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1 Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

 

Atualmente o nível de competitividade de uma empresa ou de um de seus 

produtos está intimamente atrelada aos processos logísticos envolvidos. Segundo 

afirma Cardozo (2004 apud Bastos, 2013), “cada vez mais a logística se torna um 

diferencial competitivo para as empresas à medida que contribui na melhoria de 

desempenho e redução de custos das mesmas, principalmente num mundo cada vez 

mais globalizado, onde um erro estratégico pode ser fatal face aos mercados 

concorrentes”. 

Um dos fatores predominantemente importantes para a logística é o transporte. 

O transporte é classificado de acordo com os modais utilizados. Assim, existem cinco 

grandes divisões que concentram a maior parte do fluxo de produtos (Bastos, 2013). 

São os modais aquaviário, rodoviário, ferroviário, aéreo e dutoviário. A escolha e a 

importância de cada modal dependerão das características da mercadoria, das 

características geográficas de cada país, do tempo exigido e dos custos, entre outros 

fatores. Algumas vantagens e desvantagens dos quatro primeiros modais estão 

dispostas na Tabela 1 a seguir. Vale ressaltar que transbordo “é a transferência direta 

de mercadoria de um para outro veículo” (Portogente, 2014). 

 

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens dos modais de transporte.  

Modal Vantagens Desvantagens 

A
q

u
a

v
iá

ri
o

 

- Maior capacidade de carga 

- Carrega qualquer tipo de carga 

- Menos custo de transporte 

- Necessidade de transbordo nos 

portos 

- Distância dos centros de produção 

- Maior exigência de embalagens 

- Menor flexibilidade nos serviços 

aliados a frequentes 

Congestionamentos nos portos 
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Modal Vantagens Desvantagens 

R
o

d
o

v
iá

ri
o

 
- Adequado para curtas e médias 

distâncias. 

- Simplicidade no atendimento das 

demandas e agilidade no acesso às 

cargas. 

- Menor manuseio da carga e menor 

exigência de embalagem. 

- Serviço porta-a-porta: mercadoria 

sofre apenas uma operação de 

carga (ponto de origem) e outra de 

descarga (local de destino). 

- Maior frequência e disponibilidade 

de vias de acesso. 

- Maior agilidade e flexibilidade na 

manipulação das cargas. 

- Facilidade na substituição de 

veículos, no caso de acidente ou 

quebra. 

- Ideal para viagens de curta e 

média distâncias. 

- Menor capacidade de carga entre 

todos os modais. 

- Menos competitivo para longas 

distâncias. 

F
e
rr

o
v
iá

ri
o

 - Adequado para longas distâncias 

e grandes quantidades. 

- Menor custo de seguro. 

- Menor custo de frete. 

- Diferença na largura de bitolas. 

- Menor flexibilidade no trajeto. 

- Necessidade maior de transbordo. 

A
é

re
o

 

É o transporte mais rápido 

Não necessita de 

embalagem mais reforçada 

(manuseio mais cuidadoso) 

- Menor capacidade de carga. 

- Valor do frete mais elevado entre 

os modais. 

Fonte: elaboração própria a partir de FIESP (2014). 

 

Os principais modais utilizados no Brasil são os três primeiros, como indicado 

na Figura 1. Entende-se por modal aquaviário aquele no qual o transporte é feito no 

meio líquido, por via fluvial, lacustre ou marítima. 
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Figura 1 – Participação de cada modal no transporte de cargas no Brasil em 2012.  

Fonte: Instituto Ilos ,2012. 

 

Segundo Saraceni (2006, apud Bastos 2013), o modal marítimo possui 

algumas vantagens em relação aos outros. A principal é sua capacidade de 

transportar grandes quantidades (Figura 2) de quaisquer cargas, sólidas ou líquidas 

gerando economia de escala quando são cobertas grandes distâncias, além de 

apresentar alta eficiência energética, menor consumo relativo de combustível e menor 

emissão relativa de poluentes, como exposto na Figura 3. Grande parte desses 

diferenciais está atrelada ao desenvolvimento de navios e equipamentos 

especializados em cada tipo de carga. Por outro lado, a maior utilização deste tipo de 

transporte acaba por gerar a demanda por maiores e mais eficientes estruturas 

portuárias, além de trabalhadores mais capacitados. 
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Figura 2 - Capacidade de carga e ocupação de espaço físico. 

