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RESUMO 

 

Este trabalho versa sobre o Terminal de Ponta Negra (TPN) que está sendo 

licenciado para implantação na cidade de Maricá, localizada na região Metropolitana 

do Estado do Rio de Janeiro. Associado a este empreendimento, esperam-se que 

ocorram diversas transformações de ordem ambiental, social e também econômica 

alterando significativamente as relações estabelecidas na região. Neste contexto, o 

objetivo deste trabalho é apresentar uma contextualização das principais 

transformações portuárias existentes no Brasil passando em seguida pela análise do 

Estado do Rio de Janeiro ao longo dos anos, descrever os possíveis impactos 

ambientais a partir da implantação do TPN e definir os potenciais impactos 

produtivos que possam ocorrer na região. 

Para alcançar os objetivos foi necessário levantamento documental em bibliotecas 

com acervo disponibilizado como UFF, IBGE, CEPERJ, Prefeitura Municipal de 

Maricá, sites relacionados e o próprio Estatuto de Impactos Ambientais (EIA/RIMA), 

obtido no site da DT Engenharia. 

Os resultados da pesquisa de acordo com a análise feita no EIA do 

empreendimento, revela que ocorrerá mudanças em ambientes naturais naquela 

região da implantação, principalmente no ambiente marinho, no qual receberá a 

construção de quebra-mar (barragem) para receber os navios no estaleiro. 

 

Palavras-chave: Porto. Áreas Portuárias. Impactos Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work is about the Ponta Negra Terminal (TPN) that is being licensed for 

deployment in the city of Maricá, located in the Metropolitan region of the State of Rio 

de Janeiro. Associated with this project, it is expected that several environmental, 

social and economic transformations will occur, significantly altering the relations 

established in the region. In this context, the objective of this work is to present a 

contextualisation of the main port transformations existing in Brazil, then to analyze 

the State of Rio de Janeiro over the years, to describe the possible environmental 

impacts from the implementation of the TPN and to define the potential impacts that 

may occur in the region. 

In order to reach the objectives, a documentary survey was required in libraries with 

a collection available as UFF, IBGE, CEPERJ, Maricá City Hall, related sites and the 

Environmental Impact Statute (EIA / RIMA), obtained on the DT Engenharia website. 

The results of the research, according to the analysis made in the EIA of the project, 

reveal that there will be changes in natural environments in that region of the 

implantation, mainly in the marine environment, in which it will receive the 

construction of breakwater (dam) to receive the ships in the shipyard . 

 

 

Keywords: Porto. Port Areas. Environmental impacts 
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Introdução 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo principal pontuar e avaliar alguns 

possíveis impactos ambientais decorrentes e existentes na implantação do Terminal 

Ponta Negra (TPN) em Jaconé localizado no 2º distrito de Maricá no Estado do Rio 

de Janeiro. Um seminário desenvolvido com outro colega de turma que teve como 

título: Análise do EIA – RIMA Porto do Açu 1, foi apresentado em novembro de 2014 

durante a disciplina: Estudos de Impactos Ambientais, no curso de bacharelado da 

Universidade Federal Fluminense e serviu de inspiração e fonte secundária para a 

elaboração deste trabalho. 

Desde a apresentação do seminário acima citado, o interesse aumentou 

bastante sobre a questão dos portos e seus impactos ambientais no Brasil. Além 

disso, residimos na cidade de Maricá, que foi e é afetada diretamente e 

indiretamente na perspectiva ambiental, desde a descoberta de petróleo em camada 

pré-sal, o que contribuiu ainda mais para o desenvolvimento deste trabalho.  

É notório que ao se falar em exploração de petróleo pré-sal o município de 

Maricá se destaque. Isso se dá pela sua localização estratégica em aspectos 

logísticos que acabam colaborando para alcançar a liderança em arrecadação de 

royalties. Segundo Jornal o Globo de 17 de setembro de 2017, a cidade de Maricá 

havia recebido até julho R$ 389,4 milhões, que corresponde a um avanço de 135% 

ante ao ano anterior. 

Por não existirem muitos trabalhos relacionados à instalação do TPN no 

município de Maricá e sabendo da importância que deve ser dada ao meio ambiente 

global, a pesquisa ainda tem como objetivos específicos analisar com criticidade 

alguns aspectos ambientais que ocorrerão com a implantação do empreendimento 

na região. A instalação e implantação da TPN irá certamente alterar alguns 

ambientes naturais, principalmente o marinho, irá acelerar o processo de 

urbanização e degradação dos ambientes naturais. Avaliar as consequências 

também é objetivo deste estudo. 

                                                             
1 MELO,G.M;BARBOSA, J.Q. Análise do EIA – RIMA Porto do Açu. Trabalho em grupo realizado na disciplina de 

Estudos de Impactos Ambientais. Curso de Geografia. Universidade Federal Fluminense, 2014. 
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O trabalho foi elaborado a partir de levantamento documental em bibliotecas 

especializadas com acervo disponibilizado como UFF, IBGE, CEPERJ, Prefeitura 

Municipal de Maricá, sites relacionados e o próprio Estudo de Impactos Ambientais 

(EIA/RIMA) da área de interesse, obtido no site da DT engenharia. Essas entidades 

possuem produção científica de documentos, pareceres técnicos e pesquisas de 

forma impressa e, principalmente digital facilitando o processo de busca. 

Foi necessário realizar um relato ambiental da área a partir da construção de 

um breve diagnóstico ambiental reunindo a situação atual baseado em visita local 

associada ao levantamento de material fotográfico e mapas temáticos sendo 

observado juntamente com o EIA/RIMA realizado pela DTA Engenharia. 

Também foram realizadas visitas de campo para fornecer dimensões 

geográficas da área de interesse. Foi necessário realizar um trajeto com veículo 

sobre os limites da área estudada com o intuito de reconhecer a dinâmica local e a 

atual fase dos aspectos ambientais.  

Através de uma análise integrada do EIA/RIMA, visitas de campo, construção 

de breve diagnóstico ambiental, avaliamos e discutimos situações preliminares como 

a implantação da TPN e pudemos analisar quais serão os possíveis impactos e 

ameaças existentes na execução deste empreendimento em Jaconé, no município 

de Maricá – RJ. 
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1 - A questão dos Portos no Brasil 

 

O Brasil foi colonizado por Portugal a partir do século XVI e esse período 

colonial foi marcado pela ocupação do território a partir do litoral. Nesse cenário de 

conquista de novos territórios, vemos a importância dos portos para a economia 

brasileira e também para a estruturação do território em descobrimento. Durante o 

período colonial, logo no início do século XIX, D. João VI decide que a Corte 

portuguesa passaria a se instalar no Rio de Janeiro. A chegada da corte redefiniu o 

papel dos portos já existentes em razão da necessidade de se melhorar o 

escoamento dos produtos 2. Nesse momento, a abertura dos portos brasileiros 

acabou sendo promulgada pelo então Príncipe Regente. Observamos assim, que a 

questão portuária foi e ainda continua sendo de grande importância para a economia 

brasileira desde seu domínio pelos portugueses. 

A história da modernização dos portos no Brasil se inicia em 

28 de Janeiro de 1808, quando D. João VI decreta a abertura 

dos portos às nações amigas, fruto da transferência da sede 

da metrópole portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, 

tornando-o a capital do Império Português. (COUTINHO, 2009, 

p. 20 apud CARVALHO, 2015, p.27). 

 

Voltado para exportação de produtos agrícolas em uma economia 

monoexportadora, o Brasil, de acordo com a vontade da metrópole portuguesa, 

enviava as “drogas” do Sertão, pau-brasil e, posteriormente, açúcar para Portugal. 

No século XVIII foi a vez do extrativismo do ouro movimentar a economia do país 

sendo exportado e, no século XIX, o café se tornava o principal produto de 

exportação do país. Mesmo após a proclamação da República em 1889, o Brasil 

ainda continuava com uma política fortemente agroexportadora. Nesse contexto, os 

portos se tornavam os principais responsáveis pela exportação de produtos 

primários e pela importação de produtos manufaturados. Esse período da República 

em que o país vivia correspondente à segunda modernização dos portos brasileiros 

e foi também quando o governo concedeu iniciativas privadas para a administração 

do Porto de Santos pelo período de 90 anos.  

                                                             
2 HONORATO, Cesar. O polvo e o Porto.  Curitiba: Editora Primas, 2016.   
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Segundo Coutinho (2009) os países buscavam nessa época atender 

exigências e tendências do comércio internacional. O Porto de Santos passa então, 

a atender uma série de revitalizações e reestruturações 

A internacionalização da economia brasileira e a crise da economia cafeeira 

nas primeiras décadas do século XX, na qual a indústria teve crescimento 

considerável, com as revoluções industriais ocorridas no período de 1950 a 1970 no 

Brasil, não foram suficientes para nos deixar estabilizados diante dos imprevistos 

mundiais do mesmo século, que afetaram diretamente a indústria de portos. 

Em 1975, com o intuito e finalidade de administrar os portos brasileiros, foi 

criada a Portobras, que foi extinta em 1990 em razão de políticas neoliberais no 

país. Foi a partir de então, que se criou a lei 8.630/93, denominada de Lei de 

Modernização dos Portos, lei na qual redefine como o Estado e empresas de cunho 

privado irão atuar na administração, construção e operação dos portos brasileiros. 

