amostral = 32). A área 1 contempla as estações de 

coleta 1, 2 e 3, a área 2 contempla as estações 4, 5 e 6 e a área 3 as estações 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. As disposições previstas eram: sedimentos da área 1 

dispostos em cavas naturais da região interna da BG, próximas à área de dragagem; os 

sedimentos da área 2, que totalizam 990 mil m
3
, em função das altas concentrações de 

metais confinados em geobags, em terra, em área devidamente preparada e 

monitorada para este fim; os sedimentos da área 3 dispostos em bota-fora marinha, 

designados área C e D, conforme a figura 10 abaixo. Os sedimentos da área 1 não 

foram dispostos nas cavas internas da BG, em função de entraves no processo de 

licenciamento.  

Entretanto, para efeito deste estudo, o risco de todas as alternativas de 

disposição em mar foram calculadas, inclusive com sedimentos da área 2, que foi 

disposta em terra, tendo em vista que o objetivo deste trabalho é testar a 

aplicabilidade da ferramenta como um indicador de risco potencial aplicável a gestão 

de dragagens. 

 

                   

Figura 9 - Localização das áreas dragadas. 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2008. 
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4.2.2 Áreas de Disposição Marinha 

 

Foram ainda amostradas as áreas marinhas de disposição final, área C, usada 

por mais de 10 anos como bota-fora de sedimentos oriundos de diversas regiões 

internas à BG. A área C teve, por determinação dos órgãos licenciadores, a sua 

utilização interrompida ao longo do processo de dragagem após receber 2,2 milhões 

de m
3
 das áreas dragadas 1 e 3. Foram realizadas duas amostragens uma antes e outra 

após o encerramento da atividade de lançamento (n amostral = 6).  

Uma nova área foi estudada e autorizada para uso, denominada área D. A 

área D foi utilizada até o final do processo e recebeu 1,1 milhões de m
3
 de sedimentos 

da área 1 e 3 e por ser uma área nova foi monitorada durante o processo de dragagem. 

As coletas da área D foram realizadas antes (n amostral = 3), durante (14 

amostragens, que serão apresentadas em média, n amostral = 42) e depois da 

dragagem (n amostral = 3). Na área F foi realizada uma única amostragem (n=3), por 

ser na ocasião apenas uma área de estudo para potencial recebimento de sedimentos 

em futuras dragagens.  

 

 

                Figura 10 - Localização dos pontos estudados. 

                Fonte: Adaptado de SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2008; FREGA, 2014. 
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4.2.3 Áreas de Disposição na BG (cavas naturais) 

 

As áreas das Cavas internas, apesar de não utilizadas, foram amostradas 

apenas uma vez (n=6). Todas as amostragens das áreas de disposição possuem apenas 

coletas superficiais. 

 

A figura 11 abaixo ilustra a posição das cavas, na região interna a BG: 

 

Figura 11 - Localização das cavas marinhas internas à BG. 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2008. 

 

4.3 ALGORITMO PARA AVALIAÇÃO DO RISCO ASSOCIADO À 

DISPOSIÇÃO DOS SEDIMENTOS DRAGADOS. 

 

O algoritmo indicador usado toma como base foi o PERI (Potencial 

Ecological Risk Index – Índice de Risco Ecológico Potencial), que passaremos a 

chamar de IREP. Este índice foi proposto por Hakanson (1980, 1984) originalmente 

para lagos nórdicos. Sobre ele foram feitas alterações para adaptá-lo ao ambiente 

tropical e às características dos sistemas estuarinos da costa do estado do Rio de 

Janeiro, em especial a Baía de Guanabara (BG).  

O índice é baseado em parâmetros químicos dos sedimentos pelos seguintes 

motivos: (i) os dados de sedimentos mostram valores médios integrados ao longo do 

tempo que são mais estáveis do que os parâmetros da coluna de água; (ii) sedimentos 

são mais fáceis de amostrar em campo; (iii) as amostras de sedimentos são mais 

representativas em termos temporais e espaciais; (iv) as análises são mais confiáveis, 

especialmente porque os sedimentos apresentam concentrações maiores de 
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contaminantes, diminuendo assim a possibilidade de erros relacionados com limites 

de detecção. 

Guo et al. (2010) teve sucesso usando o IREP e outras informações para 

estimar o risco potencial de metais pesados nos sedimentos em área portuária na zona 

costeira da China. Fiori et al. (2013) fez adaptações no IREP e avaliou a 

contaminação de metais em 15 áreas do sistema costeiro do estado do Rio de Janeiro, 

sendo 5 delas na BG. As áreas apresentavam níveis diferentes de poluição e estado 

trófico. Estes resultados apresentaram uma classificação satisfatória das áreas 

contaminadas. Partindo desta última alteração proposta por Fiori et al. (2013), 

algumas novas alterações são apresentadas aqui para adequar o índice à gestão das 

atividades de dragagem.  

O algoritmo RPT (Risco Potencial Total) apenas considera a contaminação 

por metais, Hg, Cd, Cu, Pb, Cr and Zn e semimetal (As). Na proposta original, os 

dados de PCBs (Bifenilas Policloradas) também são considerados, entretanto neste 

trabalho, não iremos utilizar estes dados. No presente estudo de caso, os valores de 

PCBs ficaram abaixo do limite de detecção na maioria das amostras, apenas a área 2 

apresentou resultados entre os níveis 1 e 2 da norma brasileira e uma estação na área 

1, apresentou valores acima do nível 1 da norma. 

A matéria orgânica e os nutrientes presentes nos sedimentos também foram 

parametrizados para melhor descrever o risco potencial relacionado aos sedimentos 

dragados contaminados. O algoritmo neste trabalho possui três componentes: 

RPT (risco potencial total): ele é a soma de todos os risco potenciais 

específicos (RPE), calculados separadamente para cada metal em uma dada área. E o 

RPE é obtido através da multiplicação do Fator de Concentração (FC) pelo Fator de 

Resposta Tóxica (FRT).  

 

RPE = FC x FRT 

 

Fator de Concentração (FC) = C/C0 , onde C representa a concentração do 

metal medido no sedimento e o C0 representa o valor de background. Neste estudo, os 

valores de background para a concentração de metais tomaram como referência os 

valores da área F. Quando os dados foram obtidos, esta área ainda não tinha sido 

utilizada como bota-fora de sedimentos, logo não apresentava contaminação. O uso da 

área F como referência se deu pelo seu uso futuro, esta é a nova área de despejo de 
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sedimentos dragados oriundos da BG, inicialmente projetada para receber 4,5 milhões 

de m
3
, entretanto está em processo de aprovação junto ao INEA e ao Ministério 

Público Estadual, a ampliação desta capacidade para pelo menos 5 vezes a capacidade 

inicial projetada. 

FRT (Fator de Resposta Tóxica): expressa a relação entre o fator tóxico do 

sedimento (FTS) e o Fator de Sensibilidade do Sedimento (FS):  

(i) O FTS é um indicador de toxicidade proposto por Hakanson para cada 

metal considerando sua abundância (quanto mais raro, mais tóxico), deposição (efeito 

de precipitação, razão da concentração do metal em água, concentração do metal no 

sedimento) e tamanho (para normatizar o Zn = 1). Deste modo, em ordem decrescente 

de toxicidade o FTS é Hg = 40 > Cd = 30 > As = 10 > = Cu = Pb = 5 > Cr = 2 > Zn = 

1. Esta gradação é semelhante ao obtido quando as concentrações são consideradas, 

novamente tomando como referência Zn, no nível 1 legal mais restritivo (valores 

orientadores da Resolução CONAMA 454/2012), exceto para o Hg e Cd, as relações 

com Zn são uma ordem de magnitude maior. Portanto, para estes elementos mais 

perigosos, o valor de gradação que são utilizados aqui podem ser considerados 

conservativos.  

(ii) FS está relacionado com o estado trófico do sistema, que influencia a 

biodisponibilidade dos metais, num sistema eutrofizado os metais tendem a ser menos 

biodisponíveis. Para estimar o FS, Hakanson propôs o uso da correlação entre NT-

MO (nitrogênio total e matéria orgânica), nesse estudo foi substituída pela  razão de 

Bioprodução  - RBP = (PT/MO) X 10) -, com resposta melhor, porque as 

concentrações do fósforo total (P) são mais estáveis no sedimento. O efeito de 

turnover faz com que as concentrações de N tenham uma variação alta. O fluxo de 

nitrogênio tende a ser mais alto em regiões tropicais devido a alta produtividade 

primária e o consumo e deposição de matéria orgânica (KENNISH, 1996). Nesse 

estudo foram considerados dois RBPs de referência. O primeiro, válido para os 

sedimentos da BG, corresponde à média dos RBP dos sedimentos amostrados na baía; 

o segundo, válido para os sedimentos marinhos das áreas de disposição externas à 

BG, corresponde à média dos RBP dos sedimentos amostrados nessas áreas.   

iii) O FRT pode ser calculado para cada metal como: Hg= 40 x RBPmed/ 

RBPárea; Cd = 30 x (RBPmed)
1/2

/ RBPárea
1/2

; As = 10; Pb = 5 x (RBPmed)
1/2

/ RBPárea
1/2

; 

Cu = 5 x (RBPmed)
1/2

/ RBPárea
1/2

; Cr = 2 x (RBPmed)
1/2

/ RBPárea
1/2

; Zn = 1 x 

(RBPmed)
1/2

/ RBPárea
1/2

. 
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Neste trabalho, a classificação da escala de risco para sedimentos 

contaminados proposta por Hakanson (1980) e adaptada por Fiori et al. (2013) foi 

modificada para ser mais apropriada à gestão de atividades de dragagem. A nova 

classificação proposta considera o uso dos critérios numéricos adotados pelas 

principais normas de gestão de material dragado. Isto é, a partir dos valores de 

referência para os metais componentes do algoritmo, indicados para o nível 1 e 2 

(valores orientadores de metais para efeitos adversos à biota) na Resolução 

CONAMA 454/2012, foram calculados os RPEs e o seu somatório, RPT. 

Indo um pouco além, foi introduzida a estratégia de prognóstico de misturas 

hipotéticas dos sedimentos dragados com aqueles das áreas de disposição, como um 

ensaio proxy do prognóstico estratégico formalizado do que pode ocorrer na área de 

descarte, subsidiando o planejamento e uma tomada de decisão. Considerar apenas o 

valor total encontrado para risco dos sedimentos dragados, como se ele fosse o valor 

encontrado na área de disposição, seria desconsiderar os efeitos de mistura que 

ocorrem na área de descarte ao longo do tempo.  

 

Mistura dos Sedimentos (MS) = (RSD X QSD) + (RSBF X QSBF) 

 

Onde: RSD é o risco estimado do sedimento dragado; QSD é o peso em (%) 

dos sedimentos dragados; RSBF é o risco estimado do sedimento na área de bota-fora; 

QSBF é o peso em (%) dos sedimentos na área de bota-fora. 

A lógica do algoritmo RPT é quanto maior o contraste entre os níveis de 

contaminação e as características do ambiente (biogeoquímica, hidrodinâmica) da 

área de dragagem e da área de disposição, maior o impacto e o risco associado às 

dragagens. Além disso, o índice permite estimar antecipadamente o risco, ainda na 

fase conceitual e de planejamento das dragagens, assim como durante as etapas de 

gestão/ operação e monitoramento. 

 

4.4 OBTENÇÃO DOS DADOS  

 

O estudo utilizou dados cedidos pela SEA, Secretaria Estadual do Ambiente 

do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelas atividades de dragagem do Canal do 
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Fundão. Os trabalhos de acompanhamento ambiental estava sob a coordenação da 

autora. Foram coletadas: 

 Sedimentos de superfície e de fundo de 16 pontos de coleta que 

foram agrupados em três áreas distintas do Canal dragado, conforme 

proposta de destinação do material dragado, denominadas Canal BG 

(área 1), Canal Geobag (área 2) e Canal Bota-Fora (área 3), (n=32).  

 Sedimentos de superfície de dois conjuntos de três cavas marinhas 

dentro da baía de Guanabara, que não chegaram a ser utilizadas como 

bota-fora, mas foram consideradas como hipóteses de descarte em 

estudos de projeto (n=6). Entretanto, foram desconsiderados por falta 

de autorização  da Marinha do Brasil. 

 Sedimentos de superfície em três pontos na área C antes (n=3) e 40 

dias após o encerramento das atividades de despejo de material 

dragado naquela área (n=3). 

 Sedimentos de superfície de três pontos por campanha na área D 

antes (n=3), a média de 14 amostragens entre os meses de abril de 

2011 e julho de 2012 (n=42), e 50 dias após o encerramento das 

atividades de despejo de material dragado naquela área (n=3). 