Fonte: Perrupato, 2012. 

 

 

Figura 3 – Comparação entre os modais hidroviário, ferroviário e rodoviário em relação à 

eficiência energética, consumo de combustível e emissão de poluentes. 

Fonte: Ministério dos Transportes e U.S. DoT/Maritime administration (2007) apud Perrupato, 

2012. 
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A via marítima é o principal meio utilizado para o transporte de mercadorias do 

comércio exterior brasileiro. Em 2012 a tonelagem exportada por via marítima 

representou 98% do total de exportações (ANTAq, 2014). As principais características 

desse modal são seu baixo consumo de energia por tonelagem movimentada e a 

circulação de grandes volumes de carga por viagem, características essas que 

afirmam o aspecto estratégico dessa modalidade de transporte. Desde as últimas duas 

décadas o Brasil apresentou aumento de movimentação de carga (com exceção de 

2009), atingindo o recorde de 931 milhões de toneladas movimentadas em 2013, 

conforme indica a Figura 4.  

No dia 5 de junho de 2013 foi promulgada a Lei Federal 12.815, também 

conhecida como Lei dos Portos, que reformulou o sistema legal da atividade portuária 

nacional. Esta lei propôs a reestruturação do setor portuário brasileiro, unificou a 

legislação que regulava o segmento e quebrou o monopólio estatal que regulava a 

operação portuária. Atualmente, como observado na Figura 4, há movimentação por 

portos públicos ou TUP, terminais de uso privado. Estes terminais, segundo a antiga 

lei, só podem movimentar suas próprias cargas. A partir deste novo marco regulatório, 

poderão operar cargas de terceiros, aumentando a competitividade do mercado de 

exportação e, possivelmente, estimulando um aumento de eficiência portuária. 

 

Figura 4 – Movimentação de cargas em portos e TUPs no Brasil, de 1990 a 2013. 

Fonte: ANTAq, 2014. 
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Quando analisamos a tipologia das cargas mais movimentadas pelo país, 

vemos a predominância de graneis sólidos ( 

Figura 5 e Figura 6). Este tipo de carga apresentou o maior crescimento no 

período demonstrado no gráfico, atingindo, em 2013, 569 milhões de toneladas 

movimentadas. 

 

Figura 5 – Evolução da movimentação brasileira por tipo de carga. 

Fonte: ANTAq, 2014. 

 

 

Figura 6 – Participação das principais mercadorias na movimentação de cargas nos portos. 

Fonte: ANTAq, 2014. 
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Segundo a UNCTAD (2013), o Brasil junto com a Austrália, são responsáveis 

por 73,5% da exportação de minério de ferro (Tabela 2). Esse tipo de carga (granel 

sólido) é um dos que possui maior potencial de impactar negativamente o ambiente, 

pela fácil dispersão e pelo volume movimentado. Considerando a proximidade dos 

portos a corpos hídricos, este potencial é ainda maior, já que muito material pode ser 

carreado pelo vento ou pela água da chuva. 

 

Tabela 2 – Principais exportadores e importadores de minério de ferro. 

 

Fonte: UNCTAD, 2013. 