 Na década de 1980, o país passou por momentos críticos com as crises do 

petróleo nos anos de 1973 e 1979. Nosso setor industrial não era diversificado e as 

indústrias vinculadas aos bens de capital internacional encontravam-se engessadas 

pelo setor produtivo. Em oposição a tudo isso, o Brasil precisava de uma 

modernização do setor portuário. Ainda sobre a década de 1980, foi nesse período 

que o Brasil entrou em uma profunda crise devido à fuga do capital estrangeiro e 

pela incapacidade do Estado em permanecer subsidiando a economia. Como dito 

anteriormente, os motivos dessa crise foram a crise do petróleo, a falta de 

diversificação do nosso setor industrial e o engessamento do setor produtivo 

vinculado ao capital internacional. Na contramão disso tudo, o Brasil passou a ser 

um importante exportador de commodities mundial, culminando a isso a 

necessidade de mais uma modernização do setor portuário brasileiro. 

 

 Nesta época inicia-se o processo de reforma portuária 

no Brasil, que foi então visto como requisito primordial para a 

retomada do crescimento econômico da nação. Desta forma, o 

processo de modernização do sistema portuário indicava a 

necessidade de melhorias significativas dos equipamentos e 

das instalações, como meio de garantir a eficiência dos 

serviços e redução dos custos operacionais que 

maximizariam assim a competitividade dos portos brasileiros. 

Estas transformações sistêmicas permitiram que as 

companhias docas, estadualizadas, pudessem agilizar as 

concessões dos terminais especializados de “contêineres”, 

graneis líquidos, graneis sólidos, exportação de veículos (roll 
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on - roll off) e etc. (COUTINHO, 2009, p. 23 apud CARVALHO, 

2015, p.28) 

No contexto descrito acima, os portos podiam ser classificados em três 

categorias do ponto de vista administrativo, são eles: porto público, no qual o porto 

opera carga de todos; porto privado, que opera carga de interesse de terceiros; porto 

classificado como misto, em que se operam cargas de todos e de terceiros. 

Como destaca Rodrigues e Lemos (2011), a Lei de modernização de portos 

foi importante para o Brasil, pois no cenário institucional do setor cooperou para a 

ampliação do número de terminais portuários, que tinham a finalidade de atender a 

demanda do comércio internacional de mercadorias. Arranjos foram sendo criados 

para adaptar os portos do Brasil ao papel que deveria cumprir em uma rede de 

logística com escalas internacional, regional e local. 

Segundo descrito por Neto (2009) os objetivos e expectativas da Lei 

8.630/93 para os portos seriam: I) Permitir a exploração da operação de 

movimentação portuária pelo setor privado. II) Promover investimentos em 

superestrutura, a modernização da operação, com a aquisição de equipamentos 

novos e mais produtivos pelo setor privado. III) Reduzir o tempo de espera e de 

permanência dos navios. IV) Permitir a exploração de cargas de terceiros em 

terminais de uso privativo, antes limitado às cargas próprias. V) Promover a 

concorrência entre terminais e entre portos, por meio do arrendamento das 

instalações e de terminais a empresas privadas. VI) Adequar à quantidade de mão 

de obra na operação portuária, segundo os novos processos tecnológicos e 

produtivos. 

A figura (1) apresenta o mapa de localização dos principais portos da costa 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Figura 1 – Principais Portos na costa brasileira 

 
Fonte: Ministério dos Transportes (2018) 

 

 

Segundo site do Ministério dos Transportes, o Brasil conta com 37 portos 

organizados (categoria administrada pela União – Companhias de Docas). Existem 

18 portos organizados delegados e, esse tipo de porto segundo o Ministério dos 

Transportes, é concedido ou tem sua operação autorizada à administração por parte 

dos governos estaduais e municipais. A Lei 9277/96, cujo artigo 2º é regulado pelo 

Decreto 2184/97, preceitua que o conceito de Porto Organizado Delegado 

compreende o porto no qual a União, através de convênios, transfere sua 

competência original de exploração dos portos federais e rodovias a outro ente 

federativo (municípios, estado da federação ou ao Distrito Federal), ou ainda ao 

consórcio deles. A delegação só pode ocorrer se os portos estiverem sob a 

responsabilidade das empresas diretas ou indiretamente controladas pela União. 

Ainda existem 42 terminais de uso privado (instalação portuária explorada 

mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado) e 3 complexos 

portuários que operam sob concessão à iniciativa privada.  

As atividades portuárias no Brasil tiveram o principal foco, segundo Rodrigues 
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e Lemos (2011), em continuar recebendo e enviando cargas. Já os portos 

internacionais, os classificados de terceira geração, foram constituídos em nós da 

complexa rede de distribuição/produção internacional. Esses portos possuem 

centros de serviços de valor agregado e de logística de abrangência internacional. 

Com esse patamar os portos internacionais puderam ser transformados em vetores 

para a redinamização de economias locais. 

 Segundo o site do Ministério de Transportes, através da reforma portuária que 

veio pela Lei de Modernização dos Portos, o governo pode transferir o controle dos 

portos às administrações portuárias estaduais e também às Companhias Docas. Ele 

buscou também, obter o apoio de investimentos do setor privado através de 

concessões e arrendamentos. Isso ajudou para importantes mudanças no setor 

portuário, especialmente no regime jurídico da exploração dos portos organizados e 

das instalações portuárias. Também possibilitou um novo olhar para o setor, 

trazendo a participação do estado, dos municípios, e da iniciativa privada da 

atividade portuária, culminando com o estímulo da concorrência e redução de custos 

portuários. 

Os portos organizados são definidos pelo § 1º do artigo 1º Lei de 

Modernização dos Portos 8.630/93 como: 

“o construído e aparelhado para atender as 

necessidades da navegação e da movimentação e 

armazenagem de mercadorias, concedido ou 

explorado pela União, cujo tráfego e operações 

portuárias estejam sob a jurisdição de uma 

autoridade portuária.” 

 No ano de 2001 foi criada pela Lei n° 10.233 a agência reguladora 

ANTAQ - Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que se caracteriza como 

uma entidade integrante da Administração Federal indireta, estando submetida 

ao regime autárquico especial, com personalidade jurídica de direito público, 

independência administrativa, autonomia financeira e funcional, possuindo 

mandado fixo de seus dirigentes. Além disso, é vinculada ao Ministério dos 

Transportes, sua sede e foro encontram-se no Distrito Federal, podendo instalar 

unidades administrativas regionais. 

 De acordo com site da ANTAQ, a agência tem por finalidade os seguintes 

pontos como: I) Implementar em sua esfera de atuação as políticas formuladas 

pelo Ministério dos Transportes e pelo Conselho Nacional de Integração de 
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Políticas de Transporte - CONIT, segundo os princípios e diretrizes 

estabelecidos na Lei nº.10.233, de 2001. II) Regular, supervisionar e fiscalizar 

as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração 

da infraestrutura portuária e aquaviária, exercida por terceiros, com vistas a: III) 

Garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento aos padrões de 

eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos 

fretes e tarifas. IV) Harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas 

concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades 

delegadas, preservando o interesse público e terceiro, arbitrar conflitos de 

interesse e impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração 

contra a ordem econômica. 

Posteriormente a criação da ANTAQ em 2005, o Governo Federal criou a 

Agenda Portos, cujo objetivo,segundo o Ministério dos Transportes seria 

levantar aspectos legais, institucionais e operacionais que comprometiam as 

atividades portuárias, com a finalidade também de apontar soluções a serem 

implementadas até o ano de 2008. Dentre as ações que precisavam ser criadas 

e apontas pela Agenda Portos, destacou-se a criação da Secretaria Especial de 

Portos, sancionada pela Medida Provisória nº 369 de 07 de maio de 2007 e 

posteriormente convertida para Lei nº 11.518 que tem por principais atribuições 

a formulação de políticas e diretrizes para o fomento do setor, a execução de 

projetos e ações de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura, a participação 

na discussão e elaboração do planejamento estratégico setorial e por último a 

consolidação do marco regulatório setorial. 

Os relatos históricos mostram os esforços da indústria portuária em alcançar 

melhorias e dinamismo no setor, contudo é importante também mencionar que em 

pleno século XXI a questão portuária ainda passa por transformações significantes e 

algumas destas transformações foram mencionadas por Porto (1999). Este autor 

explica que, devido às transformações que aconteceram na economia mundial, 

principalmente na globalização, os portos no século XXI devem priorizar a qualidade 

dos serviços portuários prestados ao consumidor. 

Porto (1999) menciona ainda que essa nova fase da economia pode ser 

chamada de “indústria de atendimento do consumidor”, ou seja, produtos e serviços 

totalmente voltados para o interesse do consumidor. Com a indústria portuária não 
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teria sido diferente segundo o autor, com relação a sua exploração ou na prestação 

de serviços portuários à carga ou ao navio. 

Segundo Diniz (2013) hoje a questão é que a operação portuária brasileira 

está muito distante da qualidade e muito distante das referências mundiais de 

eficiência e produtividade. Outro agravante segundo o autor seria as estruturas 

obsoletas e equipamentos sucateados. Tudo isso eleva os custos dos serviços 

portuários e na maior parte danifica ou prejudica a mercadoria. 

O Governo brasileiro tentou reverter o quadro, após a criação da Medida 

Provisória-MP 595 de 2012, com o objetivo de melhorar a eficiência portuária e 

reduzir custos, além de atrair mais investimentos para atender a demanda crescente 

do país. Todavia, é preciso investir em alternativas logísticas para o escoamento das 

mercadorias (DINIZ, 2013). 