 Sedimentos de superfície da 3 pontos na área F (n=3); 

 

4.5 AMOSTRAGEM E ANÁLISE DOS SEDIMENTOS 

 

As amostragens seguiram as recomendações do Manual Técnico da USEPA 

para métodos de coleta, armazenamento, manuseio de sedimentos para análises 

químicas e toxicológicas. Os sedimentos foram coletados usando uma amostrador 

gravimétrico do tipo core sampler com tubo acrílico para coletar em duas 

profundidades nas áreas dragadas. Para as coletas de superfície nas áreas marinhas 

foram utilizados amostradores do tipo draga de Petersen de aço, não galvanizado, 

figura 12, comumente utilizado para amostragens de até 60 cm
3
, correspondendo a 

uma camada superficial de 20 cm.  
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Figura 12 - Draga para coleta de sedimentos do tipo Petersen. 

 

As amostras foram embaladas, armazenadas, refrigeradas e transportadas 

para o laboratório INNOLAB, com credenciamento junto ao INEA e com registro no 

INMETRO, de forma adequada e acompanhada de cadeia de custodia. 

As an l ses granulométr cas  e are a > 500 μm  oram real za as por 

peneiramento. As frações entre 0 04 an  500 μm  oram anal sa as através  e um 

analisador de partícula a laser modelo Cilas 1064. O resultado dos dados foi obtido 

com uso do software GRADISTAT 1.0. 

Os dados foram analisados segundo a escala granulométrica de Wentworth, 

1992, conforme a tabela II da Resolução CONAMA 454/ 2012. Os valores acima de 2 

mm, para efeito deste trabalho, foi classificado com seixo, pois assim constavam nos 

dados brutos cedidos pela SEA. 

 

Tabela 6 - Escala Granulométrica de Wentworth, 1992 

Classificação (mm) 

Areia muito grossa 2 a 1 

Areia grossa 1 a 0,5 

Areia média 0,5 a 0,25 

Areia fina 0,25 a 0,125 

Areia muito fina 0,125 a 0,062 

Silte 0,062 a 0,00394 

Argila 0,00394 a 0,0002 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE , 2012. 
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Os procedimentos de extração dos elementos traços seguiram a metodologia 

EPA 3050 B para Cd, Cr, Cu, Pb, Zn e As,  a EPA3030F  para Hg e EPA4500E  para  

o P. Os valores foram determinados em análises realizadas por Espectrometria de 

Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-AES), exceto para o Hg 

que foi analisado por Espectrometria de Absorção Atômica com vapor frio (CV-

AAS). A precisão e a acurácia são de > 95%. O carbono orgânico total (COT) foi 

medido por analisador elementar. Todas as análises granulométricas e químicas foram 

realizadas em laboratórios credenciados pelo Inmetro e pelo órgão ambiental (INEA-

RJ).  

Os dados não contemplavam resultados de MO, apenas de COT (Carbono 

Orgânico Total). Para comparação com estudos anteriores, o COT foi convertido em 

MO usando regressão linear dos dados de COT para MO. Cálculo da MO: y = 2,721 x 

+ 7,956; onde y é a MO e x é o COT, r = 0,86 e n = 32, o conjunto de dados é 

composto por estudo realizado por Fiori et al (2013) em 15 áreas das baías do estado 

do Rio de Janeiro, com correlação estatística significativa (p , 0,05) . Para descrição e 

análise de correlação foi utilizado o software Statistic for Windows, versão 8  

(STATSOFT Inc., 2007) e expressa no gráfico abaixo. 

 

 

Figura 13 - Correlação entre MO e COT. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 AMOSTRAGEM NA ÁREA DRAGADA 

 

A área dragada foi agrupada em 3 subáreas, conforme descrito anteriormente 

e mostrado na Figura 10, e cada estação de amostragem em duas profundidades: 

superfície (S camada de 0-0,75 m) e fundo (F camada de 0,75 – 1,5 m).  (i) área 1 - 

A1 S e A1 F referem-se às estações E1, E2 e E3; (ii)  área 2 - A2 S e A2 F que se 

referem às estações E4, E5 e E6; e, (iii) área 3 -  A3 S e A3 F que se referem às 

estações de E7 até E16. 

 

5.2 AMOSTRAGEM NAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO 

 

As demais áreas - cavas, área C, área D e área F - foram amostradas apenas 

na camada superficial de 0-0,75 m, em três pontos distintos, os dados aqui 

apresentados estão organizados pelas médias dos três pontos e por campanhas 

realizadas antes do início e depois do encerramento das atividades de dragagem.   

É importante salientar que:  

 Apenas a área D teve acompanhamento durante as atividades de 

lançamento de material dragado, entretanto os dados coletados em 14 

campanhas de monitoramento serão apresentados em médias.  

 As cavas são consideradas como áreas de disposição potencial 

porque, apesar de terem sido consideradas para essa finalidade, isso 

não foi concretizado.  

 A área F é considerada nesse estudo como área controle. 

As Tabelas 13 à 17 sintetizam todos os resultados dos parâmetros analisados, 

bem como, dos cálculos que permitem o estabelecimento do RPT (Co=valores 

bakground ou da área controle F, FC, RBP, FRT, RPE).  

Na sequência são apresentados os resultados dos parâmetros/ indicadores 

considerados no estudo.   
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5.3 GRANULOMETRIA 

 

A Figura 14 e a Tabela 6 apresentam a caracterização granulométrica dos 

sedimentos em todas as áreas de dragagem, de disposição potencial, de bota-fora e 

controle. 

 

 

Figura 14 - Granulometria de todas as áreas estudadas. 

 

As áreas internas à Baía de Guanabara apresentam ampla predominância das 

frações finas silto-argilosas (acima de 90% nas áreas 1 e 2). Na área dragada existe 

um gradiente decrescente da área 1 à área 3, aonde a fração areia pode chegar a cerca 

de 30% na camada superficial e a 20% no fundo. As cavas podem apresentar cerca de 

30% de areia e um predomínio de silte (> 60%). 

As áreas externas à BG, ao contrário, são estritamente arenosas antes (áreas 

C e D) e durante (área D) a disposição de material dragado. Essa composição 

apresenta uma queda de aproximadamente 50% na fração areia, substituída pela 

fração silto-argilosa (área D) ou argilo-siltosa (área C) depois da disposição de 

dragagens.  

A granulometria da área controle F pode ser classificada como sendo areno-

siltosa com alguma argila (5%).       
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5.4 TEORES DE METAIS NOS SEDIMENTOS 

 

5.4.1 Áreas Dragadas. 

 

As áreas dragadas 1 (E1, E2, E3) e 2 (E4, E5 e E6) apresentam os maiores 

valores de teores de metais nos sedimentos. As concentrações de Pb, Cu, Hg e Zn 

(Figuras 15, 16 e 17) estão acima do nível 2 da Resolução CONAMA. Os teores, 

assim como o visto para a granulometria, mostram um gradiente decrescente da área 1 

para a área 3 (estações de 7-16). 

O mercúrio (Figura 15, 16 e 17) apresenta o mesmo gradiente de forma 

perceptível com valores acima do Nível 2 nas áreas 1 e 2 e em 40% das estações da 

área 3. 

No geral os teores dos metais na superfície tendem a ser maiores do que as 

de fundo, embora não sejam estatisticamente significativas. 

 

 

Figura 15 - Metais nas áreas dragadas. 
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Figura 16 - Teor de cada metal nas áreas dragadas. 

 

Nas estações internas à BG, áreas dragadas e Cavas, apenas o As, o Cd, o Pb 

e o Cr apresentam estações com valores abaixo do N1. O Hg, Pb e o Zn estão acima 

do N2 na maioria das estações. As estações da área 1 e 2 são as que mais contribuem 

para isso. 
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Figura 17 - Percentual de metais nas áreas dragadas e sua classificação em relação a norma. 

 

5.4.2 Áreas de Disposição 
 

5.4.2.1 Áreas de Disposição Interna (cavas na BG) 
 

Os dados de metais na cavas marinhas internas a BG demonstram que 50% 

dos dados estão entre os níveis 1 e 2 para o Pb, Cu, Hg e Zn, comportamento próximo 

ao da área 3, apenas o Hg na Cava 1 apresenta valores acima do N2, os demais 

valores, 43%,  encontram-se abaixo do N1. 

 

Tabela 7 - Valores de metais na cavas marinhas 

 

 

5.4.2.2 Áreas de Disposição Externa à BG 
 

As áreas de disposição oceânica, externas à BG, foram amostradas em três 

estações distintas, uma central, outra a nordeste e outra a sudoeste, entretanto para 

este estudo foram utilizadas médias dos três pontos para cada campanha. As áreas de 

As Cd	 Pb	 Cu	 Cr	 Hg	 Zn	

Cava	1 2,0 0,2 53,7 68 73 1,55 361

Cava	2 1,3 0,1 66 59 36 0,67 234

Nível	1 19 1,2 46,7 34 81 0,3 150

Nível	2 70 7,2 218 270 370 1,0 410
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bota-fora apresentam concentrações de contaminantes menores antes da dragagem, 

quando comparados com os valores medidos durante a atividade, para a Área D ou 

após o término da atividade, áreas C e D (Figura 19 e Tabela 9). 

 

 

Figura 18 - Metais nas áreas de disposição oceânica. 

 

Tabela 8 - Valores orientadores da Resolução CONAMA 454/2012 em mg/Kg 

 

 

Na Tabela 10 pode-se observar que os valores de concentração de metais das 

áreas de disposição antes se encontram de uma a duas ordens de grandeza abaixo do 

Nível 1 e estão próximos ao da área controle F.  

Depois da disposição os teores de metais aumentam ficando próximos ou um 

pouco acima do Nível 1, sobretudo na área C. A área C já foi utilizada como bota-fora 

por mais de 10 anos, recebendo sedimentos de diferentes áreas da BG e a área D ainda 

não tinha sido utilizada, passando a ser área de despejo em março de 2011, após o 

encerramento da área C. Após a dragagem nos pontos C e D e durante a dragagem no 

ponto D, alguns metais apresentaram concentrações acima do nível 1 da norma. 

  

As Cd	 Cr Cu	 Hg Pb Zn	

Nível	1 19 1,2 81 34 0,3 46,7 150

Nível	2 70 7,2 370 270 1,0 218 410
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Tabela 9 - Valores dos metais nos sedimentos das áreas oceânicas 

 

 

O tempo de dispersão dos sedimentos depende de fatores específicos de cada 

local, como por exemplo, a morfologia do fundo marinho, hidrodinâmica, as 

características particulares à cada local (caráter mais conservativo ou dispersivo), 

estabilidade geoquímica, etc. Entretanto, ele pode ser estimado com base nos dados de 

monitoramento realizado em 14 campanhas na área D, entre abril de 2011 e julho de 

2012 (Figura 20). Os dados demonstram que houve picos de concentração de metais 

em maio de 2012, na campanha posterior, entretanto, os valores médios das 

concentrações da área D estavam bem próximos dos valores médios da área D antes 

do início da dragagem e da área F, controle. Os mesmos níveis baixos foram 

observados durante todo o ano de 2011. A causa da elevação das concentrações de 

março a maio de 2012 é desconhecida. Pereira (2013) listou 5 outras empresas com 

licenças emitidas pelo INEA para lançamento no ponto D a partir de novembro de 

2010. Embora, o lançamento não seja confirmado pelo INEA. 

 

 

Figura 19 - Teor de metais na área D durante o monitoramento. 

Pontos As Cd	 Pb	 Cu	 Cr	 Hg	

Nível	1 19 1,2 46,7 34 81 0,3

Nível	2 70 7,2 218 270 370 1,0

Zn	

150

410

	C	antes 0,5 0,05 3,4 1 2 0,09 20

C	depois 4,0 2,10 65,0 36 73 0,04 175

D	antes 4,0 0,10 3,6 1 7 0,03

D	durante 4,6 0,22 7,2 6 14 0,15

D	depois 5,5 0,75 34,0 35 54 0,22

F 1,3 0,10 2,3 1 10 0,02

7

18

114

7
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5.5 NITROGÊNIO (NT) E FÓSFORO (PT) 

 

As médias de NT e PT, na área dragada (Figura 21), estão abaixo dos valores 

de referência da norma (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2012), 

2000 mg/ Kg e 4800 mg/ Kg, respectivamente, entretanto apenas algumas poucas 

estações apresentam valores de NT e PT ligeiramente acima do valor de referência. O 

gradiente decrescente observado na área dragada para a granulometria e teores de 

metais é menos perceptível; e as concentrações na superfície tendem a ser maiores do 

que as de fundo, embora não sejam estatisticamente significativas.  

Os teores nas áreas internas à BG são nitidamente maiores do que na área 

externa (áreas de disposição marinha). As áreas C e D apresentam maiores teores na 

situação depois da disposição de dragagens. A área controle F apresenta valores 

médios baixos (119 mg/Kg e 162 mg/Kg), similares aos das áreas C e D na situação 

antes da disposição de dragagens. 

 

 

Figura 20 - Teores de PT e NT nas áreas de estudo. 