 

O meio ambiente e os impactos ambientais advindos da operação portuária 

cada vez mais se tornam uma preocupação dos envolvidos com portos. Quando há a 

adoção de boas práticas quanto às operações portuárias, diversas vantagens podem 

ser alcançadas, como por exemplo: 

  

 Aprimoramento das relações com órgãos ambientais e conformidade com a 

legislação; 

 Melhoria dos aspectos na relação porto-cidade, com melhor aproveitamento 

das sinergias positivas e redução dos impactos socioambientais negativos; 

 Redução do consumo de água e de custos com outros insumos; 

 Redução dos riscos sanitários para os trabalhadores portuários; 

 Minimização da contribuição de poluentes nos corpos hídricos e zonas 

costeiras; 

 Redução dos riscos de contaminação do solo e mananciais subterrâneos; 

 Redução da presença de vetores de doenças; 

 Melhora das condições de segurança e saúde dos trabalhadores portuários; 
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 Otimização dos processos de coleta, armazenamento e destinação de 

resíduos.  

Uma das grandes vertentes da gestão ambiental portuária está relacionada aos 

resíduos. Podendo ser sólidos os líquidos, esta dissertação é referente somente aos 

últimos, comumente chamados de Efluentes Líquidos. A  resolução CONAMA 

430/2011 define efluente como o termo usado para caracterizar os despejos líquidos 

provenientes de diversas atividades ou processos. Sua geração depende da atividade 

econômica exercida no porto, como por exemplo as principais cargas movimentadas. 

A infraestrutura portuária associada aos procedimentos executados nas operações 

são fatores de suma importância para a geração de efluentes líquidos. Assim, torna-se 

importante a análise situacional dos portos brasileiros quanto a esses fatores. 

 

 

1.2 Objetivos e metodologia aplicada 

 

O objetivo desta dissertação é apresentar e analisar os resultados do 

levantamento feito em 22 portos marítimos brasileiros no que diz respeito à gestão de 

efluentes líquidos, com o intuito de fornecer uma base para implementação de 

estratégias futuras por parte das autoridades portuárias e da SEP. Este levantamento 

foi efetuado no âmbito do Projeto de Implantação do Programa de Conformidade da 

Gestão Ambiental em Portos Brasileiros (chamado, nesta dissertação, de Projeto 

SEP), parceria do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (COPPE/UFRJ) 

com a Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP), que é um órgão 

semelhante a um Ministério. Maiores detalhes sobre este Projeto serão abordados  

O mapeamento abrangeu 22 portos marítimos: Vila do Conde/PA, Belém/PA, 

Itaqui/MA, Fortaleza/CE, Natal/RN, Cabedelo/PB, Recife/PE, Suape/PE, Maceió/AL, 

Salvador/BA, Aratu/BA, Ilhéus/BA, Vitória/ES, Rio de Janeiro/RJ, Itaguaí/RJ, São 

Sebastião/SP, Santos/SP, Paranaguá/PR, São Francisco do Sul/SC, Itajaí/SC, 

Imbituba/SC e Rio Grande/RS.  

Cada área de cada porto foi estudada, gerando dados relacionados às 

situações inadequadas observada. Esses dados foram compilados e agregados, com 

o intuito de obter um panorama da gestão dos efluentes líquidos, com foco nas 

fragilidades. Estas informações foram, então, analisadas e comparadas com as 

situações aceitáveis. Por fim, traça-se linhas gerais de melhorias a serem feitas 

relativas a efluentes líquidos.  
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1.3 Estrutura da dissertação 

 

O capítulo 2 aborda conceitos setor portuário brasileiro, a legislação ambiental 

referente a efluentes líquidos em ambientes portuários; informações detalhadas sobre 

o Projeto SEP, como aspectos metodológicos da tomada de dados, e finaliza com 

indicações de boas práticas para gestão de efluentes. 

O capítulo 3 é um estudo de caso da gestão de efluentes líquidos em portos 

brasileiros. Aborda análises porto a porto, incluindo descrição, caracterização da 

movimentação, informações sobre o saneamento de cada município envolvido, assim 

como um apanhado geral dos problemas identificados em cada área. Em seguida são 

comparadas as movimentações de cargas dos portos e a quantidade de problemas 

observados. Posteriormente, compilando os dados, é feita uma análise conjunta, 

abrangendo todos os portos. O capítulo encerra-se com uma síntese dos dados 

abordados para cada tipo de efluente considerado. 