Concordamos quando Porto (1999) diz que os portos do século XXI serão um 

porto - cidade, ou seja, um porto, cuja identidade estará intimamente ligada ao seu 

ambiente geográfico e socioeconômico. A identificação do meio ambiente com a 

atividade é hoje uma realidade nos países com portos mais evoluídos. 

Segundo Silva e Cocco (1999), os países centrais transitando diferentes 

caminhos e avaliando diversamente as mudanças econômicas, tecnológicas e 

institucionais da globalização, já trilham muito antes que o Brasil uma reconfiguração 

dos dispositivos logísticos e na adequação das suas infraestruturas de transportes, 

em particular no que diz respeito ao estabelecimento de nexos territoriais entre o 

porto e a sua hinterlândia. 

Fechamos esse capítulo melhor caracterizando o conceito de hinterlândia 

como um grupo de localidades conectadas com o porto pelo relativo fluxo de 

materiais. Pizzolato (et. al., 2008) associa o porto a um polo ofertante de serviços 

logísticos. Essas definições procuram tratar o porto como um elo logístico dentro de 

um mercado competitivo, em que deve atuar de forma pró-ativa comercial e 

tecnologicamente para garantir seu mercado. Além disso, a hinterland pode ser vista 

como dinâmica e mutável, podendo ser disputada por diversos portos (ou terminais) 

na medida em que consigam oferecer seus serviços de maneira competitiva no 

mercado (PIZZOLATO, N.D; SCAVARDA, L.F; PAIVA, R 2008). 

Abaixo o quadro mostra um resumo das fases que destacamos como 

determinantes na evolução do sistema portuário brasileiro. 
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Quadro 1: Fases importantes do sistema portuário brasileiro 

 
FASES 

 
DESTAQUES 

 
 
 

 

1. A ABERTURA DOS PORTOS ÀS 
NAÇÕES AMIGAS (28 de janeiro de 
1808) 

 
> SURGIMENTO DAS PRIMEIRAS 
CONCESSÕES PARA EXPLORAÇÃO DAS 
ATIVIDADES PORTUÁRIAS 

 
> INSERÇÃO DO BRASIL NO MERCADO 

MUNDIAL E A EXTINÇÃO DO MONOPÓLIO DO 
COMÉRCIO DA COLÔNIA DE PORTUGUAL 

 

> PRIVATIZAÇÃO DOS PORTOS 
ORGANIZADOS (SANTOS) EM 1888 

 

 

 

2. O GOVERNO CONSTITUCIONAL (1934-

1937) E O ESTADO NOVO (1937-1945) 

> IMPLANTAÇÃO DE PARTE FUNDAMENTAL 
DA INFRAESTRUTURA DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTA DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

 

> INSTALAÇÃO DO PROGRAMA 

ESTATIZANTE QUE ALTERA O PERFIL 
DA ATIVIDADE PORTUÁRIA, PASSANDO O 
ESTADO A MANTER UM MAIOR CONTROLE 
SOBRE OS PORTOS. 
 

> CONCEITUAÇÃO DO TRABALHO 

PORTUÁRIO (CAPATAZIA, ESTIVA, ETC) E 

SUAS RESPECTTIVAS TAXAS DE 

COBRANÇAS. 

 

 
 
 
 

3. A LEI DE MODERNIZAÇÃO DOS 

PORTOS (25 de fevereiro de 1993) 

 
> APRESENTA UMA VISÃO PRIVATIZANTE, 
SURGINDO AS FIGURAS DO 
ARRENDAMENTO E TREMINAIS PRIVATIVOS. 

 

> AS COMPANHIAS DOCAS PASSAM A SER 
ADMINISTRADORAS E 

AUTORIDADES PORTUÁRIAS. 
 

> SURGE A FIGURA DO OPERADOR 
PORTUÁRIO, DO ORGÃO GESTOR DE MÃO 
DE OBRA - OGMO E DO COMANDO 

ÚNICO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA. 
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Fonte: ARAÚJO, F.H.C.B. Sistema Portuário Brasileiro: Evolução e Desafios. Florianópolis/SC. Curso 
de Especialização em Engenharia e Gestão Portuária – Universidade Federal de Santa Catarina, 
departamento de Engenharia Civil, 2013, (pág 23 e 24) 

 

 

2 – Áreas portuárias do Estado do Rio de Janeiro 

 

A evolução dos portos no Estado do Rio de Janeiro é de suma importância 

para melhor compreensão do nosso objetivo de estudo. A caracterização e 

identificação do papel do sistema portuário no município serão relevantes para 

entendermos o momento em que se encontram as questões portuárias no Estado do 

Rio de Janeiro e principalmente a influência que essas questões têm sobre os novos 

empreendimentos, no nosso caso especificamente o “Porto de Jaconé” ou Terminal 

de Ponta Negra no município de Maricá (RJ). 

Segundo Rio (1991) a área portuária do município do Rio de Janeiro viveu 

quatro grandes momentos principais bastante característicos que nos ajudam a 

entender o contexto histórico do Estado. O primeiro foi o momento de sua formação 

e consolidação como lugar de atividades portuárias, atracação, armazéns e 

trapiches (máquina destinada a moer cana de açúcar). O segundo momento foi o de 

fortalecimento e definição de seu papel como o principal porto brasileiro através das 

grandes obras urbanísticas de Rodrigues Alves e Pereira Passos. O terceiro viu a 

consolidação de suas funções econômicas e de sua área de influência para 

importações e exportações. E o quarto grande momento se mostra com o 

 
 
 
 
 
 

4. A SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS (07 de 
maio de 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 SITUAÇAO DE “SEGUNDO PLANO” PARA 
UM FOCO MAIOR EM UMA VISÃO 
DESENVOLVIMENTISTA PARA O PAÍS. 

 
> FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES E 
A PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO 
ESTRTÉGICO DO SETOR, SENDO 
RESPONSÁVEL PELO PLANO DE OUTORGAS. 
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esvaziamento de sua importância original e as problemáticas em sua resposta às 

questões portuárias. 

 De forma resumida Rio (1991), caracteriza a primeira fase da consolidação no 

século XVIII, mostrando que esse período se destacou pela evolução da cidade do 

Rio de Janeiro e do crescimento de sua malha urbana. Os fatores essenciais como a 

cotação do açúcar no mercado internacional e a expansão da mineração, cujo 

escoamento dava-se pelo porto do Rio, foram de grande importância para as 

funções portuárias e do desenvolvimento da cidade. 

 Já no século XIX que marca a segunda fase podem-se identificar os impulsos 

de expansão e consolidação de funções nas áreas portuárias do Rio. Com a 

chegada da Família Real em 1808 e abertura dos portos às Nações Amigas, outros 

fatores como comércio exportador, ciclo do açúcar e depois o ciclo do café advindos 

do Vale do Paraíba, possibilitaram a comercialização e exportação inteiramente pelo 

porto do Rio de Janeiro (RIO 1991). 

Segundo informações no site da ANTAQ, a vinda da Família Real e a 

Abertura dos Portos às Nações Amigas no início do século XIX, fez com que as 

atividades portuárias atingissem seu ápice, contudo foi somente da década de 1870 

que surgiram os primeiros projetos para o desenvolvimento de um complexo 

portuário no Estado do Rio de Janeiro, que até então funcionava por meio de 

instalações dispersas. 

 

Figura 2: O Porto do Rio de Janeiro no princípio do século 

 
Fonte: CDRJ – Docas do Rio 
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O terceiro momento caracterizado por Rio (1991) se dá no século XIX em sua 

segunda metade e se define como Especialização Espacial. Esse momento histórico 

de influência para o porto do Rio de Janeiro se deu graças aos reflexos da 

Revolução Industrial nos países centrais, à intensificação das relações capitalistas e 

de produção e, por último, à internacionalização dos investimentos.  

Com o sistema urbano e o espaço das cidades sendo profundamente 

marcados pelos acontecimentos acima mencionados, os interesses nas áreas 

portuárias vão refletir nas expectativas de sua modernização nos portos existentes 

até então. Foi nesse período que surgiram projetos propostos para obras de 

melhorias dos portos no Estado em geral. 

A dinamização do comércio exterior e das atividades portuárias levou a 

intensas disputas entres grupos de interesses para o domínio das funções dos 

Portos no estado do Rio. 

Foi na virada do século XIX para século XX que a história do município do Rio 

de Janeiro ajudou a entender a questão dos portos no Estado, onde podemos 

encaixar a quarta e última fase das questões portuárias e perceber que as estruturas 

portuárias e urbanas entraram em crise no século XX. A mudança no regime político 

iria precipitar grandes transformações econômicas e sociais através de uma nova 

consciência política ampliada da população (CARVALHO, 1985, apud RIO, 1991, 

p.197). 

Ocorreram no município Rio de Janeiro, nessa época, cinco alterações 

básicas que afetariam significativamente as funções dos portos em escala Estadual. 

São elas: aumento demográfico (imigração e abolição), surtos epidêmicos, déficit 

habitacional (quantidade e qualidade), inflação (emissão de moeda sem lastro), e 

especulação financeira (CARVALHO, 1985, apud RIO, 1991, p.197). 

 Ao mesmo tempo em que a cidade do Rio de Janeiro apresentava condições 

precárias para as funções portuária e residencial, segundo Rio (1991), também se 

mostrava como uma área de importante concentração de indústrias e oficinas, 

fundições e serralherias.    