 

5.6 CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) E MATÉRIA ORGÂNICA (MO) 

 

Em todas as estações amostradas o COT está abaixo do valor de referência 

legal (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2012), que é de 10 % A 

MO não tem referência legal. Na área dragada (Figura 22 e Tabela 12) é perceptível o 
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Áreas COT	% MO	% PT	(mg/Kg) NT	(mg/Kg)

A1	S 3,4 17,3 1394 3728

A1	F 3,1 16,3 846 1879

A2	S 2,4 14,5 1426 2509

A2	F 2,6 15,0 1431 1912

A3	S 2,7 15,3 987 2715

A3	F 1,8 12,4 557 1547

CAVA1 1,6 13,0 1793 1203

CAVA	2 1,4 12,4 849 1272

C	ANTES 1,6 12,2 147 7272

C	DEPOIS 0,7 9,7 398 847

D	ANTES 0,6 9,5 143 201

D	DEPOIS 7,6 24,0 479 993

D	DURANTE 1,1 11,0 226 228

F 3,6 17,8 162 119

gradiente decrescente descrito. As cavas apresentam teores similares àqueles da área 3 

dragada e esses valores são similares aos das áreas externas C e D antes da disposição 

de dragagens. Os teores depois da disposição na área D aumentam fortemente.  

Na área controle F os teores são altos acompanhando aparentemente o 

observado para a granulometria.   

 

 

Figura 21 - Teores de COT e MO em % nas áreas estudadas. 

 

 

Tabela 10 - Teores de COT, MO, PT e NT nas áreas estudadas 
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5.7 RISCO POTENCIAL TOTAL (RPT) 

 

5.7.1 Áreas Internas à BG. 
 

A Figura 23 e a tabela 13 mostra que:  

 O risco potencial (RPT) associado aos sedimentos na área dragada 

apresenta o mesmo gradiente decrescente observado para a 

granulometria, metais, nutrientes e matéria orgânica.  

 O RPT dos sedimentos das cavas é um pouco inferior ao da área 3 de 

dragagem. 

 O RPT dos sedimentos das áreas internas à BG está situado entre os 

RPT dos níveis legais 1 e 2 da Resolução 454 do CONAMA. 

 

 

Figura 22 - Valores de RPT calculado para as áreas internas. 

 

5.7.2 Áreas Externas à BG  
 

Os dados das Tabelas 13, 14, 15 e 16 mostram que o RPT dos sedimentos 

internos à BG é uma ordem de grandeza maior do que os das áreas oceânicas de 

disposição. A Figura 24 mostra que nas áreas oceânicas:  

 O RPT está abaixo do calculado para o N1 da Resolução CONAMA 

454, na situação antes da disposição de dragagem. 
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 Nessa situação o RPT é similar ao da área controle F. 

 O RPT tende a aumentar na situação depois da disposição de 

dragagem (na área D ficou um pouco acima do N1). 

 

 

Figura 23 - Valores de RPT calculado para as áreas oceânicas. 

 

 

Figura 24 - Valores de RPT calculado para todas as áreas estudadas. 
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5.8 CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DE CADA METAL (RPE) PARA O RPT 

 

As Figuras 26, 27 e 28 mostram as participações específicas dos RPE de 

cada metal no cálculo do RPT dos sedimentos, respectivamente em todas as áreas e 

nas áreas internas e externas à BG.  

 

Calculando o RPT para o Nível 1 e para a área F, o RPE do mercúrio 

contribui com 45% para o índice total e o RPE do Cd com 30%. Nos sedimentos da 

BG, o RPE do Hg, sempre seguido pelo Cd (o RPE dos outros metais são menos 

importantes) é de 50% a 80%, e nos sedimentos das áreas oceânicas, o RPE do Hg 

representa 50-90% do RPT (dependendo da situação antes e depois do lançamento). 

 

 

Figura 25 - Valores da contribuição dos metais na composição do RPT. 

 

 

Figura 26 - Valores da contribuição dos metais na composição do RPT das áreas internas. 
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Figura 27 - Valores da contribuição dos metais na composição do RPT das áreas externas. 

 

Os dados das misturas resultantes na área de disposição serão apresentados 

no capítulo de Discussão. 
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Tabela 11 - Cálculo do RPT para as áreas estuarinas, internas a BG: 

Local Setor
COT

%

MO

%

BG
Área	1

Sup
3,43 17,30

17,30

Área	1	

Fundo
3,07 16,30

3,07

Área	2

Sup
2,4 14,49

Área	2	

Fundo
2,6 15,03

Área	3

	Sup
2,68 15,25

Área	3	

Fundo
1,84 12,96

Cava	1

CG
1,63 12,40

Cava	2

Cat.
1,40 11,77

P	

mg/	Kg

1394

1394

846

846

1426

1431

987

557

1793

849

BPS	=	

(P/MO)*10
IRPT=	soma	RPE/10 Parametros	do	Indice As	(mg/Kg) Cd	(mg/Kg) Cr	(mg/Kg) Cu	(mg/Kg) Hg	(mg/Kg) Pb	(mg/Kg) Zn	(mg/Kg)

806 595 Concentração	Superficial 6,67 3,67 170,37 225,8 2,09 264,67 681,93

778 629 Fator	Concentração 5,01 36,67 17,56 205,27 104,67 115,07 96,05

FRT	com	MO 10 25,23 1,68 4,20 33,64 4,20 0,84

RPE	com	MO 50 925 30 863 3.521 484 81

519 619 Concentração	Superficial 4,67 2,37 125,13 157,57 1,43 165 382,00

513 623 Fator	Concentração 3,51 23,67 12,90 143,24 71,33 71,74 53,80

FRT	com	MO 10 39,15 2,61 6,52 52,20 6,52 1,30

RPE	com	MO 35 927 34 935 3.723 468 70

984 434 Concentração	Superficial 8,67 3,27 131,40 280,43 1,64 258,57 605,73

418 Fator	Concentração 6,52 32,67 13,55 254,94 82,00 112,42 85,31

FRT	com	MO 10 20,65 1,38 3,44 27,54 3,44 0,69

RPE	com	MO 65 675 19 878 2.258 387 59

952 490 Concentração	Superficial 6,67 3,37 134,43 282,43 1,85 319,57 783,47

Fator	Concentração 5,01 33,67 13,86 256,76 92,33 138,94 110,35

FRT	com	MO 10 21,34 1,42 3,56 28,46 3,56 0,71

RPE	com	MO 50 719 20 913 2.628 494 79

647 242 Concentração	Superficial 8,20 1,12 50,46 71,64 0,72 52,30 209,81

Fator	Concentração 6,17 11,20 5,20 65,13 35,85 22,74 29,55

FRT	com	MO 10 31,41 2,09 5,23 41,88 5,23 1,05

RPE	com	MO 62 352 11 341 1.501 119 31

430 278 Concentração	Superficial 6,30 0,76 40,09 46,09 0,59 41,47 146,18

Fator	Concentração 4,74 7,60 4,13 41,90 29,40 18,03 20,59

FRT	com	MO 10 47,28 3,15 7,88 63,04 7,88 1,58

RPE	com	MO 47 359 13 330 1.853 142 32

1446 172 Concentração	Superficial 2,00 0,20 73,33 68,33 1,55 53,67 361,33

Fator	Concentração 1,50 2,00 7,56 62,12 77,33 23,33 50,89

FRT	com	MO 10 14,05 0,94 2,34 18,74 2,34 0,47

RPE	com	MO 15 28 7 146 1.449 55 24

721 173 Concentração	Superficial 1,27 0,13 36,00 58,67 0,67 66,00 233,67

Fator	Concentração 0,95 1,25 3,71 53,33 33,67 28,70 32,91

FRT	com	MO 10 28,18 1,88 4,70 37,57 4,70 0,94

RPE	com	MO 10 35 7 250 1.265 135 31

Co	->	Background 1,33 0,1 9,7 1,1 0,02 2,3 7,1
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Tabela 12 - Cálculo do RPT para as áreas C, externas a BG: 

 

 

Tabela 13 - Cálculo do RPT para as áreas D,  externas a BG: 

Local Setor
COT

%

MO

%

Área	C Dez		2009 1,57 12,22

Pré	dragagem

Julho	2011 0,66 9,74

Pós	dragagem	médias

P	

mg/	Kg

147

399

BPS	=	

(P/MO)*10

IRPT	=	Soma	

RPE/10
Parametros	do	Indice As	(mg/Kg) Cd	(mg/Kg) Cr	(mg/Kg) Cu	(mg/Kg) Hg	(mg/Kg) Pb	(mg/Kg) Zn	(mg/Kg)

121 37 Concentração	Superficial 0,50 0,05 1,83 1,27 0,09 3,43 20,00

Fator	Concentração 0,38 0,48 0,19 1,15 4,42 1,49 2,82

FRT	com	MO 10 52,42 3,49 8,74 69,89 8,74 1,75

RPE	com	MO 4 25 1 10 309 13 5

409 57 Concentração	Superficial 4,00 2,10 73,27 36,17 0,04 64,97 175,20

Fator	Concentração 3,01 21,00 7,55 32,88 2,00 28,25 24,68

FRT	com	MO 10 15,45 1,03 2,57 20,60 2,57 0,51

RPE	com	MO 30 324 8 85 41 73 13

Co	->	Background 1,33 0,1 9,7 1,1 0,02 2,3 7,1

Local Setor
COT

%

MO

%

Área	D 22/12/2010 0,57 9,50

Pré	dragagem

P	

mg/	Kg

143

BPS	=	

(P/MO)*10

IRPT	=	Soma	

RPE/10
Parametros	do	Indice As	(mg/Kg) Cd	(mg/Kg) Cr	(mg/Kg) Cu	(mg/Kg) Hg	(mg/Kg) Pb	(mg/Kg) Zn	(mg/Kg)

150 19 Concentração	Superficial 4,00 0,10 6,83 0,83 0,03 3,63 7,40

Fator	Concentração 3,01 1,00 0,70 0,76 1,74 1,58 1,04

FRT	com	MO 10 42,09 2,81 7,01 56,12 7,01 1,40

RPE	com	MO 30 42 2 5 97 11 1

09/11/12 5,9 23,98

Campanha	pos	dragagem

231 96 204 Concentração	Superficial 5,50 0,75 53,50 35,25 0,22 34,00 114,00

Fator	Concentração 4,14 7,50 5,52 32,05 10,75 14,78 16,06

FRT	com	MO 10 65,53 4,37 10,92 87,37 10,92 2,18

RPE	com	MO 41 491 24 350 939 161 35

Co	->	Background 1,33 0,1 9,7 1,1 0,02 2,3 7,1
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Tabela 14 - Cálculo do RPT para as áreas D, durante o monitoramento, externas a BG: 

 

Tabela 15 - Cálculo do RPT para as áreas F, externas a BG: 

 

Local Setor
COT

%

MO

%

Área	D 1,1 10,93

Média	das	campanhas	de	

Monitoramento

P	

mg/	Kg

226

BPS	=	

(P/MO)*10

IRPT	=	Soma	

RPE/10
Parametros	do	Indice As	(mg/Kg) Cd	(mg/Kg) Cr	(mg/Kg) Cu	(mg/Kg) Hg	(mg/Kg) Pb	(mg/Kg) Zn	(mg/Kg)

207 45 Concentração	Superficial 4,58 0,22 14,48 5,72 0,15 7,23 18,37

Fator	Concentração 3,45 2,15 1,49 5,20 7,28 3,14 2,59

FRT	com	MO 10 30,57 2,04 5,09 40,76 5,09 1,02

RPE	com	MO 34 66 3 26 297 16 3

Co	->	Background 1,33 0,1 9,7 1,1 0,02 2,3 7,1

Local Setor
COT

%

MO

%

Área	F Amostragem	da	área 3,61 17,78

21/07/2012

P	

mg/	Kg

162

BPS	=	

(P/MO)*10

IRPT	=	Soma	

RPE/10
Parametros	do	Indice As	(mg/Kg) Cd	(mg/Kg) Cr	(mg/Kg) Cu	(mg/Kg) Hg	(mg/Kg) Pb	(mg/Kg) Zn	(mg/Kg)

91 20 Concentração	Superficial 1,33 0,10 9,70 1,10 0,02 2,33 7,13

Fator	Concentração 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00

FRT	com	MO 10 69,53 4,64 11,59 92,70 11,59 2,32

RPE	com	MO 10 70 5 12 93 12 2

Co	->	Background 1,33 0,1 9,7 1,1 0,02 2,3 7,1
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Tabela 16 - Cálculo do RPT para os valores orientadores da resolução CONAMA 454 

 

 

Tabela 17 - Cálculo do RPT para os valores orientadores da resolução CONAMA 344 

 

OBS: IRPT = RPT; BPS = RBP 

IRPT

N1	-	Conama	454

N2	-	Conama	454

BPS
IRPT=	soma	

RPE/10
Parametros	do	Indice As	(mg/Kg) Cd	(mg/Kg) Cr	(mg/Kg) Cu	(mg/Kg) Hg	(mg/Kg) Pb	(mg/Kg) Zn	(mg/Kg)