O capítulo 4 é composto por considerações finais e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 O setor portuário brasileiro: o Projeto 

SEP e a gestão de efluentes líquidos 

 

Este capítulo tem como objetivo fornecer embasamento para abordagem e 

análise dos dados relativos à gestão dos efluentes líquidos nos portos brasileiros. 

Inicia conceituando os termos relativos à estrutura portuária brasileira. Em seguida. 

sintetiza o arcabouço normativo referente a cada tipo de efluente considerado, através 

da legislação relativa aos mesmos. Também delineia o Projeto SEP (alvo de estudo de 

caso), com foco nos aspectos metodológicos utilizados na obtenção dos dados 

analisados. Por ultimo são indicadas as situações que foram avaliadas como 

aceitáveis, assim como as medidas consideradas de boas práticas. 

 

 

2.1 Conceitos da estrutura portuária brasileira 

 

A conceituação de porto organizado está registrada na Lei 12.815/2013, 

conhecida como Lei dos Portos. De acordo com esta, porto organizado é aquele “bem 

público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de 

movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, 

e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária”1. 

Ainda de acordo com a mesma Lei, pode-se definir área portuária como aquela 

localizada dentro ou fora da área do porto organizado e utilizada em movimentação de 

passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou 

provenientes de transporte aquaviário”2. 

Em relação a mesma Lei, seu artigo 2o, IV, define como terminal privativo 

“instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do 

porto organizado”. Já o inciso XI do mesmo artigo define arrendamento como “cessão 

onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas dentro do porto organizado, para 

exploração por prazo determinado”.  

 

  

                                                

1
 BRASIL. Art. 2º, I, da Lei nº 12.815, de 2013. 

2
 BRASIL. Art. 2º, II, da Lei nº 12.815, de 2013. 
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2.2 Legislação ambiental relativa à efluentes líquidos portuários 

 

A  resolução CONAMA 430/11 define efluente como o termo usado para 

caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos. 

Não há normas específicas para efluentes portuários. Por isso, a estes são aplicadas 

as normas gerais sobre efluentes. 

Os dados aqui apresentados referentes às principais regulações brasileiras e 

internacionais aplicáveis a efluentes portuários originam-se de uma nota técnica 

elaborada no âmbito do Projeto SEP (Magrini, 2012). A referida nota aborda a 

legislação relacionada tanto a resíduos sólidos quanto a efluentes. Devido ao escopo 

desta dissertação, só serão abrangidas as normas voltadas a efluentes, listadas na 

Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 – Lista das normas gerais sobre efluentes. 

Resolução CONAMA n
o
 357, de 17 de março de 2005 - Dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e da outras providencias.  

Resolução CONAMA n
o
 430, de 13 de maio de 2011 - Dispõe sobre as condições e padrões 

de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n
o
 357, de 17 de março de 

2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

Lei n
o
 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento 

Básico.  

Lei n
o
 9.966 de 28 de abril de 2000 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 

poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 

águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.  

RDC N
o
 72, de 29 de dezembro de 2009 (Dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à 

promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados em território nacional, e 

embarcações que por eles transitem)  

ABNT NBR n
o
 9.896/1993 – Glossário de poluição das águas - Terminologia 

ABNT NBR n
o
 9.648/1986 – Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – 

Procedimento 

Convenção MARPOL 1973/1978 – Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição 

Causada por Navios (Anexos I, II e IV)  

Fonte: Adaptado de Magrini, 2012. 

 

A gestão dos efluentes portuários há de ser considerada sob dois aspectos:  

padrões e condições de lançamento de efluentes; e condições e padrões de qualidade 

do corpo receptor. 