 O crescimento urbano do município do Rio de Janeiro e as mazelas que esse 

crescimento desordenado trouxe para a questão portuária naquele período, fez com 

que o atual presidente da época Rodrigues Alves (período do mandato 1902-1906) 

assumisse a coordenação e implantação dos projetos e obras para o porto do Rio, 
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que foi visto como projeto de remodelação da capital (LAMARÃO, 1984 apud, RIO, 

1991, p.204). 

  A modernização do porto do Rio de Janeiro nesse período e as obras de 

melhoramentos se deram graças a elevados endividamentos do país com, 

principalmente o Banco Rotschild, que segundo Rio (1991), culminou num processo 

de progressiva dependência externa. As dificuldades de funcionamento que o porto 

do Rio de Janeiro passou no início do século XX foram por não acompanhar as 

necessidades da metrópole e do país, fazendo com que o mesmo perdesse a 

liderança nacional de exportador para o porto de Santos, contudo, o Rio de Janeiro 

continuou a afirma-se como principal porto importador. 

 Compreendendo as transformações do porto do Rio de Janeiro, seu papel na 

economia Estadual e sua influência nas principais características de movimentação 

de carga, nas instalações físicas e nas tendências para o futuro em questões 

portuárias, pode-se perceber naquele momento a consolidação da área portuária a 

partir de ações determinantes na estrutura urbana do município do Rio de Janeiro 

iniciadas nos anos de 1920, Rio (1991). 

 O centro do Rio de Janeiro na era Vargas entre 1930 e 1945 passou por 

inúmeras alterações sociais e econômicas que influenciaram direta e indiretamente 

na questão do porto do Rio de Janeiro. O intenso fortalecimento do centro da cidade 

através de especulação imobiliária e expansão das atividades de negócios fez com 

que houvesse um desvio de interesse econômico da área portuária. 

 Na década de 60 o principal produto importado pelo porto do Rio de janeiro 

passou a ser o petróleo que cooperou para a inauguração da Refinaria de Duque de 

Caxias e Manguinhos. Nesse contexto autorizava-se a formação da Companhia 

Docas da Guanabara e, posteriormente, seria transformada em Docas do Rio de 

Janeiro (CDRJ) em 1975, que passava a administrar todos os portos do Estado, Rio 

(1991). 

 O cenário histórico descrito acima do município do Rio de Janeiro e sua 

relação com o porto, vai ao encontro com o termo utilizado por Silva e Cocco,1999 

quando atrelam a inserção do território do porto, em particular, pela relação de 

complementariedade que a infraestrutura tem com sua cidade.  

 Ou seja, a restruturação das questões portuárias no Estado do Rio de 

Janeiro, é desejada até os dias atuais, para tanto, é necessário desde a ampliação 

de polos industriais, a criação ou expansão de novas centralidades, modificando 
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assim a configuração espacial para alcançar uma dinâmica produtiva do Estado 

(Vasconcellos, 2010). 

 É fato que o Estado do Rio Janeiro vem aumentando suas atividades 

industriais nestas últimas décadas, entre elas a da atividade extrativa do petróleo e 

gás, das indústrias siderúrgicas, a criação de polos petroquímicos, as indústrias 

automobilísticas e o surgimento de novos portos e a expansão dos existentes, toda 

essa expansão traz uma nova configuração espacial em todo o território. 

 Segundo Vasconcellos (2010) a localização e vocações dos principais portos 

do Estado têm sido repensadas, devido ao aumento da produção industrial, que 

demanda o escoamento desses produtos para eles. Inserido nesse contexto é 

necessária a ampliação e reestruturação dos mesmos, criando- se novos complexos 

portuários, como podemos citar o Complexo do Açú, que já aponta para uma 

discussão sobre novas configurações do território. 

 O porto de Itaguaí (antes chamado de Sepetiba) também pode ser citado, 

pois movimenta cargas de granel sólido (minério de ferro) e importa carvão 

metalúrgico, coque e alumina. Encontra-se em construção uma usina siderúrgica, do 

grupo Atlântico Sul AS. É um porto em expansão, já contando com um terminal de 

contêineres, e um centro de Logística. 

 Diante desse crescimento das atividades industriais, é necessário o 

surgimento também de novas rodovias e uma ampliação da rede de fluxos por todo 

o território do Estado. Os novos portos mencionados vão requerer a criação de 

novas centralidades para o Estado do Rio de Janeiro trazendo certamente uma nova 

configuração espacial e urbana de sua rede. 

 Entre os projetos que estruturam esse novo curso dos portos no Estado do 

Rio de Janeiro, podemos citar o Arco Metropolitano, a criação do COMPERJ, a 

exploração do petróleo em larga escala, incluindo a descoberta do pré-sal mais 

especificamente no campo lula, impulsionam a dinâmica estadual. 

 O porto de Jaconé encontra-se imerso nesse novo contexto dos portos no 

Estado do Rio de Janeiro, em que é necessária a criação de novos portos para 

escoamento da demanda inerente as questões de exploração do petróleo do Pré-sal 

e Bacia de Santos.  

Podemos aproveitar e mencionar o conceito de “cidade portuária” para melhor 

caracterizar esse momento de novos empreendimentos. Em primeiro lugar esse 

conceito “cidade portuária” questiona a sustentabilidade de uma infraestrutura de 
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movimentação de cargas. Uma vez que os horizontes de produção são 

relativamente instáveis e indefinidos no plano setorial, é preciso manter outras fontes 

de geração de renda e emprego. Nesse sentido Silva e Cocco (1999) vão enfatizar 

que o porto, quando pode ser recuperado para o desenvolvimento local, é sem 

dúvida uma vantagem comparativa estratégica para aquela região. 

 Em segundo lugar, o modelo de “cidade portuária” no qual consideramos que 

o porto de Jaconé esteja inserido, condiz com o momento dos portos no Brasil e no 

Estado do Rio de Janeiro, que vem questionar os estatutos administrativos dos 

Portos hub port. Neste modelo (hub port), a infraestrutura tende a predominar o 

caráter privativo dos terminais portuários, ou seja, são concedidas a operadores 

capazes de garantir a circulação das mercadorias consignadas por essas empresas, 

no caso de Jaconé concedido a implantação a DT engenharia.  

O conceito “cidade portuária” de Silva e Cocco (1999) irá enfatiza a 

necessidade de resolver o processo de desestatização (reduzir ou excluir a gestão 

do Estado) dos portos numa rearticulação pública de seus arranjos políticos 

institucionais, que viabilizem o desenvolvimento socioeconômico em bases locais 

e/ou regionais. 

 Em terceiro, esse conceito questiona o deslocamento da função portuária 

longe dos contextos urbanos. O isolamento do porto, como estratégia de valorização 

das infraestruturas de circulação, segundo os autores dificulta a sua assimilação 

como parte do cotidiano da comunidade local (Silva e Cocco, 1999). 

 Ainda segundos os autores a perspectiva das “cidades portuárias” diferencia-

se de uma visão hegemônica existente hoje, que tem sua organização e o 

funcionamento dos portos, centrada quase que exclusivamente no valor tecnológico 

das infraestruturas, dos equipamentos disponíveis para a movimentação de cargas e 

nas condições de acesso. As perspectivas das cidades portuárias desenvolvem uma 

abordagem mais abrangente, do tipo territorial, na qual é a cidade que se transforma 

no elo principal de articulação entre o porto e a economia regional, e entre esta e os 

mercados globais.  

Concordamos com Silva e Cocco, 1999 sobre a definição mencionada, 

principalmente no ponto que trata a cidade como elo principal entre o porto e a 

economia regional, o porto de Jaconé se enquadra nessa perspectiva. 

A seguir faremos algumas considerações sobre os portos localizados no 

Estado do Rio de Janeiro segundo site da ANTAQ e Companhia Docas (CDRJ), com 
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intuito informativo e melhor percepção do conceito cidade-portos no Estado do Rio 

de Janeiro.  

Segundo o site da ANTAQ e Companhia Docas (CDRJ), o Porto do Rio de 

Janeiro teve sua origem em 1870 com a construção da doca da Alfândega e os 

primeiros projetos surgiram devido às instalações serem dispersas. Em 1910 ocorreu 

sua inauguração oficial e no ano de 1936 foi constituído o órgão federal autônomo 

denominado de Administração do Porto do Rio de Janeiro. Mais tarde, em 1973, 

aprovou-se a criação da Companhia de Docas da Guanabara, atualmente conhecida 

como Companhia de Docas do Rio de Janeiro na qual é feita a administração. 

Ainda segundo o site da ANTAQ, o Porto do Rio de Janeiro (Figura 3) 

localiza-se na costa oeste da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro com 

uma área total do porto organizado de aproximadamente 1.000.000 m². O site 

informa também que o porto atua com potenciais cargas, tais como: carga geral 

conteinerizada, eletroeletrônicos, borrachas, petroquímicos, peças e partes de 

veículos, café, produtos siderúrgicos, bobinas de papel para imprensa, além de 

granéis sólidos como trigo e ferro gusa. 
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Figura 3: Porto do Rio de Janeiro na atualidade 

 
Fonte: ANTAQ http://antaq.gov.br/Portal/Portos_PrincipaisPortos.asp 
 
 

 Consta no site da ANTAQ que em 1973 o governo do então Estado da 

Guanabara, promoveu estudos para a implantação do Porto de Sepetiba, destinado 

a atender, principalmente, ao complexo industrial de Santa Cruz (RJ). No ano de 

1975 houve a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, e a 

implantação do novo porto ficaria a cargo da Companhia de Docas do Rio de 

Janeiro, criada em 1975 como já relatado anteriormente neste estudo, porém, a 

inauguração foi realizada em maio de 1982.  