678 140
Concentração	

Superficial 19 1,2 81 34 0,3 46,7 150

Fator	Concentração 14,29 12,00 8,35 30,91 15,00 20,30 21,13

FRT	com	MO 10,00 30,00 2,00 5,00 40,00 5,00 1,00

RPE	com	MO 143 360 17 155 600 102 21

678 652
Concentração	

Superficial 70 7,2 370 270 1 218 410

Fator	Concentração 52,63 72,00 38,14 245,45 50,00 94,78 57,75

FRT	com	MO 10,00 30,00 2,00 5,00 40,00 5,00 1,00

RPE	com	MO 526 2.160 76 1.227 2.000 474 58

Co 1,33 0,1 9,7 1,1 0,02 2,3 7,1

IRPT

N1	-	Conama	344

N2	-	Conama	344

BPS
IRPT=	soma	

RPE/10
Parametros	do	Indice As	(mg/Kg) Cd	(mg/Kg) Cr	(mg/Kg) Cu	(mg/Kg) Hg	(mg/Kg) Pb	(mg/Kg) Zn	(mg/Kg)

678 102
Concentração	

Superficial 8,2 1,2 81 34 0,15 46,7 150

Fator	Concentração 6,17 12,00 8,35 30,91 7,50 20,30 21,13

FRT	com	MO 10,00 30,00 2,00 5,00 40,00 5,00 1,00

RPE	com	MO 62 360 17 155 300 102 21

678 666
Concentração	

Superficial 70 9,6 370 270 0,71 218 410

Fator	Concentração 52,63 96,00 38,14 245,45 35,50 94,78 57,75

FRT	com	MO 10,00 30,00 2,00 5,00 40,00 5,00 1,00

RPE	com	MO 526 2.880 76 1.227 1.420 474 58

Co 1,33 0,1 9,7 1,1 0,02 2,3 7,1
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 GRANULOMETRIA 

 

6.1.1 Granulometria como Indicador da Hidrodinâmica. 
 

Boa parte da contaminação causada por compostos inorgânicos e orgânicos é 

transportada na água, preferencialmente, pelo material em suspensão. Mais de 50% 

dos sólidos suspensos consistem de partículas finas (silte e argila). O diâmetro desses 

grãos determina importantes propriedades físico-químicas, que afetam o potencial de 

adsorção de poluentes. À medida que se reduz o tamanho das partículas, aumenta-se a 

área superficial específica e a concentração de poluentes nas mesmas.   

É bem conhecido que a hidrodinâmica do meio é responsável pelo padrão 

textural impresso nos sedimentos de ambientes aquosos, e.g. Laybauer, Bidone 

(2001). Portanto, locais de acumulação/ deposição de sedimentos finos representam 

sítios preferenciais, nos quais ficam registrados, além das características geológicas 

naturais, o histórico de ocupação e contaminação da bacia hidrográfica, ou seja, 

const tuem uma ‗mem r a‘  o ecoss stema aqu t co (Baptista Neto et al., 2016). 

A Resolução CONAMA 454 reflete o comportamento de poluentes em 

relação as características físicas do sedimento e os processos geoquímicos que o 

envolvem e com base nisso, considera-se a dispensa de análise complementares nos 

sedimentos dragados:  

 

Fica dispensado de caracterização química, ecotoxicológica e outros 

estu os complementares re erentes   caracterização, o material a ser 

dragado que atenda uma das seguintes características e condições:  

I – for 100% composto por areia e granulometrias superiores;  

II – for composto por areia grossa, muito grossa, cascalho ou seixo 

em fração igual ou superior a 50%; 

 

  

Os estudos de hidrodinâmica das áreas dragadas, realizados anteriormente às 

atividades de dragagem, indicam que nos trechos de maior circulação hidráulica e em 

maior profundidade ocorrem as camadas arenosas, não plásticas, com predominância 

de areia fina e média, além de um alto teor de matéria orgânica, com irregularidade na 

distribuição, em relação a profundidade da área e entre as seções. (PEREIRA, 2013; 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2008)  
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Os locais de presença de material mais arenoso estão associados aos locais 

de maior energia, com maior circulação de água, como as embocaduras dos canais e 

na saída para a baía, ou de maior profundidade (superior a 2,5 m).  As figuras 29 e 30 

indicam a circulação da área.  

. 

 

Figura 28 - Campo de correntes do canal pé-dragagem, em maré de sizígia típica em situação de meia 

maré vazante. Correntes divergentes na Ponte Oswaldo Cruz com pontos de estagnação ao norte da 

ponte. 

Fonte: COPPETEC, 2001, apud SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2008. 
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Figura 29 - Campo de correntes do canal pré-dragagem, em maré de sizígia típica em situação de meia 

maré enchente. Correntes convergentes na Ponte Oswaldo Cruz com pontos de estagnação ao norte da 

ponte. 

Fonte: COPPETEC, 2001 apud SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2008. 

 

O gradiente decrescente apresentado pelo teor de finos (fração silte-argila < 

0,73µm) observado na área dragada é compatível com a circulação das correntes 

mapeadas nos estudos pré-dragagem, e demonstram que as áreas A1 e A2, próximas 

as áreas das pontes e de mais baixa energia, apresentam os menores valores de areia e 

um maior teor de argila. A área A3, ainda apresenta área de baixa circulação, que 

contribuem para a presença de um teor alto de silte. As áreas das cavas se assemelham 

à área 3. A figura 29 abaixo, apresenta uma comparação entre as áreas internas da BG 

em relação a granulometria do sedimento. 
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Figura 30 - Granulometria das áreas internas à BG. 

 

 

Figura 31 - Granulometria das áreas internas à BG. 

 

As áreas externas à BG apresentam uma maior circulação, em função das 

características oceânicas, conferindo ao material um maior teor de areia. A figura 30 

abaixo representa a granulometria das áreas externas. 
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Figura 32 - Granulometria das áreas externas à BG. 

 

6.1.2 Granulometria como Indicador da Contaminação dos Sedimentos 
 

A granulometria parece exercer uma forte influência sobre a contaminação 

dos sedimentos considerados nesse trabalho. Isso pode ser demonstrado 

estatisticamente. Considerando os valores médios de todas as áreas estudadas, 

internas e externas à BG, a granulometria dos sedimentos estudados apresenta 

correla ões (r  e Pearson) pos t vas e s gn   cat vas (α=0 05 em testes   latera s) com 

todos os demais parâmetros considerados (metais, NT, PT), com exceção da MO cuja 

correlação com a granulometria é positiva mas não significativa. Entretanto, quando 

consideradas apenas as áreas internas à BG essa correlação é positiva e significativa 

(α=0 05)  As correla ões  a granulometria com o RBP e o RPT calculados para os 

se  mentos s o pos t vas e s gn   cat vas (α=0 05)  

 

6.2 CONTAMINAÇÃO DOS SEDIMENTOS 

 

6.2.1 Áreas de Dragagem e Cavas Naturais na BG 
 

A concentração de contaminantes nos sedimentos internos da BG é 

significativamente mais alta do que àquela dos sedimentos das áreas marinhas de 

disposição amostradas (Pb, Cu, Hg e Zn podem apresentar teores acima do Nível 2 
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legal nas áreas dragadas). Barrocas e Wasserman (1995) apresentam valores de 

mercúrio entre 0,7 e 20 mg/Kg para a BG, sendo a região noroeste a de valores mais 

altos. Anos mais tarde Wasserman (2000) relata a elevação dos níveis de mercúrio 

para 37 mg/Kg, associado ao aporte pelo Rio São João de Meriti. Outros metais traços 

também apresentam valores elevados e com distribuição não uniforme em toda a baía, 

Baptista-Neto (2006) relata valores de Pb de até 193 mg/ Kg; de Cr até 413 mg/Kg; 

Cu até 88 mg/Kg; e Zn até 755 mg/Kg. Machado (2004) achou valores de Cd de 0,5 a 

1,1 mg/Kg; Santos (2014) relata valores de Zn de 342 mg/Kg, de Pb de 92 mg/Kg e 

de Cu de 85 mg/Kg. 

A associação com a granulometria fina e a MO favorece a anoxia e a 

consequente retenção de metais e micropoluentes orgânicos nos sedimentos. Nos 

sedimentos da BG, existe uma similaridade alta entre a distribuição espacial de 

poluentes orgânicos, como os HPAs e os metais estudados (PERIN et al., 1997; 

WAGENER et al., 2012; BAPTISTA NETO et al., 2006).  

O fósforo e o nitrogênio são liberados na forma inorgânica dissolvida pela 

at v  a e  acter ana  que é ma s alta nos se  mentos  o que na coluna  ‘ gua  

promovendo um feedback positivo (reciclagem) para a produção primária na coluna 

 ‘ gua que  a  c ona a ao aporte  e    cont nental pela bacia drenante (sobretudo, 

como consequência da falta de saneamento básico da bacia), perpetua as condições 

eutróficas da água e a anoxia dos sedimentos. Os sedimentos anóxicos são 

predominantes nas áreas a serem dragadas na BG. 

Em sedimentos anóxicos, reações de degradação mediadas por 

microrganismos são menos eficientes e, consequentemente, a matéria orgânica não é 

degradada tão rápida ou tão amplamente como ocorre em sedimentos tóxicos 

(CANFIELD, 1988). Este processo é mais intenso se a coluna de água também for 

anóxica. Deste modo, os resultados de RPE foram calibrados utilizando as 

concentrações de clorofila-a (Cl-a) na água e AVS em amostras de sedimentos. A Cl-

a é um indicador bem conhecido do estado trófico de um corpo dágua, e AVS é um 

indicador importante para anoxia que poderia ser relacionado com a porção orgânica e 

com o potencial redox dos sedimentos. Quando há um aumento dos valores de AVS e 

Cl-a, a biodisponibilidade dos metais na água e nos sedimentos diminui. Altas 

concentrações de AVS permitir a retenção de metais no sedimento na forma de 

sulfeto, não sendo mais biodisponível (MACHADO et al., 2004; ALMEIDA et al., 
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2016). Esses processos são diretamente afetados pela ação de bactérias (SANTOS et 

al., 2014). 

Em Fiori et al. (2013), o RBP - determinado com o PT e MO dos sedimentos 

superficiais -  emonstrou uma correla  o pos t va (r = 0 979  α = 0 001) com a  Cl-a, 

a partir da medição de Cl-a em várias áreas das baías do estado do Rio de Janeiro. 

Este resultado demonstra a compatibilidade da relação entre o estado trófico água e do 

tipo de sedimento. Outra correlação positiva foi obtida para RBP e AVS (r = 0 660  α 

= 0,005). Em áreas contaminadas, sedimentos mostraram uma RBP maior do que o 

estado trófico de coluna de água indicado pela Cl-a, provavelmente refletindo o 

caráter de renovação da água. O índice de risco calculado para as várias áreas das 

baías do estado do Rio de Janeiro por Fiori (2009) mostraram uma correlação 

estatística positiva, p < 0,05: (i) negativa com o índice de diversidade de Shannon-

Weaver H‘ (parâmetro  e comun  a e  entôn ca que  ntegra a abundância de espécies 

e sua distribuição) e (ii), positiva com o fator de bioacumulação (FBC) do mercúrio 

em  Polychaeta (grupo bentônico dominante nos estuários, sendo indicador de 

poluição e capaz de dar uma resposta rápida às variações ambientais). A correlação 

 emonstra uma s m lar  a e no pa r o  e   str  u   o espac al entre o RPT  o H‘ e o 

FBC. 

No presente estudo a RBP apresenta correlações positivas e significativas 

com a granulometr a  meta s e RPT (r Pearson α=0 05 em teste   lateral)  

demonstrando que quanto maior o fator de sensibilidade (medido pelo RBP), ou seja, 

quanto mais anóxico for o sedimento, maior a quantidade de metais retidos (maior a 

contaminação).  

Esses aspectos aliados à proximidade das áreas (continentais) fonte de 

contaminantes e à hidrodinâmica, explicam o gradiente decrescente na contaminação 

observada nos sedimentos na área dragada e a distribuição nas áreas internas 

estudadas na BG. Portanto, os maiores valores de RPT nos sedimentos das áreas 

internas à BG são decorrência desses processos.  

 

6.2.2 Áreas de Disposição Marinha 
 

As áreas internas da BG apresentam valores de concentração de parâmetros 

críticos nesse estudo, como metais, MO, PT e granulometria fina bem acima dos 

valores encontrados nas áreas oceânicas.  
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Os valores de concentração de metais, na situação pré disposição de 

dragagem, são de uma a duas ordens de grandeza abaixo do Nível 1 legal (N1). Após 

a disposição do material nas áreas externas há um incremento destes valores, que 

podem se aproximar aos do N1. 

 

 

 

Figura 33 - Metais nos sedimentos internos. 