Foi a partir de novembro de 2005 que através da Lei nº 11.200 

(D.O.U.25/11/2005), o Porto de Sepetiba passou a ser denominado de Porto de 

Itaguaí (Figura 4). Este porto é administrado pela Companhia de Docas do Rio de 

Janeiro (CDRJ) e encontra-se localizado na costa norte da baía de Sepetiba, em 

Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, apresentando uma área total marítima de 12 

km de largura. 

 

 

 

 

 

http://antaq.gov.br/Portal/Portos_PrincipaisPortos.asp
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Figura 4: Porto de Itaguaí (Sepetiba) 

 
  Fonte: ANTAQ http://antaq.gov.br/Portal/Portos_PrincipaisPortos.asp  

 

 

 O Porto de Itaguaí se destaca por concentrar algumas características 

importantes referentes à localização, aos sucessivos incrementos registrados pela 

movimentação de contêineres e por ser um grande canal de escoamento da 

economia brasileira e contemplado pelo parque siderúrgico com excepcionais 

condições locais de interação aos modais de transporte rodoviário e ferroviário. 

Com a crescente necessidade de exportação do café proveniente da região 

do Vale do Paraíba, constatada a partir de 1923, o porto de Angra dos Reis surgiu. 

Contudo, segundo as informações contidas no site da atual administradora 

Companhia de Docas do Rio de janeiro as atividades só foram efetivas em 1932.  

Isso se deu quando a movimentação de carga por via marítima consistia 

basicamente de carvão e madeira. 

Em 1945 foi criada a Companhia de Siderúrgica Nacional – CSN, a partir de 

então o Porto de Angra dos Reis (Figura 5) passou a receber o carvão que vinha de 

Imbituba –SC, em fluxos estáveis até o ano de 1963, cujo abastecimento passou a 

ser feito via rodovia. Com essa alteração, o porto de Angra dos Reis em 1970 se 

caracterizou basicamente em um polo exportador de produtos siderúrgicos da CSN 

e também importador de trigo. 

http://antaq.gov.br/Portal/Portos_PrincipaisPortos.asp
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Figura 5: Porto de Angra dos Reis 

 
 Fonte: ANTAQ http://antaq.gov.br/Portal/Portos_PrincipaisPortos.asp  

 

A concessão de administração e exploração do porto concedida ao Governo 

do Estado foi extinta em abril de 1976 e transferida para a Companhia de Docas do 

Rio de Janeiro. Ainda segundo informações contidas no site de Docas Rio, que 

embora o porto de Angra disponha de excelente integração com modais de 

transportes marítimo, ferroviário e rodoviário, o porto permanece exercendo 

essencialmente as funções de exportador de produtos siderúrgicos e granito, além 

de importador de trigo para abastecer o moinho Sul Fluminense. 

Situado em uma das mais belas regiões do Rio de Janeiro, com excelente 

integração aos modais de transportes conforme já mencionamos anteriormente, o 

Porto de Angra dos Reis exerce importante papel na movimentação de cargas e 

granéis e também no apoio offshore (estruturas petrolíferas localizadas em alto mar) 

relacionadas às atividades de prospecção da Bahia de Santos. 

A história do Porto de Niterói começa em 1925 com a concessão e 

autorização que o Governo do Estado, através do decreto nº 16.962, transferiu para 

o poder público estadual a construção e exploração comercial do porto em questão. 

Suas instalações iniciais segundo o site de informações Docas Rio foi de um trecho 

de cais de 100 m e um armazém de carga geral. 

http://antaq.gov.br/Portal/Portos_PrincipaisPortos.asp
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Figura 6: Porto de Niterói 

 
Fonte: ANTAQ http://antaq.gov.br/Portal/Portos_PrincipaisPortos.asp  

 

Foi em abril de 1976, que através do decreto nº 77.534, o Porto de Niterói 

teve sua concessão extinta, suas atividades e propriedades foram incorporadas pela 

Companhia de Docas do Rio de Janeiro neste mesmo ano.  

Ainda segundo o site de informações Docas Rio, o porto de Niterói tinha como 

principal operação até o ano de 2004 a importação de trigo, no qual abastecia o 

complexo do Moinho Atlântico, localizado nas proximidades do porto. 

Posteriormente, houve paralisação dessa atividade, devido à localização estratégica 

da Baía de Guanabara. 

A partir do entendimento de sua localização estratégica, o Porto de Niterói 

desenvolveu potencial no atendimento de demandas específicas geradas, sobretudo 

no contexto das atividades de reparos navais e de apoio offshore. 

O quadro do Porto de Niterói, hoje, segundo a Agência Nacional de 

Transporte Aquaviário, é destinado a atender a demanda logística e de cargas na 

atividade offshore, com foco em empresas nacionais e internacionais de óleo e gás 

que operam no país. Hoje existem a Nitshore e NitPort que são bases logísticas que 

apoiam as atividades offshore da América Latina sendo responsáveis pelo suporte, 

fabricação, reparação e apoio de plataformas e equipamentos de produção de 

petróleo e gás. 

O Porto de Niterói importa e exporta equipamentos, peças e cargas em geral 

e, segundo as informações contidas no site da ANTAQ, o mesmo pretende servir ao 

http://antaq.gov.br/Portal/Portos_PrincipaisPortos.asp
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escoamento da produção das demandas existentes no polo petroquímico de Itaboraí 

(COMPERJ). 

Hoje o Estado do Rio de Janeiro possui um potencial considerável com 

relação à exploração de petróleo. Contudo não podemos deixar de mencionar os 

rebatimentos negativos nas questões ambientais e possíveis desdobramentos das 

desigualdades sociais que permeiam qualquer processo de expansão industrial e 

urbana de uma cidade. Mais adiante abordaremos melhor a questão ambiental e 

social do porto de Jaconé. 

3- Área de Estudo – Porto de Jaconé 
 
 

 O distrito de Jaconé está situado dentro dos limites de Maricá, cidade 

integrante da Região Metropolitana do Rio de Janeiro desde 2009 de acordo com 

informações do Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de 

Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ). 

 Segundo o plano de desenvolvimento urbano do município de Maricá (1984), 

o distrito de Vila de Ponta Negra onde se encontra Jaconé seria o segundo distrito 

de quatro existentes na cidade (Figura 7). Essa delimitação de distritos existe desde 

05 de abril de 1990 data que foi promulgada a Lei Orgânica Municipal.  

 
Figura 7: Delimitação distrital do município de Maricá-RJ 

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente Maricá-RJ 

 
 A localização do distrito de Jaconé é de extrema importância para iniciarmos 

o estudo do Projeto Terminais Ponta Negra (TPN) também apelidado de “Porto de 
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Jaconé”. Segundo jornal da região (Lei Seca Maricá) o município de Maricá está 

sendo considerado a capital nacional do pré-sal. Esse título se deve à localização 

estratégica da cidade, que encontra-se apenas a 60 Km do centro do Rio de Janeiro 

com uma população de aproximadamente 150 mil habitantes e área de 363Km² 

segundo dados do IBGE.  

 Dados da Petrobras mostram que o campo do pré-sal que beneficia Maricá já 

possui confrontação de 48,9 % com relação ao do pré-sal da Bacia de Santos. Outro 

fator atrativo e determinante está nas áreas de exploração que se localizam a 200 

km da costa, uma diferença de 100 km a menos a Bacia de Campo (Macaé). 

 O aumento na produção de petróleo no campo Lula levou o município de 

Maricá a assumir em 2017 a liderança em recebimento de royalties, fato que foi 

sustentado pela operação das Floating Produtions Storage and Offloading (navio 

utilizado pela indústria petrolífera para a exploração), e, por outro lado, o declínio da 

produção da Bacia de Campos.   

 Somando esses fatores, Maricá ainda terá outro potencial estratégico 

relacionado à construção do gasoduto Rota 3, que segundo a Petrobras tem a 

finalidade de abastecer o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

(Comperj) em Itaboraí localizado a 34Km da cidade. 

 
Figura 8: Área Campo Lula do Pré – Sal e Rota 3 

 Fonte: Site Energyway: http://home.energyway.com.br/2017/05/18/p-66-inicia-producao-no-campo-   
de-lula/  

http://home.energyway.com.br/2017/05/18/p-66-inicia-producao-no-campo-%20%20%20de-lula/
http://home.energyway.com.br/2017/05/18/p-66-inicia-producao-no-campo-%20%20%20de-lula/
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Permeando esses atrativos, é importante lembrar que são pontos que 

determinam o interesse e intenção do município em apostar na construção do 

Terminal Ponta Negra (TPN), empreendimento de cunho privado que possui 

estimativa de movimentação de 85 mil barris/ dia em transbordo, procedimento que 

hoje é feito em alto mar e trata-se de uma operação custosa.    

 O empreendimento conta com estudos de EIA/RIMA dentro dos parâmetros 

emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, referente à Instrução Técnica 

CEAM/DILAM Nº08/2013 e também à resolução CONAMA01/86. 