 

Nas áreas de disposição externa à BG, pode ocorrer a liberação para a coluna 

 ‘ gua  e contam nantes assoc a os aos se  mentos an   cos  raga os  Isso ocorre 

devido à dispersão dos sedimentos dragados num ambiente oligotrófico (PERIN et al., 

1997): 

 Uma dispersão parcial pode ocorrer na coluna de água durante o 

lançamento do material (resultando em oxidações, dessorções, 

complexações etc.).  

 Após decantação, em decorrência da mistura direta dos sedimentos 

anóxicos contaminados com os sedimentos óxicos, não ou pouco 

contaminados locais, devido à mudança na estabilidade 

biogeoquímica dos contaminantes (associados a partículas, coloides, 

ou dissolvidos na água intersticial)   
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 Pelo processo erosivo ao longo do tempo dos sedimentos depositados 

– muitas vezes na forma de blocos de material fino fortemente 

agregado, comum nas camadas mais profundas dos sedimentos das 

áreas de dragagem.   

 

6.3 ESTIMATIVA DA DISPERSÃO DE SEDIMENTOS/CONCENTRAÇÕES – 

EXEMPLO ÁREA D 

 

O tempo de dispersão dos sedimentos depende de fatores específicos de cada 

local, como por exemplo, a morfologia do fundo marinho, hidrodinâmica, as 

características particulares a cada local (caráter mais conservativo ou dispersivo), 

estabilidade geoquímica, etc. As áreas de disposição podem ser escolhidas em função 

destas características, predominantemente dispersiva ou conservativa. Nos pontos 

conservativos, o material tende a decantar e permanecer no fundo após a sua 

colocação, formando montes de resíduos. Nos pontos dispersivos, o material tende a 

dispersar tanto durante o descarte quanto após a sua decantação, sendo erodido ao 

longo do tempo e transportado para longe do local onde foi eliminado, seja por 

correntes e/ou ação das ondas. (EPA, 2004) 

Entretanto, ele pode ser estimado com base nos dados de monitoramento 

realizado em 14 campanhas na área D, entre abril de 2011 e julho de 2012 (Figura 

32). Os dados demonstram que houve um aumento nas concentrações de metais a 

partir de março de 2012 com os maiores picos em maio de 2012. Na campanha 

posterior, em junho, entretanto, os valores médios das concentrações da área D 

estavam bem próximos dos valores médios da área D antes do início da dragagem e 

da área F, controle. Os mesmos níveis baixos foram observados durante todo o ano de 

2011. A causa da elevação das concentrações de março a maio de 2012 são 

desconhecidas. Pereira (2013) relata que outras cinco empresas possuíam licença 

ambiental para descarte na área D, entretanto o INEA não confirma o uso da área por 

outras empresas. 

Pereira (2013) relata que uma situação similar de dispersão ocorreu com os 

sedimentos dragados dispostos na área C, que possui características dispersivas 

quanto à disposição e permanência dos sedimentos descartados no fundo marinho, 

sugerindo que tenha havido dispersão das parcelas que estariam possivelmente 
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contaminadas. E que, mesmo após a acomodação do material residual, pode ocorrer a 

erosão da superfície do sedimento, causado por agentes hidrodinâmicos locais (ação 

de ondas), bioturbação e oxidação da MO. 

 

 

Figura 34 -  Metais nos sedimentos da área D ao longo do monitoramento. 

 

6.4 ANÁLISE DOS VALORES DE RPT 

 

Os RPTs calculados para os sedimentos internos à BG são uma ordem de 

grandeza maiores do que os das áreas oceânicas de disposição. Isso pode ser 

observado na Figura 33. Os da área interna à BG estão entre os RPTs equivalentes aos 

estimados usando os critérios legais (Níveis 1 e 2). Os das áreas marinhas são 

próximos ao N1, com os maiores valores associados à situação pós disposição de 

dragagens. 

 



88 

 

 

 

 

Figura 35 - RPT calculado para todas as áreas e os padrões legais. 

 

Os valores mensurados do RPT para as áreas D e C na situação pré 

disposição são próximos aos da área controle F e o da área C é um pouco maior. 

Entretanto, antes da amostragem inicial (antes), a área D e a área F nunca tinham sido 

utilizadas para descarte de material dragado, já a área C vinha sendo utilizada por 

mais de 10 anos como área de descarte de sedimentos de várias regiões da BG.  

Embora se perceba que ao longo do tempo há uma dispersão do material e, 

de certa forma, uma diluição do risco, percebe-se também que há um risco residual na 

área C na situação pré disposição, em função do material que ainda se encontra no 

local, provavelmente ainda em lento processo de erosão, com uma dispersão 

intimamente ligada às condições locais (hidrodinâmica, correntes de fundo, 

profundidade, etc), ao tempo e ao volume disposto, às características do material 

(granulometria, mais consolidado ou não) e à tecnologia utilizada para a operação de 

dragagem e disposição (tipo de draga: mecânica ou hidráulica; tipo de transporte, etc). 
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6.5 CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DE CADA METAL (RPE) PARA O RPT 

 

As Figuras 34, 35 e 36 mostram as participações específicas dos RPEs de 

cada metal no cálculo do RPT dos sedimentos, respectivamente em todas as áreas e 

nas áreas internas e externas à BG.  

Analisando o RPT para o N1 e para a área F, observa-se que o RPE do 

mercúrio contribui com 45% para o índice total e o RPE do Cd com 30%. Nos 

sedimentos da BG, o RPE do Hg, sempre seguida pelo Cd (o RPE dos outros metais 

são menos importantes) é de 50% a 80%, e nos sedimentos das áreas oceânicas, o 

RPE do Hg representa 50-90% do RPT (dependendo da situação antes e depois do 

lançamento). 

 

 

 

Figura 36 - Contribuição dos metais na formação do RPT para todas as áreas. 

 

Figura 37 - Contribuição dos metais na formação do RPT para as áreas internas. 
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Figura 38 - Contribuição dos metais na formação do RPT para as áreas oceânicas. 

 

Apesar da forma mais perigosa do mercúrio ser o metilmercúrio (MeHg) que 

bioacumula em peixes e outros animais aquáticos, significando uma ameaça à saúde 

humana, a média de MeHg é de 5% do mercúrio total em estuários e sedimentos 

oceânicos (GILMOUR; HENRY, 1991).  

O MeHg é estável nos sedimentos anóxicos da BG e se torna instável em 

condições oxidativas como nas áreas de disposição oceânica, onde o Hg é liberado, 

(KEHRIG et al., 2002). A liberação de Hg em formas complexadas, especialmente 

com cloretos, que reestabilizam os íons de Hg em solução, representa uma ameaça 

não significativa à saúde humana e à biota aquática, especialmente nas concentrações 

esperadas (inferiores à unidade ng.L-1).  

O risco dos contaminantes que não fazem parte do RPT, aqui apresentado, 

por exemplo pelos micropoluentes orgânicos, também tende a ser reduzido em mar 

aberto por conta da dispersão e dos processos biogeoquímicos. 

 

6.6 MISTURAS DE SEDIMENTOS 

 

Os processos de dispersão nas áreas de disposição externas à BG geram uma 

diluição dos contaminantes que acaba por mitigar o risco ecológico potencial 

associado aos sedimentos dragados, o que contrariam todas as normas e diretrizes 
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nacionais e internacionais de disposição de resíduos, efluentes, etc, que prevê que a 

diluição não pode ser considerada em hipótese alguma como uma forma de 

tratamento. 

De qualquer maneira, é necessário discutir a consequência deste efeito 

usando uma medida de risco. Para isso, nesse estudo é proposta a criação de cenários 

hipotéticos das misturas que podem ocorrer na área de descarte e os riscos 

mensurados, usando o RPT.  

Esses cenários são sintetizados na Tabela 20 e apresentam (i) a quantidade 

percentual de risco (RPT) dos sedimentos de cada área estudada, correspondente ao 

RPT da área dragada mais contaminada (Área 1); (ii) a diluição do risco do sedimento 

de maior RPT (Área 1) necessária para manter o critério legal mais restritivo (N 1), ou 

para manter o mesmo nível de risco dos sedimentos pré existentes na área de 

disposição. Os cenários supõem uma abordagem conservativa do Princípio do Pior 

Caso (worst principle), ou seja, pela mistura dos sedimentos lançados com os 

sedimentos do local de disposição, desconsiderando a dispersão que ocorre na coluna 

durante o lançamento do material e a dispersão pós deposicional. 

Considerando o critério legal, ou seja, os valores orientadores da Resolução 

CONAMA 454, o objetivo deve limitar o risco ao N1, onde se espera baixo efeito 

adverso à biota. Neste estudo, a disposição mais adequada aponta para as cavas 

marinhas, internas à BG:  a atenuação de 1:10 ou diluição do risco já seria suficiente 

para atingir o risco estimado para o N1.   

Por apresentarem uma baixa concentração de contaminantes, as áreas 

oceânicas para conservar as características originais (e o RPT a elas associado) depois 

do recebimento do material dragado da Área 1, precisariam sofrer uma 

atenuação/diluição de 1:100. 
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Tabela 18 - Mistura de Sedimentos. I – sedimentos, II - risco (%) de cada 

sedimento relativo a área com os maiores valores de contaminantes (Área 1), III 

– diluição necessária ou atenuação do sedimento da área 1 para manter as 

características originais do sedimento existente em cada área. Nível 2 - limiar 

acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à biota; Nível 1- limiar 

abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota 

I II III 

Nível 2 CONAMA 454 1.05   

Area 1 (dragada) 1 1:1 

Area 2 (dragada) 0.75 1:5 

Area 3 (dragada) 0.50 1:7.5 

Cavas 1 e 2 
0.25 1:10 

Nível 1  CONAMA 454 

Área C depois da disposição de 

dragagem 
0.10 1:50 

Área D durante a disposição de 

dragagem 

Área C antes da disposição de 

dragagem 

0.05 1:100 Área D antes da disposição de 

dragagem 

Área F – área controle 

 

6.7 ALTERAÇÕES NOS VALORES ORIENTADORES DA NORMA 

BRASILEIRA 

 

O processo de licenciamento das atividades de disposição do material 

dragado disposto nas áreas de estudo foi realizado com base nos valores orientadores 

do CONAMA 344/2004. Entretanto, a análise realizada neste estudo utilizou os 

valores orientadores do CONAMA 454/2012, por ser esta a norma em vigor. Sendo 

assim, foi realizada uma análise de como as alterações dos valores de As, Cd e Hg 

influenciaram o risco potencial total. 

 Os valores do Conama 344/2004 são bem próximos dos valores do 

CONAMA 454/2012, atualmente em vigor. Alguns valores do nível 1 foram 
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flexibilizados, os valores de As mais que dobraram e o de Hg dobrou de valor para o 

nível 1, os valores de Hg para o nível 2 aumentaram mais de 40% e o de Cd para o 

nível 2 reduziram em 30%. Em termos de contribuição para o índice de risco 

potencial proposto, estas alterações significaram um incremento de 40% no nível 1, 

tornando os valores de risco mais tolerável para os contaminantes e reduzindo apenas 

em 2% o nível do RPT para o nível 2. Sendo ainda o Hg, seguido pelo Cd, os dois 

metais de maior contribuição para o RPT das áreas analisadas. 

 

Tabela 19 - Cálculo do RPT considerando os valores orientadores do CONAMA 

454 

 

 

Tabela 20 - Cálculo do RPT considerando os valores orientadores do CONAMA 

344 

 

OBS: Onde IRPT = RPT e BPS = RBP 

 

 

6.8 GESTÃO DO MATERIAL DRAGADO 

 

Este item refere-se ao o jet vo espec   co: ―Análise da possível aplicação do 

RPT (ferramenta estratégica) em procedimentos de gestão e processo decisório de 

dragagens: uso benéfico e análise multicritérios‖  

A figura 37 apresenta uma hierarquia das prioridades que deve ser 

estabelecida no gerenciamento do sedimento dragado para escolha da disposição final 

do material. A base da pirâmide significa a disposição menos desejável, que vai até o 

IRPT

N1	-	Conama	454

N2	-	Conama	454

BPS
IRPT=	soma	

RPE/10
Parametros	do	Indice As	(mg/Kg) Cd	(mg/Kg) Cr	(mg/Kg) Cu	(mg/Kg) Hg	(mg/Kg) Pb	(mg/Kg) Zn	(mg/Kg)

678 140
Concentração	

Superficial 19 1,2 81 34 0,3 46,7 150

Fator	Concentração 14,29 12,00 8,35 30,91 15,00 20,30 21,13

FRT	com	MO 10,00 30,00 2,00 5,00 40,00 5,00 1,00

RPE	com	MO 143 360 17 155 600 102 21

678 652
Concentração	

Superficial 70 7,2 370 270 1 218 410

Fator	Concentração 52,63 72,00 38,14 245,45 50,00 94,78 57,75

FRT	com	MO 10,00 30,00 2,00 5,00 40,00 5,00 1,00

RPE	com	MO 526 2.160 76 1.227 2.000 474 58

Co 1,33 0,1 9,7 1,1 0,02 2,3 7,1

IRPT

N1	-	Conama	344

N2	-	Conama	344

BPS
IRPT=	soma	

RPE/10
Parametros	do	Indice As	(mg/Kg) Cd	(mg/Kg) Cr	(mg/Kg) Cu	(mg/Kg) Hg	(mg/Kg) Pb	(mg/Kg) Zn	(mg/Kg)

678 102
Concentração	

Superficial 8,2 1,2 81 34 0,15 46,7 150

Fator	Concentração 6,17 12,00 8,35 30,91 7,50 20,30 21,13

FRT	com	MO 10,00 30,00 2,00 5,00 40,00 5,00 1,00

RPE	com	MO 62 360 17 155 300 102 21

678 666
Concentração	

Superficial 70 9,6 370 270 0,71 218 410

Fator	Concentração 52,63 96,00 38,14 245,45 35,50 94,78 57,75

FRT	com	MO 10,00 30,00 2,00 5,00 40,00 5,00 1,00

RPE	com	MO 526 2.880 76 1.227 1.420 474 58

Co 1,33 0,1 9,7 1,1 0,02 2,3 7,1
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topo, a mais desejável, que é minimizar ou até mesmo não dragar. A perspectiva 

adotada é que instrumentos de gestão ao longo da bacia contribuinte possam ser 

adotados de modo que minimizem ao máximo a necessidade das atividades de 

dragagem.  

A disposição em corpos hídricos e em terra, na base da pirâmide é a 

disposição mais amplamente usada ao longo dos tempos, em função dos custos e da 

demanda de uma gestão simplista e não participativa da disposição. Esta alternativa 

envolve a: i) disposição direta em local aberto em áreas marinhas ou estuarina, os 

locais podem apresentar uma característica mais conservativa (dispersão muito lenta 

do material ao longo dos anos), ou dispersiva (dispersão relativamente rápida do 

material, em meses), a LC 72/96 têm desincentivado esta prática, mas é a mais usada 

também no Brasil; ii) a disposição em CDFs (Confined Disposal Facilities – do inglês 

Cava de Disposição Final) que podem ser costeiros (criando novas áreas de aterro 

junto à costa), insulares (disposição em áreas de ilha, ou formando ilhas) ou ainda em 

terra (formando leitos de secagem para o material); iii) CDA (Confined Disposal 

Aquatic, do inglês Cava de Disposição Aquática), a principal diferença para o CDF é 

que o CAD é submerso (podendo ou não apresentar uma camada de cobertura/ capa) e 

o CDF é construído em área emersas, ambas as estruturas destina-se ao confinamento 

de material contaminado; iv) o material ainda pode ser disposto em geobags, 

estruturas construídas de geomembranas em áreas emersas, que se destinam ao 

confinamento e a desidratação do sedimento, muito utilizado para material 

contaminado e de alto custo. 

O processamento e o pré-tratamento, como desidratação do material, 

lavagem da areia, separação dos materiais grosseiros, areia, silte, etc, geram custos 

mais elevados, demandam investimentos tecnológicos e áreas próximas para o 

processamento. O preenchimento de células sedimentares é indicado para leitos de 

rios com forte influência da maré na remoção de sedimentos e com erosão das 

margens. O reuso através da utilização de técnicas de uso benéfico será discutido mais 

adiante, onde será apresentado um quadro dos principais usos, suas indicações e 

restrições. E ainda, no topo da pirâmide, a prevenção, que demanda um processo de 

gestão participativa que contemple o gerenciamento da bacia como um todo, na 

perspectiva de um Plano Diretor de Dragagem, nos moldes do que é realizado em 

vários países desenvolvido. E, que como exemplo, será apresentada na experiência da 

baía de Chesapeake, nos EUA. 
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Na sequência serão enfatizados os aspectos relativos à AMC, ao uso benéfico 

dos sedimentos dragados e a experiência da baía de Chesapeake. 

 

Priorização da destinação final do sedimento dragado 

 

Figura 39 - Hierarquia da prioridade de disposição final do material dragado segundo a Diretiva 

Europeia para estrutura de resíduos de corpos hídricos. (EU Waste Framework Directive – 

2008/98/EC). 

Fonte: ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2013. 

 

6.8.1 Análise Multicritério (AMC) Aplicada à Dragagens. 

 

A gestão da disposição dos sedimentos dragados implica na escolha de uma 

alternativa que envolve uma decisão inter e multidisciplinar, considerando 

indicadores no mínimo de quatro dimensões de sustentabilidade: meio ambiente, 

socioeconômica, gestão pública e escolha da melhor tecnologia. A integração dos 

indicadores de cada uma destas dimensões se faz através de contexto da Análise 

Multicritério, o mais utilizado atualmente. Num levantamento de uma centena de 

artigos científicos de 2010 pra cá, 80% utilizavam este método, como no exemplo do 

Porto de New Jersey, EUA (LINKOV et al., 2006). 

 

	

	

	

	

Evitar	dragar,	

	minimizar	a	quan dade	

Aplicar	técnicas	de	Uso	
Benéfic

o

	

Retenção	do	material	dragado	no	
sistema	estuarino	local	(Células	

sedimentares)	

Tratamento	para	melhoria	das	propriedades	
do	sedimento	para	reuso		

Disposição	do	material	dragado	em	corpos	hídricos	
ou	em	terra	

Prevenção	

Reuso	

Reciclagem	

Processamento/	
Recuperação	

Disposição	



96 

 

 

 

 

Figura 40 - Processo de tomada de decisão para gestão de sedimentos contaminados do porto de New 

Jersey/ New York nos EUA.  

Fonte: Traduzido de LINKOV et al., 2006. 

 

A seleção da melhor alternativa de gestão muitas vezes resulta em conflito 

das partes interessadas sobre compromissos entre os impactos ambientais locais 

associados com alternativas menos dispendiosas (por exemplo, disposição em mar 

aberto), medidas mais caras que exigem a disposição final de sedimentos em 

instalações construídas longe (por exemplo, aterros), ou de uso benéfico que podem 

ser percebidas como arriscadas (por exemplo, engorda de praia ou criação de ilha). 

As decisões atuais de disposição final dos sedimentos muitas vezes foca 

sobre os efeitos ambientais locais e imediatos do próprio sedimento, ignorando uma 

variedade de efeitos distribuídos e de longo prazo das atividades de transporte e de 

disposição. Estes efeitos estendidos podem ter implicações para a mudança climática, 

o consumo de recursos e de saúde ambiental e humana, que podem ser temas 

significativos para muitas partes interessadas atualmente não consideradas (BATES, 

2015). Para a seleção adequada do potencial local de disposição final, todas as 

recomendações da UNEP (Programa para Meio Ambiente das Nações Unidas) devem 

ser consideradas, tais como: (i) semelhança física do material dragado com o material 

do bota-fora (aplicação de análise de cluster); e (ii) ausência de quaisquer conflitos 

sérios com a natureza e com pesca comercial e recreativa, áreas de aquicultura, 

desova, cultivo marinho e áreas de alimentação, faixas de navegação, áreas militares e 

de mineração e áreas consideradas relevantes em função da beleza natural e 

importância histórica ou científica (VIOLINTZIS; ARDITSOGLOU; VOUTSA, 

2009; KAPSIMALIS et al., 2010).   
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Os custos potencialmente desproporcionais causados por considerar apenas 

um único aspecto na tomada de decisões, como por exemplo, a análise do qualidade 

de sedimento para caracterizar o nível de contaminação em uma área de dragagem, 

criaram ondas de preocupação entre as partes interessadas na atividade de dragagem 

(BURTON, 2002). No entanto, embora muitos documentos reconheçam que a tomada 

de decisão eficaz do ambiente exige considerações ambientais, ecológicas, 

tecnológicas, econômicas e sócio-políticas relevantes para avaliar e selecionar uma 

alternativa de gestão, estes fatores raramente são considerados em conjunto e as 

decisões são muitas vezes impulsionadas por apenas um aspecto do problema 

(LINKOV et al., 2006). 

Para Malekmohammadi (2014), uma das formas de tornar a escolha mais 

completa é a utilização da metodologia de avaliação multicritérios para a Tomada de 

Decisão (AMC), ela é usada para priorizar os riscos e indicadores eficazes para 

estimar os níveis de risco. Para Manap (2014 e 2015), serve para avaliar e integrar 

vários critérios, incluindo os ambientais, socioeconômicos e de gestão. É uma 

ferramenta comumente usada para a tomada de decisão por causa de sua capacidade 

de incorporar facetas contraditórias e sua funcionalidade, considerando tanto medidas 

qualitativas e quantitativas. Tem sido frequentemente utilizada para sedimentos 

contaminados pelo U.S. Army Corps of Engineers (USACE), por exemplo no 

contexto da tomada de decisões sobre o descarte de materiais dragados (LINKOV et 

al., 2006). Esta avaliação requer: delimitar as áreas de interesse, classificar e priorizar 

as áreas, usando o método da soma ponderada, e executar análise de sensibilidade.  

Uma avaliação do risco em etapas é sugerida por Manap (2015). A primeira 

etapa da fase de triagem é identificar os riscos usando dados históricos disponíveis de 

monitoramento das atividades de dragagem. A segunda etapa da fase de avaliação é 

determinar e quantificar o nível de contaminação dos meios como um valor do risco. 

A terceira é combinar os valores de risco de etapas anteriores objetivando para um 

valor total de risco. 

Linkov et al. (2006) ainda esclarece que após a geração da matriz 

comparativa para a análise, diferentes tipos de informações valiosas são utilizadas, e 

que além das empregadas em diferentes métodos de avaliação multicritério, vários 

algoritmos podem também ser utilizados para otimização do resultado. 

A eficácia de usar um algoritmo como indicador para avaliação dos riscos 

das atividades de dragagem depende da capacidade dele refletir os principais 
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processos naturais responsáveis pela forma como os contaminantes ocorrem nos 

sedimentos da área a ser dragada (adsorvida em partículas, co-precipitada, dissolvida, 

complexada) e as possibilidade de mudança relacionadas a sua transferência para a 

área de disposição. Além disso, um algoritmo pode e deve servir como indicador da 

presença/ distribuição de outros contaminantes não cobertos para equação/ 

formulação matemática, por exemplo, servindo como um indicador do nível de 

contaminação e risco de uma mistura em uma dada área. 

Para Chapman (2002), a toxicidade per se é uma medida de perigo e não de 

risco, onde o perigo representa a possibilidade (tratamento estatístico) e o risco uma 

probabilidade (significância ecológica). Muitas vezes, a quantificação de 

contaminantes e a avaliação de toxicidade representem uma possibilidade, e não 

sustenta necessariamente em termos quantitativos o risco ecológico.  

Outros autores ainda adotam a noção de risco como resultado da 

probabilidade (chance de ocorrência de um evento) combinada com a consequência 

(extensão da área afetada) e com a severidade (intensidade da alteração provocada) 

(MLEKMOHAMMADI, 2014). Em sua maioria (MANAP, 2014, 2015; MARMIN, 

2014; KAPSIMALIS, 2010; SCHIPPER, 2010; KHOSROVYAN, 2015; 

MALEKMOHAMMADI, 2014; BURUAEM, 2013), o risco é apresentado como 

resultado quali-quantitativo da exposição à contaminantes químicos, produzindo um 

efeito adverso à biota (ecotoxicologia), ou à saúde humana (PERRODIN, 2014). Esta 

abordagem incorpora a noção de risco utilizada em normas mundiais da toxicidade 

das substâncias.  

Alguns estudos ainda incorporam a noção de ciclo de vida das substâncias 

(BATES, 2015) e de variáveis socioeconômicas e de biodisponibilidade das 

substâncias no meio (KHOSROVYAN, 2015; MANAP, 2014, 2015; 

MALEKMOHAMMADI, 2014). 

O algoritmo indicador proposto neste estudo (RPT), através do uso dos 

critérios legais e parâmetros ambientais, abrange três aspectos diretamente vinculados 

à noção de risco:  

(i) A noção de risco utilizada neste estudo incorpora a proteção da fauna 

aquática às doses i.e., aos efeitos ecotoxicológicos dos metais estudados (e, assim, 

também ao consumo humano dessa fauna) – cf. o estabelecido há décadas em várias 

legislações internacionais, e.g., USEPA (1980);  
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(ii) não apenas aos efeitos ecotoxicológicos das doses que os metais pesados 

provocam nos organismos marinhos, mas aquela apresentada por Gestel (2011), que 

incorpora as interação entre o ambiente e as substâncias/ contaminantes, promovendo 

a biodisponibilidade das mesmas, cf., e.g., representada por Hakanson (1980); Gestel 

(2011); 

(iii) a indicação da distribuição espacial de áreas contaminadas (sedimentos 

e, proxy do estado da coluna d´água) por misturas de contaminantes, através do 

algoritmo utilizado para cálculo do risco potencial do material dragado. 