Futuramente na segunda fase, o EIA chamará o TPN de operação plena. O 

Terminal Ponta Negra irá incorporar outros empreendimentos, que serão: terminal 

de granéis líquidos, terminal de carga conteinerizada ou não e estaleiro naval. Estes 

empreendimentos passarão por processos individuais de licenciamento ambiental 

segundo consta no Estudo de Impactos Ambientais volume I. 

O Objetivo de instalação do Terminal Ponta Negra (Figura 9) é estratégico 

para apoiar a nova infraestrutura e logística à exploração de petróleo e gás 

provenientes das bacias de Campos e de Santos. A localização que se pretende o 

empreendimento tem tamanha importância à questão das instalações nas 

proximidades como: Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) e do 

novo sistema viário denominado Arco Metropolitano do Estado do Rio de Janeiro e 

por estar inserido na segunda região metropolitana mais importante do Brasil 

despois de São Paulo. 
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Figura 9: Terminal Ponta Negra e COMPERJ 

 

  Fonte: Estudos de Impactos Ambientais (EIA/RIMA)- DTA Engenharia 

 

 

O acesso marítimo segundo o EIA/RIMA seria extremamente favorável, sendo 

possibilitado pela profundidade natural de 30 m próximo à costa pelo Oceano 

Atlântico. Com base nos critérios da tabela (1), foram analisadas três localidades 

para possível instalação do terminal portuário, sendo escolhida a alternativa de 

Maricá – Ponta Negra principalmente devido à profundidade junto à costa, 

característica extremamente importante para a implantação de um terminal portuário, 

segundo informações do RIMA, 2014. 
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Tabela 1: Análise Multicritérios de alternativas locacionais 

 
Fonte: RIMA,2014  
 
 

O RIMA (2014) do empreendimento aborda que devido ao desenvolvimento 

do setor portuário nacional, a necessidade por áreas apropriadas para instalação de 

terminais marítimos também aumentou e isso ocorreu principalmente nos estados do 

Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, no qual se encontra a maior 

concentração de campos petrolíferos offshore brasileiros.  

 Segundo Moraes, “Os Portos OffShore são aqueles localizados à margem da 

costa, ligados ou não a terra. Nesse tipo de portos os navios operam praticamente 

com seus próprios recursos. A exemplo pode-se citar os terminais petroleiros 

situados em mar aberto” (MORAES,2003,p.2-7, apud BARROS 2013,p.14). 

  Resumindo, o TPN (Figura 10) tem o intuito de fornecer a manutenção da 

infraestrutura necessária para implantação de terminais marítimos especializados 

em granéis líquidos e outras instalações, que poderão oferecer a indústria de 

exploração e produção de petróleo e gás, contribuindo para o armazenamento e 

movimentar cargas, manutenção e reparos de embarcações. 
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Figura 10: Concepção dos terminais Ponta Negra 

 

Fonte: Estudos de Impactos Ambientais (EIA)- DTA Engenharia 

 
Legenda: 

      Canal de acesso ao estaleiro 

       Terminal de Granéis líquido 

       Estaleiro  

       Terminal de Contêineres  

         Quebra-Mar       

         Gasoduto Rota 3     
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4- Uma análise dos Impactos Ambientais 

 

 

 Este capítulo introduz os conceitos para definir os possíveis impactos 

associados ao Terminal de Ponta Negra (TPN). 

 Baseado na Resolução CONAMA 001/86, artigo 1º o EIA/RIMA do Terminal 

de Ponta Negra, considerou impacto ambiental como qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

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

indiretamente, afetem: (I) a saúde, a segurança e o bem estar da população; (II) as 

atividades sociais e econômicas; (III) a biota; (IV) as condições estéticas e sanitárias 

do meio ambiente; (V) a qualidade dos recursos ambientais. 

 Como forma de dar objetividade às análises, pode-se entender impacto como 

toda alteração significativa das condições ambientais prévias, decorrente das ações 

do homem, considerando ambiente em sentido amplo e seus componentes físicos, 

bióticos, econômicos, sociais e culturais. 

 Desta maneira podemos classificar os impactos ambientais como: impacto 

direto e impacto indireto. O EIA/RIMA caracterizou o impacto direto como sendo de 

primeira ordem, ou seja, decorrentes diretamente dos aspectos ambientais que são 

elementos que compõem as atividades necessárias à implantação e operação do 

empreendimento. Já o impacto indireto, foi caracterizado pelo mesmo relatório, 

como sendo impacto de segunda ordem, ou seja, decorrentes de um impacto direto. 

 O relatório de impactos ambientais do Terminal de Ponta Negra adotou a 

metodologia com enfoque analítico abrangente, de forma a considerar a formação 

dos impactos no âmbito dos meios físico, biótico e socioeconômico, considerando o 

diagnóstico de sua situação atual e suas fragilidades em contraponto à implantação 

e operação do empreendimento. 

 Os impactos podem ser divididos em três categorias: econômicos, sociais e 

ambientais. Com relação a este trabalho vamos nos conter aos impactos ambientais 

e sociais priorizando apenas três impactos para cada categoria. Os efeitos 

econômicos se referem às mudanças no bem-estar, independentemente se essas 

mudanças estão refletidas ou não em fluxos monetários. Os impactos sociais 

referem-se a mudanças no nível de coesão, vitalidade, confiança e demografia da 

comunidade. Os impactos ambientais são os que alteram o meio ambiente ou em 
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algum de seus componentes por determinada ação ou atividade humana. 

(AUSTRALIAN GOVERMENT, 2005 apud PASSOS,2013,p.46). 

 

4.1 Áreas de influência 

 

 

 Desde o ponto de vista ambiental, as áreas de influência de um 

empreendimento se definem como um espaço suscetível a sofrer alterações como 

consequência da sua implantação, manutenção e operação ao longo de sua vida útil 

(NASCIMENTO, 2004, apud PASSOS,2013,p.48). 

 Segundo a legislação ambiental, a área de influência se delimita em três 

âmbitos: Área de Influência indireta (AII), Área de influência direta (AID) e área 

diretamente afetada (ADA). Cada um desses subespaços recebe impactos nas fases 

de construção e operação do empreendimento, ora com relações causais diretas, 

ora indiretas, além da ADA onde se localiza o empreendimento propriamente dito, 

que muitas vezes é chamada de área de intervenção (Figura 11). 

 

 

 Figura 11: Áreas de Influência – ADA / AID / AII  

 
  Fonte: Confeccionado pelo autor com base no EIA/RIMA do TPN (em 11/09/18). 
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ADA é a área necessária para implantação do empreendimento, incluindo 

suas estruturas de apoio, via de acesso privativa, que precisarão ser construída, 

ampliadas e reformadas, bem como todas as demais operações unitárias e 

associada exclusivamente à infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do 

empreendimento. 

AID compreende a área geográfica diretamente afetada pelos impactos 

decorrentes dos empreendimentos, projetos e corresponde ao espaço territorial 

contíguo e ampliada da ADA, e como esta deverá sofrer impacto, tanto positivos, 

quanto negativos. Tais impactos devem ser mitigados, compensados ou 

potencializados (se positivos) pelo empreendedor. Os impactos e efeitos são 

induzidos pela existência do empreendimento e não como consequência de uma 

atividade específica do mesmo. 

Por fim AII: abrange um território que é afetado pelo empreendimento, mas 

nos quais os impactos e efeitos decorrentes dos empreendimentos são 

considerados menos significativos do que nos territórios das outras duas áreas de 

influência (ADA e AID). Nessa área tem-se como objetivo analítico propiciar uma 

avaliação da inserção regional do empreendimento. É considerado um grande 

contexto de inserção da área de estudo propriamente dita. 

Essas configurações territoriais, na verdade, são sínteses de rebatimentos de 

impactos que podem ocorrer nos meios físicos, biótico, socioeconômico, cultural e 

institucional. Mais que isso, há situações em que uma dada área de influência, por 

exemplo, a AID, se diferencia para cada meio de ambiência local e/ou regional, 

desenhando contornos próprios, tendo-se dessa forma mais de três áreas que se 

superpõem. 

De maneira resumida o Relatório de Impactos Ambientais do TPN 

caracterizou a AID e a AII dos meios físicos e bióticos compreendendo áreas do 

entorno, localizadas em Jaconé. Já para o meio socioeconômico a AID ficou 

compreendida nos municípios de Maricá e Saquarema e a AII compreendeu os 

municípios que fazem vizinhança com estes. Para melhor compreensão das áreas 

de influência do empreendimento TPN disponíveis os Anexos I e II, os mapas 

mostram áreas de influência dos meios físico e biótico continental e marinho. 

 Ainda segundo o mesmo relatório o meio físico consiste na avaliação do 

relevo, das rochas, do ar, dos ruídos e dos solos presentes na região do 
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empreendimento. O meio biótico reúne as análises referentes à vegetação, animais 

e unidades de conservação encontradas nas proximidades do TPN.    

  

4.2 – Impactos Ambientais e seus aspectos 

 

 

 Devido às suas características iniciais de atividades administrativas, o TPN 

diretamente gerará principalmente poluentes de características domésticas segundo 

o EIA/RIMA, 2014. Na etapa inicial de implantação de acordo com o relatório de 

impactos podemos destacar seis aspectos ambientais, contudo nos resumiremos a 

três que terão sua qualificação e quantificação alterada no processo de implantação 

do Terminal de Ponta Negra conforme a seguir. 

 Segundo a ANTAQ (2018) existem três fontes de impactos ambientais 

relacionadas a portos: empreendimentos portuários, operações portuárias e 

navegação. 