Na análise multicritério proposta por Manap (2015), o aspecto  da técnica 

empregada da dragagem é fundamental. As tabelas 23 e 24 abaixo apresentam vários 

tipo de dragas e as principais características, como por exemplo, a indicação de 

acordo com as características físicas dos sedimentos. No caso da BG, são utilizadas 

dragas mecânicas e hidráulicas e a indicação depende muito de outros fatores, como 

por exemplo, a presença de lixo. Na área dragada avaliada neste trabalho, as 

condições de degradação da área e a presença de lixo e material grosseiro no fundo 

marinho implicaram no uso de dragas mecânicas e outros equipamentos mecânicos, 

como peneiras para retirada do lixo, e centrífugas para segregação do material. 

As dragas utilizadas e a delimitação da malha amostral para determinação da 

mancha de contaminantes permitiu uma precisão média, que foi complementada pelos 

estudos ecotoxicológicos. A utilização de dragas do tipo mecânica, como as utilizadas 

no Canal do Fundão, permite uma maior integridade do material dragado, ao contrário 

das dragas hidráulicas que necessitam da adição de 2/3 de água para conseguir 

bombear o sedimento por dutos, promovendo uma maior homogeneização do 

material. O material dragado foi lançado na área de disposição em bloco, por isso a 

importância da avaliação como uma mistura.  

A disposição do material dragado em áreas marinhas é feita com o uso de 

batelões ou dragas autotransportadoras, com a liberação do material pela abertura das 

comportas de fundo, uma vez que estas áreas distam mais de 12 Km da entrada da 

baía e possuem uma profundidade média de mais de 40 metros, impossibilitando o 

uso de dutos. 

O emprego de medidas mitigadoras, como o uso de cortinas de silte não é 

muito empregado no Brasil, em especial na BG, seja pela baixa energia das áreas 

dragadas que favorece uma deposição rápida do material, seja pelas condições de 
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degradação ambiental da área, onde a ressuspensão do sedimento não representa uma 

alteração tão significativas às condições já ruins do local.  

As  ragas  e jato  ‘ gua apenas  eslocam os se  mentos para  reas 

adjacentes e não são utilizadas na BG. 
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Tabela 21 - Principais técnicas empregadas e os principais equipamentos utilizados 

 

Fonte: Adaptado de vários autores utilizados neste trabalho, entre eles, SEMADS, 2002; VLASBLOM, 2003. 

Arenoso Argiloso Pedregoso

Alcatruzes Bucket	Ladder sim sim sim sim >30 não não sim baixo alto baixo baixo Balsa,	batelão

Caçamba Backhoe sim sim sim não 30 não não sim mediano alto baixo baixo Balsa,	batelão

Mandíbulas	articuladas	 Grab	or	clamshell	Dredge sim sim não sim >100 sim não sim baixo alto baixo baixo Balsa,	batelão

Autotransportadoras Trailling	hopper	dredge sim sim não sim 150 sim não não baixo mediano alto alto -

Sucção	 suction	dredge sim não não sim >80 não sim não baixo mediano alto alta Tubulação,	balsa	ou	batelão

Sucção	e	recalque	 cutter	suction	dredge sim sim sim sim 35 não sim limitado baixo mediano alto alto Tubulação,	balsa	ou	batelão

Outros Jato	d'água water	injection	dredges	 sim não não não 23 não Nao	se	aplica não alto baixo alto alta -
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Equipamento
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Tabela 22 - Principais vantagens e desvantagens dos equipamentos de dragagem 

Alcatruzes Bucket	Ladder Cortina	de	silte

Pode	ser	utilizada	quando	o	calado	inicial	é	muito	raso	

e	quando	a	distância	é	muito	longa	para	transporte	

hidráulico.	Serve	para	dragagem	de	mineração	e	pode	

cavar	o

em	solo	sob	condições	de	densidade	in	situ.

Não	pode	ser	usado	em	regiões	com	ondas	e	marés,	

gera	ruídos	intensos,	é	um	obstáculo	para	a	navegação,	

altos	custos	de	manutenção	e	demanda	mão-de-obra	

especializada.

Caçamba Backhoe closed	buckets	for	backhoes	

Método	simples	e	fácil,	capaz	de	dragar	diversos	tpos	

de	materiais,	precisa	de	apenas	1	ou	dois	operadores	

e	são	muito	precisas.	Pouca	formação	de	pluma	de	

sedimento	no	entorno,	não	precisa	adicionar	água	ao	

sedimento

Vazamento	do	material	armazenado	nas	caçambas	e	

dificuldade	de	operar	na	presença	de	ondas	e	marés.

Mandíbulas	

articuladas	

Grab	or	

clamshell	Dredge
closed	clam	shells

Funcionamento	simples,	Pouca	formação	de	pluma	de	

sedimento	no	entorno,	não	precisa	adicionar	água	ao	

sedimento

Vazamento	do	material	armazenado	nas	mandíbulas	e	

não	formam	um	leito	regular	plano.

Autotransportadoras Trailling	hopper	dredge
cortina	de	silte	/		

barreira	de	contenção	para	sst	

Não	precisa	de	outra	embarcação	ou	equipamento	

para	destinar	o	resíduo	gerado,	consegue	armazenar	

material	com	alta	densidade	devido	ao	overflow,	é	

altamente	computadorizada	e	não	necessita	de	muita	

mão-de-obra.

Danos	ambientais	com	o	overflow,	geração	de	ruído	e	

dificuldade	de	ajustar	prefeitamente	o	tubo	de	sucção	

o	que	pode	requerer	tecnologias	muito	avançadas	para	

que	não	aumente	a	turbidez.

Sucção	 suction	dredge cortina	de	silte Método	simples	e	equipamento	relativamente	leve.

Capaz	de	dragar	apenas	para	materiais	muito	finos	e	

descompactados	e	precisa	de	uma	profundidade	

mínima	de	10	metros	para	ter	boa	produtividade.

Sucção	e	recalque	 cutter	suction	dredge
cortina	de	silte	/	

	barreira	de	contenção	para	sst

Consegue	dragar	praticamente	todos	os	tipos	de	solo,	

inclusive	rochas,	algumas	já	possuem	batelão	

embutido	e	possuem	precisão	no	corte.

As	estacionárias	são	um	obstáculo	para	a	navegação	e	

todas	são	vulneráveis	ao	trabalhar	em	canais	de	

navegação	e	sensíveis	à	ação	de	ondas.

Outros Jato	d'água water	injection	dredges	 Cortina	de	silte

Relativamente	de	baixo	custo	e	não	há	necessidade	de	

remoção	e	transporte	dos	resíduos,	além	de	não	

precisar	de	equipamentos	auxiliares,		e	necessitar	de	

pouca	mão	de	obra.

Possibilidade	de	reversão	e	funciona	apenas	para	

materiais	muito	finos	e	descompactados,	além	de	não	

ser	possível	prever	em	que	ponto	o	material	irá	de	

depositar.

Dragagem

Mecânica

Hidráulica

Medidas	mitigadoras Vantagens Desvantagens

Atividade Tipo
Equipamento

	(portugues)

Equipamento	

(Ingles)
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6.8.2 Uso Benéfico de Material Dragado: caso da BG. 
 

A avaliação das opções de descarte do material deve ser feita em 

consonância com a análise de viabilidade do uso benéfico, que está previsto em 

nossas leis, mas que deve ser prioritário, segundo a LC 96 e as diretrizes 

internacionais, europeias, americanas e canadenses.  

A escolha das alternativas viáveis para uso benéfico nem sempre é simples e 

esbarra em limitações técnicas, custos, necessidade de pré-tratamento do sedimento 

dragado e condições locais. Algumas limitações quanto a origem, a presença de 

contaminantes e a granulometria do material são apresentadas na Tabela 25. 

Considerando os valores encontrados na área dragada para a granulometria 

do material, a origem do material, água salina e a presença de contaminantes, 

podemos elencar algumas alternativas como possíveis usos benéficos para o material 

dragado da BG, por exemplo o preenchimento de minas abandonadas (p.e., áreas 

degradadas pela exploração de areia em Seropédica) e o uso como insumo em 

artefatos cerâmicos. 

Um problema com relação as alternativas de disposição final para os 

sedimentos da BG refere-se a quantidade necessária a ser dragada nos próximos anos, 

são mais de 12 milhões de m
3
 e que, se não lançados em áreas de disposição marinha, 

terão que ter outras destinações internas à BG ou em áreas continentais do entorno. 

Soma-se a isso os altos custos de transporte e a escassez cada vez maior de locais de 

disposição próximos e disponível, competindo com outros usos do solo, em uma área 

metropolitana densamente ocupada. 

Mesmo sedimentos de alto RPT podem ser parcialmente depositado sobre ou 

misturados aos solos tropicais na bacia da BG (Cesar et al, 2015).  

Usos potenciais na BG devem ser objeto de Estudos de Viabilidade Técnica 

Econômica Ambiental e Social (EVTEAS). A priori, nenhuma alternativa deve ser 

descartada, e a implementação de várias alternativas de uso benéfico é, 

provavelmente, a solução mais plausível para o dilema da ‗  sposição de sedimentos 

 raga os‘  

Evidentemente, ainda que de um ponto de vista especulativo, dependente dos 

estudos necessários, as características dos materiais dragados descritas nesse estudo 

sugerem alguns usos potenciais: Cobertura para Aterro Sanitário, Insumo na produção 

de concreto, Revestimento de base para aterros sanitários, Produção de Topsoil (p.ex., 
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solo de cobertura para reflorestamento), Proteção da linha de costa, Sub-base em 

estradas e áreas de terraplenagem.  

Outros usos que não são adequados nos casos da presença de contaminantes 

em níveis não aceitáveis, como por exemplo a engorda de praia e criação de áreas de 

mangue, não podem/ devem ser totalmente descartados. Principalmente se 

considerarmos a necessidade atual de areias/ agregados de construção,  de 

recomposição paisagísticas de praias dentro da BG que sofrem processos erosivos, a 

demanda por obras de infraestrutura de vias de acesso em áreas da baixada fluminense 

e por obras de proteção da linha de costa e de contenção de áreas alagáveis. 

Atualmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, 2,5 milhões de pessoas moram 

em áreas de risco de inundação. 

 

Tabela 23 - Tipos de usos benéficos e restrição de uso 

 

Onde significa adequado, ✗ significa parcialmente adequado  e significa 

inadequado. 

Fonte: Adaptado e traduzido de ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2013. 
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Tabela 24 - Descrição dos tipos de usos benéficos e restrição de uso 

Categoria  Tipo de Uso Benéfico Descrição 

U
so

s 
em

 o
b

ra
s 

d
e 

en
ge

n
h

ar
ia

 

Engorda de praia Recuperação da faixa de areia, recomposição paisagística 

Recuperação de área 

degradada Recomposição da área com adição de sedimentos dragados 

Cobertura para Aterro 

Sanitário 

Uso do material dragado para as camadas de cobertura e proteção de aterros 

sanitários 

Criação de Berma Offshore 

Criação de uma barreira submersa (alimentadora: ativa ou dispersiva) 

promovendo o deslocamento de areia em direção a praia; ou barreira não-

dispersiva que promove a sedimentação no entorno, serve para amortecer as 

ondas e abrigar a área de paia. 

Proteção da linha de Costa 

Área emersa, o uso do material é associado à geotubes para construção de 

quebra-mares e/ ou para aumento da altura de linha de costa, diques. 

M
el

h
o

ri
as

 

A
m

b
ie

n
ta

is
 

Criação/ Melhoria de áreas  

alagadas  

Deposição do material dragado para criar de áreas alagadas, como por 

exemplo mangues 

Preenchimento de células 

sedimentares 

Servem para realocação de sedimentos de forma sustentável em sistemas 

estuarinos sob influência da maré, reduzindo a erosão e melhorando os 

habitats de áreas rasas sob regime de mares. 

Preenchimento de Minas 

Abandonadas 

Uso do material para preenchimento das cavas já exploradas e abandonadas, 

recuperando e recompondo a paisagem 

Criação/ Restauração de 

Habitats em terra Deposição do material dragado para criar ou restabelecer ou melhor habitats 

U
so

s 
co

m
o

 p
ro

d
u

to
  

o
u

 n
a 

ag
ri

cu
lt

u
ra

 

Insumo na produção de 

concreto 

Substituição de uso de insumos oriundos de jazidas de argila e áreas de 

empréstimo. 

Sub-base na construção de 

estradas Uso do material em camadas estruturais na construção de estradas 

Revestimento de base para 

aterros sanitários 

Uso de material nas camadas impermeabilizantes de fundo na construção de 

aterros, diminuindo o uso de material oriundo de minas terrestres. 

Produção de Topsoil (solo de 

cobertura agrícola) 

Alguns materiais dragados possuem um grande quantidade de MO, o que 

serve para a produção dos solos de cobertura utilizados na agricultura 

normalmente em projetos de reflorestamento. 

Insumo na produção de 

tijolos e cerâmica 

Substituição de argila oriunda de jazidas em terra para produção de cerâmicas 

e tijolos 
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6.8.3 Exemplo de Chesapeake-EUA 

 

Nos Estados Unidos, há uma obrigação legal na elaboração de Plano de 

Gerenciamento do Material Dragado (PGMD) ou Plano Diretor de Dragagem (PDD), 

em todos os portos organizados e seus respectivos canais de acesso. Esta tarefa fica a 

cargo do US Army Corps of Engineers (US ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2005). 

O PDD deve contemplar técnicas de engenharia que garantam as boas 

práticas ambientais e seja economicamente justificado. Ele deve apresentar 

alternativas de disposição e a escolha que garanta a realização das atividades de 

dragagem por pelo menos 20 anos.  

No caso específico do Porto de Baltimore, na baía de Chesapeake, os 

objetivos são o de desenvolver um PDD de forma a garantir o acesso ao porto, de 

forma segura do ponto de vista ambiental e econômico, garantindo que os locais de 

disposição estejam ambientalmente adequados e que sejam capazes de suportar a 

operação por pelo menos 20 anos, e que o uso benéfico do material dragado seja 

maximizado. 

Ao contrário da experiência brasileira, em que o processo de participação se 

dá apenas na fase de licenciamento, na etapa de audiências públicas, o processo em 

Baltimore, no estado de Maryland, prevê a participação das partes interessadas ao 

longo de todo o processo. Eles entendem que o sucesso do plano depende dele ser um 

processo colaborativo, que inclui a participação do governo federal (responsável pela 

administração das áreas dos portos organizados); o gestor local, no caso deles  a 

Administração do Porto de Baltimore; governos municipal e estadual; grupos de 

interesse público, a comunidade científica e os cidadãos que tiverem interesse. 

Os estudos podem ainda contemplar alternativas que em princípio não estão 

autorizadas pelas leis estaduais, uma vez que são conduzidos por um departamento 

federal, com o intuito de avaliar todas as alternativas e parceiros para o subsídio do 

projeto, além do estudo ainda considerar alternativa de disposição e a atualização das 

leis ambientais para o setor através a NEPA (National Environmental Policy Act).  

Os comitês estaduais e federais trabalham de forma integrada para evitar 

retrabalho, além de garantir o custo-efetividade das operações e garantir a proteção, 

conservação e restauração dos recursos costeiros. 

Uma lista de alternativas de locais de disposição é elaborada, contemplando: 

localização, capacidade, custos de construção, operação e manutenção, acessibilidade, 



107 

 

 

 

além dos impactos ambientais, recreativos, comerciais, residenciais e regulatórios. 

Depois, as alternativas são avaliadas com base em 4 critérios: capacidade, custo, 

impacto ambiental e risco (técnico/ logístico e de aceitação). Em seguida é feita uma 

comparação de custo por volume dragado e impacto ambiental. Ainda é realizada uma 

análise/ troca (trade-off) comparando o custo por volume e o custo por valor de 

habitat. 

O Plano avalia várias alternativas como a manutenção dos locais existentes, a 

expansão, a não dragagem, a criação de novos locais e o uso inovativo. São utilizados 

critérios quantitativos (impacto ambiental, capacidade e custo) e qualitativos (risco 

técnico/ logístico e risco de aceitação). 

Os usos benéficos estudados para Baltimore incluem: restauração de áreas 

alagadas, restauração da linha de costa, restauração de ilhas, cobertura de aterros, 

materiais de construção, uso agrícola, recuperação de área de minas abandonadas. 

Ao final de todo este processo são definidos: tecnologia de dragagem, locais 

de disposição, usos benéficos, período de dragagem (janela de dragagem); com base 

em critérios que consideram: custos, tecnologia, atributos biológicos, uso do solo, 

recreação, parâmetros físicos, químicos dos diversos compartimentos, processos 

biogeoquímicos, clima, hidrodinâmica ao longo do ano, atividades de interesse local 

(econômicos e de uso da comunidade); e então, é determinada uma ‗janela ambiental‘, 

onde os impactos mapeados terão um menor efeito conjugado. No caso de 

Chesapeake isso ocorre no inverno, entre os meses de abril e março. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O estudo enfatizou a disposição por lançamento/descarte direto de sedimentos 

dragados em áreas internas e externa à BG, de acordo com o modus operandi utilizado 

na baía.  

A singularidade deste trabalho foi o de apresentar os dados de caracterização 

dos sedimentos dragados da área do Canal do Fundão (considerada uma das áreas mais 

contaminadas da BG) e poder quantificar o risco a eles associados, e avaliar o seu efeito 

sobre os sedimentos em diferentes áreas de disposição: (i) duas áreas internas de cavas 

naturais, próximas à área dragada, portanto, com destinação dentro da BG – sobre elas 

foi realizada avaliação dos efeitos potenciais de disposição final, já que ainda não são 

utilizadas. Apenas nas áreas dragadas foi realizada a análise das camadas superficiais 

(0,75m) e mais profundas (1,5m) da coluna de sedimentos; (ii) e três áreas marinhas 

externas, sendo que a primeira, área C, já vinha sendo utilizada como área de despejo de 

material para sedimentos de dragagem da própria BG por mais de 10 anos (foi avaliada 

com dados nas situações pré e pós dragagem); na segunda, área D, foram avaliados os 

três cenários - pré, durante e pós dragagem -;  a terceira área, a área F, área não 

impactada considerada como área controle dos valores de nível de base (background 

natural) dos parâmetros  utilizados nesse estudo.  

Os resultados foram sensíveis para identificar e caracterizar (i) as 

concentrações de Hg, Cu, Pb e Zn acima do nível 2 legal nas áreas dragadas A1 e A2, 

na área A3 os valores tendem a ser inferiores ao nível 1 ou entre os níveis 1 e 2; (ii) as 

concentrações nas áreas de disposição marinha inferiores ao nível 1 na situação pré 

disposição, aumentando para próximo a esse nível na situação pós disposição;  (iii) um 

gradiente espacial decrescente contínuo entre as áreas dragadas (A1 -> A3) para todos 

os parâmetros analisados (percentual silto-argiloso, COT e MO, TP e TN, e 

concentrações dos metais); (iv) a tendência à maiores concentrações (e riscos potenciais 

avaliados pelo RPT) na superfície da coluna de sedimentos na área dragada; (v) a 

similaridade entre as cavas naturais internas à BG e os sedimentos da área A3 dragada; 

(vi) a diferença de cerca de uma ordem de grandeza maior do risco (RPT) associado aos 

sedimentos dragados com relação ao risco das áreas de disposição marinhas; (vii) a 

ausência de diferença – na situação pré disposição de dragagens - entre os RPT dos 

sedimentos nas áreas marinhas (C e D) e os da área controle F; (viii) o incremento do 
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RPT da situação pré disposição para a situação pós disposição de dragagens; (ix) o 

efeito, em termos do valor de risco, da mistura dos sedimentos dragados com os das 

áreas de disposição, internas e externas à BG; (x) a composição do RPT indicando que 

os elementos de maior relevância e de contribuição na composição do risco nos 

sedimentos estudados, foram mercúrio, seguido pelo cadmio; (xi) a classificação do 

risco (RPT), em todas as áreas e situações (incluindo as misturas), relativamente aos 

‗r scos lega s‘  e  n  os pelos n ve s 1 e 2  a Resolu  o C NA A 454  

Com relação a esse último aspecto: (i) a área dragada A1 apresenta os valores 

mais altos de RPT para a camada de fundo, seguido da camada superficial, mas ainda 

assim estão abaixo do nível 2 da Resolução Conama 454;  (ii) todas as áreas internas à 

BG possuem valores de RPT entre os níveis 1 e 2 da norma, e as áreas possuem um 

valor decrescente de contaminantes e consequentemente de RPT da área 1 para a 3 e as 

cavas. Isso se deve em parte pela hidrodinâmica de maior energia nas áreas 3 e nas 

cavas que favorecem um menor trofismo na água e menor anoxia nos sedimentos, uma 

menor deposição de material final e uma menor presença de contaminantes; (iii) nas 

áreas externas à BG, todos os pontos apresentaram RPT abaixo do nível 1, apenas a 

campanha pós dragagem apresentou resultado entre o nível 1 e 2. (iv) os dados da área 

C e das campanhas de monitoramento da área D indicam uma tendência à atenuação 

deste valor ao longo do tempo em função dos processos erosivos e da dispersão/ 

diluição do material na área de disposição marinha; (vi) os valores encontrados na área 

D antes da dragagem se assemelham muito aos encontrados na área F e os da área C 

antes e depois da dragagem se aproximam dos valores médios da área D durante a 

dragagem, quando o ponto estava sendo utilizado. (vii) Pôde-se concluir também que 

embora as áreas de disposição apresentem uma capacidade de atenuação do risco ao 

longo do tempo, em função de fatores dispersivos do meio, as áreas de disposição 

apresentam um risco residual, que pôde ser identificado através dos dados da área C. 

(viii) Logo, a pulverização da disposição em vários locais diferentes em áreas externa à 

BG não demonstra ser uma boa estratégia de gestão de disposição do material dragado. 

Os valores de RPT calculados para as misturas de sedimentos indicam que as 

áreas de disposição final com menor risco são àquelas das cavas naturais internas à BG, 

mas que ainda não foram utilizadas para a disposição de dragagens. A disposição da 

dragagem nessas cavas corresponderia ao tipo CAD. Em função dos valores 

determinados para o risco através do RPT, outras alternativas de disposição devem ser 



110 

 

 

 

consideradas e preferencialmente devem ser estabelecidos os usos benéficos e locais de 

recebimento do material a longo prazo. 

O RPT mostrou um bom desempenho (i) na triagem de processos que atuam 

sobre a mistura complexa de contaminantes nas áreas estudadas (o RPT mostrou 

correlações significativas e positivas com os teores granulométricos de finos, com a 

MO, com a RBP, e as concentrações dos metais pesados); (ii) e na avaliação do seu 

impacto potencial sobre a biota (riscos ecológicos causados por toxicidade 

multiexposição), correlacionando-se negativamente com a diversidade e positivamente 

com a contaminação de organismos bentônicos, considerando os resultados de estudos 

prévios usando o IREP de Hakanson.  

Os parâmetros para o cálculo do RPT são amplamente utilizados, de baixo 

custo e podem ser rapidamente processados no campo e no laboratório. A similaridade 

nos padrões de distribuição espacial (um reflexo de fontes difusas e de remobilização / 

ressuspensão e o transporte hidrodinâmico) e afinidades entre o comportamento de 

contaminantes (por exemplo, com partículas e MO) faz do RPT um indicador adequado 

da poluição total na baía (facilitando priorização de áreas de acordo com o nível de 

poluição). 

O processo decisório da disposição do material dragado pelo sistema brasileiro 

ocorre durante o processo de licenciamento das atividades de dragagem e é nele também 

que ocorre a participação das partes interessadas, mais especificamente nas audiências 

públicas, por instrumentos previstos em lei. Entretanto, este processo muitas vezes 

apresenta brechas em função da ausência de instrumentos de planejamento e gestão, nos 

moldes dos Planos Diretores de Dragagem/Planos de Gerenciamento de Material 

Dragado elaborados em países desenvolvidos europeus, nos EUA e no Canada, de onde 

importamos nos valores orientadores e nossas normas para o setor. No entanto, não 

importamos o modelo de gestão que prevê etapas de investigação (screening), de 

comparação quali-quantitativa multicritério para a tomada de decisão.  

Dentro deste contexto de uma abordagem holística, várias ferramentas que 

possam integrar de forma simples e prática vários parâmetros chaves para os processos 

que ocorrem no meio são de fundamental importância para a tomada de decisão, tanto 

numa visão socioeconômica, quanto ambiental, gerencial e das tecnologias utilizadas. 

Um Plano Diretor de Dragagem para a BG deve considerar outras formas de 

disposição do material dragado, como a reciclagem e reuso de áreas dentro da área da 

bacia da BG (cf. União Europeia, 2008) de acordo com as necessidades atuais e a 
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necessária aplicação de políticas de adaptação às alterações climáticas , proteção da 

linha de costa, recuperação de zonas úmidas, etc. Além de prevenir a contaminação 

cruzada indesejável, tais ações geram economias de recursos, por exemplo, o transporte 

representa cerca de 60-70 % do custo da dragagem , permitindo um reforço da gestão 

(BIDONE et al. , 2009). Dado que a qualidade do ambiente no interior da baía estará 

comprometida ainda por um longo tempo (na melhor das hipóteses, por décadas ), 

apesar do programa de saneamento em curso , as alternativas de áreas para disposição 

dentro da bacia GB devem ser tratadas com uma abordagem proativa baseada no efetivo 

planejamento. 

O índice, como o proposto neste estudo, demonstra cumprir o seu papel de ser 

uma ferramenta prática e simples de gestão para áreas dragadas uma vez que utiliza um 

pequeno número de variáveis representativas para classificação do risco, incorporando 

critérios da norma vigente. 
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