  Infraestrutura portuária: há impactos devido a obras que necessitam ser 

realizada para a ampliação/ manutenção do porto, tais como dragagens de berços 

de acesso e novas frentes de atracação. Quando essas obras são realizadas de 

modo inadequado, podem gerar supressão de ecossistemas locais, alterações na 

dinâmica sedimentar, além de modificar o regime aquático e acarretar em poluição 

dos recursos naturais da região. 

 Operações portuárias: Os impactos são gerados pela manutenção e 

abastecimento de embarcações, pelas operações de manuseio, transporte e 

armazenagem da carga, pelos serviços de manutenção de veículos e máquinas, 

pela geração de esgoto sanitário nas instalações portuárias. Todos esses serviços 

são potencialmente poluidores, pois quando realizados de forma inadequada, geram 

resíduos sólidos e líquidos que contaminam o ar, os corpos de água próximos, o 

solo e o subsolo, alterando consideravelmente a paisagem e gerando distúrbios na 

flora e na fauna local. Além disso, segundo ANTAQ (2018), há também geração de 

ruídos e maus odores e também a atração de animais que são vetores de doenças.  

  Navegação: Os impactos oriundos de embarcações são mais comuns nas 

proximidades dos portos, em decorrência de vazamentos ou derramamentos de 

resíduos oleosos ou combustíveis durante as operações de abastecimento e 

transferência dos mesmos; da poluição do ar gerada nas operações com carga seca 
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como cimento, grãos e minério; da transferência de agentes patogênicos e 

organismos aquáticos nocivos, por meio da água de lastro; dos efeitos de tintas 

tóxicas usadas nas embarcações (a base de estanho orgânico), que se desprendem 

e contaminam a água; e ainda do armazenamento e despejo inapropriado de 

esgotos sanitários e lixo. 

Atentando para os impactos ambientais que ocorrerá a principio na fase de 

implantação do TPN, fizemos questão de apontar os três mais prejudiciais ao meio 

ambiente a nosso ver, baseado em leituras e informações sobre cada um desses 

impactos contidos no próprio EIA/RIMA do empreendimento. 

 

A) Efluentes líquidos 

 

Na etapa inicial de operação, O TPN contará segundo o EIA/RIMA com 

aproximadamente 450 trabalhadores para o máximo das demandas operacionais. 

Com isso, tem-se a contribuição maximizada de esgoto e carga orgânica nessa 

localidade, que antes não possuía. 

O relatório informa que será realizado para esse tipo de efluentes 

provenientes do esgoto dos refeitórios e cozinhas das áreas administrativas do TPN 

um processo de tratamento de caráter biológico associando a etapas anaeróbias 

(ausência de oxigênio) e aeróbias (presença do oxigênio), através das quais 

ocorrerá a descontaminação destes efluentes. 

Os espaços utilizados pelos 450 funcionários nas áreas administrativas do 

TPS contarão com sistema de captação de esgoto sanitário e águas residuárias que 

direcionarão estes efluentes às respectivas ETEs, podendo haver integração em um 

único equipamento. 

Analisando esse procedimento é preciso ficar atento às questões de 

saneamento básico nesta região, uma vez que o município de Maricá ainda possui 

um sistema de saneamento básico muito deficiente, principalmente em localidades 

mais afastadas do centro da cidade, como no caso de Jaconé.  

É importante lembrar que no município de Maricá o abastecimento de água é 

realizado pela CEDAE e em Saquarema pelas Concessionárias Águas de 

Juturnaíba. De acordo com a Agência Nacional de Águas – ANA, esses sistemas 

requerem ampliação, pois a oferta existente já estaria comprometida.  

O Relatório ainda informa que após o tratamento será feito o reuso de parte 
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do efluente tratado no próprio ambiente, para funções que não exijam água potável 

como: descarga em vasos sanitários, lavagem de piso e veículos, etc. Portanto, o 

efluente será bombeado para um tanque de armazenamento que será responsável 

pela alimentação das atividades mencionadas acima. 

Parte do efluente tratado, proveniente da ETE e não reutilizado, será 

descartado no coletor tronco do sistema, independente da drenagem pluvial.  Este, 

por sua vez, lançará o efluente no mar, em ponto a aproximadamente 2 km da costa, 

junto ao quebra-mar leste. 

 Esse processo de uma maneira ou de outra acarretará no lançamento de 

efluente reutilizado ou descartado em local marinho, mesmo ocorrendo todo 

tratamento possível, a demanda na fase operacional será apenas o inicio de um 

processo permanente de lançamento de esgoto em local que antes considerado sem 

influência direta. O EIA/RIMA informa que obedecerá aos padrões de lançamentos 

estabelecidos pela legislação vigente Resolução CONAMA 430, de 13 de maio de 

2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

complementa e altera a Resolução 357, de 17 de março de 2005. 

 Com toda precaução, a existência da influência diária do montante de 

resíduos que será destinado ao mar já apresenta uma modificação no quadro 

natural. Todos esses serviços são potencialmente poluidores como já mencionado 

mais acima.  Os sistemas de tratamento de efluentes tornam-se importantes porque 

evitam que o efluente contaminado que escorre dos pátios de armazenagem seja 

lançado diretamente no corpo hídrico, passando por processos físicos e/ou químicos 

antes de ser reutilizado ou direcionado ao corpo receptor, como observamos essa é 

uma das medidas que a DTA Engenharia pretende adotar, e é de extrema 

importância ações preventivas e não apenas paliativas. 

 

B) Resíduos Sólidos 

 

Para geração de resíduos sólidos o EIA/RIMA considerou as localidades do 

TPN na fase de implantação, os prédios administrativos. Com relação à classificação 

dos tipos de resíduos sólidos são: Restos de comida; Papéis; Plásticos; Metais; 

Resíduos de sanitários; Cigarros; Resíduos de varrições; Lâmpadas fluorescentes; 

Pilhas/ baterias; Cartuchos/tonners de impressoras. 

 Do montante de resíduos que foram considerados, terão fins diferentes, aos 
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que couberem serão reciclados e os demais serão destinados a aterros sanitários 

com empresas credenciadas, segundo informa no Estudo de Impactos.  

Em relação ao esgotamento sanitário, no município de Maricá prevalece 

amplamente uma situação de precariedade, com um baixo percentual de esgoto 

coletado e tratado, mas o principal problema consiste na destinação final, dada a 

inexistência de infraestrutura adequada para tanto. É preciso ficar atento a esta 

questão principalmente para a localidade de instalação do Porto de Jaconé, uma vez 

que está localizado fora do centro da cidade no qual se encontra a melhor 

infraestrutura de saneamento básico se comparado com a região do futuro 

empreendimento. 

O próprio relatório de Impactos ambientais (RIMA) informa que uma das 

atividades que mais contribui na alteração do meio ambiente é a construção civil. As 

alterações que o TPN produzirá na fase de implantação da obra serão: execução 

dos serviços, confecção de artefatos, limpeza da obra, etc. Além disso, são gerados 

resíduos em toda a vida útil da construção: execução, manutenção, reforma 

desocupação e demolição. 

É Interessante salientar que o mesmo relatório de impactos ambientais 

mostra que ocorrerá modificações da forma e uso do solo e que estas poderão 

carregar partículas sólidas para os corpos hídricos (lacunares e marítimos) que 

poderão alterar a qualidade das águas superficiais e/ou subterrâneas. 

 A preocupação que permeia este ponto está no fato do solo do ambiente 

portuário ser normalmente impactado por acidentes, pela incorreta armazenagem e 

manipulação das cargas que são movimentadas, ou ainda pela disposição 

inadequada de resíduos contaminantes, quando não são devidamente 

destinados/tratados. Neste último caso, o risco de contaminação se configura, 

principalmente, porque os poluentes podem ser levados por águas superficiais ou se 

infiltrar atingindo as águas subterrâneas (GUEDES, 2005; apud TAVARES, 2012, 

p.19). 

 O Porto de Jaconé terá a geração de resíduos sólidos associadas às 

atividades de instalação da infraestrutura para as obras. Ainda segundo o EIA, tal 

geração demandará serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos diversos, 

tanto orgânicos, como inertes e perigosos. Para as obras de implantação do TPN 

são previstas a gerações dos seguintes tipos de resíduos de construção, nas frentes 

de serviços: Concreto; Solos; Pedras; Metais; Madeiras e compensados; e, 



47 

 

Argamassa (cimento).  

 As informações contidas no EIA mostram que caberá ao TPN fiscalizar e 

controlar os procedimentos às condicionantes das licenças ambientais e às 

exigências legais, em contribuição a atuação dos órgãos de fiscalização e controle 

oficiais de tratamento de resíduos sólidos, que segundo os mesmos terá a finalidade 

de reduzir os desperdícios e o volume de resíduos gerados. 

 Nessa questão de fiscalizar e controlar os procedimentos relacionados aos 

tratamentos de resíduos sólidos do TPN é importante ser enfático e comprometido 

com essas diretrizes pré-estabelecidas nos estudos de impactos ambientais, pois 

segundo Guedes, (2005, apud, Tavares. 2012 p.19) o grande problema associado 

aos solos nos ambientes portuários são que seu uso é mutável, uma vez que o 

zoneamento do porto é modificado ao longo dos anos, permitindo que locais que 

abrigavam solos permanentemente confinados possam sofrer perturbações em seus 

sedimentos com a mudança do uso do solo, liberando a contaminação, outrora 

latente, e possibilitando sua dispersão para outras áreas. 

 

C) Alteração da Linha de Costa 

 

O impacto de alteração de linha de costa está previsto no EIA/RIMA do 

Terminal Ponta Negra. Segundo o quadro de avaliação para impactos ambientais de 

meio físico a alteração para esse “atributo” ocorrerá na fase de implantação do 

empreendimento com probabilidade de ocorrência certa na localização da ADA e 

AID do meio físico e está relacionada à execução das obras de construção dos 

quebra-mares do equipamento. 

 Segundo COUTINHO (1995) estruturas artificiais como molhes ou quebra-

mares têm sido utilizadas na construção de marinas e portos e na proteção de praias 

arenosas contra a erosão. Tais estruturas criam hábitats tridimensionais, oferecendo 

uma variedade de ambientes diferentes quanto à orientação, sombreamento e grau 

de exposição às ondas na região entre marés (COUTINHO, 1995 Apud, EIA/RIMA, 

2014 p.49). 

 Nessa região segundo o estudo de impactos será formada uma zona de 

acúmulo de areia decorrente da alteração do regime de ondas incidentes no local, 

com a modificação do ponto de difração dessas ondas. O impacto pelo estudo foi 

considerado de pequena magnitude e baixo grau de relevância principalmente por 
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não gerar zonas de erosão associadas. 

 É importante observar a relevância que foi dada para o impacto pontuado 

como alteração de linha de costa. O estudo considerou de baixa relevância, contudo 

em seu próprio relatório de impactos ambientais no mesmo capítulo é informado que 

será executado um Programa Ambiental de Acompanhamento da Variação Espacial 

e Temporal dos Arcos Praias de Ponta Negra e Jaconé. 

 Esse Programa terá como objetivo analisar as mudanças previstas para 

ocorrer na zona de praia próximo ao quebra-mar leste do TPN e também para 

averiguar o indício de um possível acúmulo de sedimentos na desembocadura do 

canal de Ponta Negra.  

 É importante salientar que a (figura 12) mostra a localização da área de 

dragagem (desobstrução) do canal de acesso ao TPN. Destaca-se na imagem que 

esse processo utilizado como meio de desobstrução também gerará consequências 

negativas de erosão e deposição do arco praial em direção acentuada ao canal de 

Ponta Negra. 
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Figura 12: Localização da área de dragagem do canal de acesso ao TPN. 

 

Fonte: Fonte: Estudos de Impactos Ambientais (EIA)- DTA Engenharia 

 

 

 O Canal de Ponta Negra tem relevância ambiental para a lagoa de Guarapiné, 

localizada nessa região. Sua principal importância está no processo de oxigenação 

realizado de maneira natural nesse corpo hídrico. Diante dos estudos realizados é 

fácil não concordar com a construção do TPN uma vez que os efeitos do 

empreendimento sobre os processos de naturais litorâneos serão alterados, 

prejudicando a linha de costa praial, o fluxo natural de peixes, a obstrução do canal 

de Ponta Negra, a alteração da qualidade de água marinha devido à dragagem para 

acesso ao TPN, entre outros tantos efeitos negativos sobre a região do 

empreendimento e áreas de influência indireta. 

 As construções do TPN vão ocasionar mudanças relevantes na linha de costa 

em direção ao canal de Ponta Negra. Do lado leste do empreendimento pode-se 

observar na (figura 13) e destacar deposição e erosão menos acentuada, porém não 

menos relevante na linha de costa. No limite leste da ADA, junto à linha de praia, 



50 

 

segundo o EIA/RIMA, podemos observar blocos esparsos de arenitos de praia, 

denominados beachrocks.  

 
Figura 13: Desenho final da progradação da linha de costa da praia de Jaconé 

depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

 
  Fonte: Fonte: Estudos de Impactos Ambientais (EIA)- DTA Engenharia 

 

 

Segundo consta no EIA/RIMA estes beachrocks são constituídos em sua 

maior parte por areia grossa a muito grossa e de areia média com fragmentos de 

conchas além de grânulos e seixos de quartzo. 

Nessa região segundo os estudos feitos pela DTA Engenharia, há uma 

concentração de blocos de beachrocks (Figura 14) considerada expressiva e de 

significativa exposição junto à linha de praia, a uma distância considerável da ADA. 

 Darwin também foi autor do primeiro trabalho crítico sobre os beachrocks 

brasileiros, descrevendo as ocorrências conhecidas em Jaconé na sua caderneta de 

campo na data de 09 de abril de 1832 (MANSUR et al, 2011). 

 Ainda segundo Mansur et al (2011) “Beachrocks são depósitos sedimentares 

de praia cimentados pela precipitação em geral carbonática e cuja litificação 

usualmente se dá na zona intermarés”. Os Beachrocks de Jaconé, como 
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apresentado adiante, são reconhecidos como patrimônio geológico brasileir 

 

Figura 14: Beachrocks na Praia de Jaconé 

 

 
Fonte: acervo pessoal (tirada em 04/11/2018) 

 

Em seus estudos e verificações de campo Mansur et al (2011) também 

destaca que a faixa de ocorrência dos beachrocks estende-se aproximadamente por 

1100 m, aflorando por cerca de 700 m. Confirma também que “a importância 

ecológica  destes  afloramentos  e  blocos,  que  criam  ambientes  propícios  para  

elevada concentração de pescado e desenvolvimento de mexilhões, o que pode ter 

sido um atrativo para os sambaquieiros (povo que habitou no litoral brasileiro) no 

passado como é para os pescadores atuais”. 

Concluímos o ponto de alteração da linha de costa, mostrando a importância 

dos beachrocks localizados na região do empreendimento e que segundo Mansur  et  

al.  (2011),  possuem seu valor geológico  dado  na  sua  formação que  não  ocorre  

em  todo  litoral e sua composição  varia regionalmente, quanto  sua importância 

histórica que se deve à visita do pesquisador  Charles  Darwin  em  1832,  que  

descreveu  essa  região  e  as  Beachrocks  como parte de seus estudos. 
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Em suma, a região onde se localiza os beachrocks possui sua relevância 

cultural, arqueológica e histórica, pelos fatos mencionados acima. O posicionamento 

da DTA Engenharia com relação à área considerada de interesse cultural pela 

presença dos beachrocks, a empresa sugere que o estudo de arqueologia 

preventiva permita o licenciamento ambiental prévio do empreendimento (LP), tendo 

como pré-requisito que a Licença de Instalação (LI) fique condicionada à 

implantação de um plano de Arqueologia preventiva, com programas de mitigação 

concernentes. 

A nosso ver essa região possui um grande valor natural acima de tudo e por si 

só deveria ser considerado um motivo para evitar a implantação do mega 

empreendimento. A Região também é refúgio de animais como a tartaruga marinha, 

que utiliza a extensão de areia para sua desova, esses animais são protegidos pelas 

diversas leis e tratados internacionais de proteção ambiental (caso para outro 

estudo). 

Outras atividades são feitas nessa região como pratica de camping, surf e de 

sobrevivência para a pesca artesanal e esportiva. Todas essas atividades e práticas 

locais são reconhecidas e mencionadas no EIA/RIMA do TPN, contudo o que se 

sobrepõe sempre no discurso capitalista da construtora é a necessidade 

mercadológica em detrimento da preservação total. O que se percebe no enredo é 

melhor utilizar com cuidado do que deixar “improdutivo”. 

Conforme ilustra figura 15, podemos observar no mapa geológico do DRM de 

1981 (figura 15) a localização especifica dos Beachrocks no litoral de 

Maricá/Saquarema, nosso patrimônio Cultural, Arqueológico e Ambietal, que não 

pode ser tratado com medidas preventivas, mas medidas de total preservação. 
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Figura15: Mapa geológico da região de ocorrência do beachrock em 
Saquarema 

 
Fonte: Revista Brasileira de Geociências (modificado de DRM 1981)  
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5-Conclusão 

 

 

Como abordado neste estudo, até o início da década de 1990, os portos 

brasileiros eram caracterizados por diversos problemas de ineficiência como: baixa 

produtividade, excesso de burocracia e falta de investimentos. A Lei de 

Modernização de Portos lei 8.630 de 1993, resultou, nos anos que se seguiram, 

dentre outros, na ampliação do número de terminais portuários destinados a atender 

às demandas do comércio nacional e internacional de mercadorias. Criaram-se 

condições para adequação dos portos brasileiros a uma nova concepção logística 

articulando a escala internacional, nacional e regional. O Terminal de Ponta Negra 

se enquadra nessa concepção logística e, por isso, será fundamental para o 

incremento da economia nacional e, especialmente, local. Entretanto, os impactos 

sociais e ambientais, de acordo com nossa pesquisa, serão de grande magnitude e, 

em muitos casos, irreversíveis. 

Tendo em vista as informações acima, entre os resultados, análises e 

discussões produzidas e desenvolvidas por este estudo, conclui-se que o 

empreendimento é ambientalmente inviável nessa área, mesmo que adotadas e 

gerenciadas todas as ações preventivas, mitigadoras e compensatórias propostas 

para os impactos ambientais identificados e avaliados no Estudo de Impacto 

Ambiental. 
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Anexo I - Áreas de Influência dos Meios Físico e Biótico Continental (fonte EIA/RIMA) 
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 Anexo II - Áreas de Influência dos Meios Físico e Biótico Marinho (fonte EIA/RIMA) 