Os padrões e condições de lançamento de efluentes, de forma geral, são 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430/2011, que também é aplicável aos 

portos. As condições de cada parâmetro adotado (pH, temperatura,, materiais 

sedimentáveis, regime de lançamento, materiais flutuantes e demanda bioquímica de 

oxigênio) estão citadas na Tabela 4. 
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A referida Resolução, em seu artigo 9º, proíbe o lançamento dos Poluentes 

Orgânicos Persistentes - POPs contidos nos efluentes. Além disso, nos processos nos 

quais possam ocorrer a formação de dioxinas e furanos, determina-se a utilização de 

uma tecnologia adequada para a sua redução, porém sem especificar a metodologia 

mais adequada. 

Tabela 4 – Condições de lançamento de efluentes – CONAMA 430/2011. 

 

Fonte: Magrini, 2012. 

 

Em relação ao controle das condições de lançamento, é proibida a mistura de 

efluentes com águas de melhor qualidade, tais como as águas de abastecimento, do 

mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação, para fins de diluição do 

efluente antes do seu lançamento. 

A Resolução CONAMA nº 357/05 inclui as propriedades especificadas para o 

corpo receptor dos efluentes, definindo as condições e padrões de qualidade de 

corpos receptores, conforme se trate de águas doces, águas salinas e águas salobras. 

A seguir serão detalhadas as regulações relacionadas aos três tipos de 

efluentes considerados (sanitários, oleosos e pluviais). 

 

Efluentes Sanitários 

 

Os efluentes sanitários, ou esgoto, são gerados no ambiente portuário através 

dos refeitórios, vestuários, escritórios, salas das instalações administrativas e 
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ambulatórios existentes. A quantificação da geração destes efluentes está diretamente 

relacionada ao número de usuários em função da rotina do porto (Administração e 

Operação), já que esta é encarada como a fonte geradora. 

O marco regulatório do efluente sanitário é a Lei nº 11.445/2007, denominada 

Lei de Saneamento Básico. O Poder Público, no caso o Município, tem a obrigação de 

prover a rede de esgoto do porto até as estações de tratamento, e, caso não haja esta 

conexão, o empreendimento deve providenciar a melhor solução disponível. Desta 

forma, ou os efluentes sanitários do porto devem ser lançados diretamente na rede 

pública ou tratados sob responsabilidade do empreendedor. Tanto esta norma quanto 

a Resolução CONAMA 430/2011 (regulação de âmbito federal) não especificam a  

solução a ser executada pelo empreendimento, como por exemplo, fossa ou ETE. 

Vale ressaltar que esta Resolução, em seu artigo 21, determina as condições e 

padrões exclusivos para o lançamento direto do efluente oriundo de sistema de 

tratamento de esgoto sanitário, conforme listado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Condições de lançamento específicas para efluentes sanitários originados em 

sistemas de tratamento – CONAMA 430/2011. 

 

Fonte: Magrini, 2012. 

 

A RDC nº 72, de 29 de dezembro de 2009 dispõe sobre o Regulamento 

Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados em 

território nacional, e embarcações que por eles transitem, tratando brevemente sobre 

os efluentes sanitários de portos nos aspectos de controle sanitário. Esta norma proíbe 
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o lançamento de dejetos e águas servidas, originários da produção de bens ou da 

prestação de serviços, na área física sob responsabilidade da administração do porto, 

sem tratamento prévio adequado capaz de evitar riscos ao meio ambiente e à saúde 

pública. A administração portuária, consignatários, locatários ou arrendatários devem 

apresentar à autoridade sanitária, quando solicitado, informações acerca do sistema 

de tratamento, incluindo procedimentos de limpeza e recolhimento de resíduos 

resultantes do tratamento de águas servidas e dejetos. 

 

 

Efluentes Oleosos 

 

Os efluentes oleosos são compostos por qualquer forma de hidrocarboneto 

(petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos de 

petróleo e produtos refinados, conforme Lei do Óleo (art. 2º, inciso VIII). As atividades 

rotineiras portuárias produzem efluentes oleosos, o que torna os portos fontes 

geradoras. Assim sendo, estes estão submetidos às regras para este tipo específico 

de efluente. 

O marco regulatório nacional (além da incidência da Convenção MARPOL 

73/78) é a Lei nº 9.966/2000 que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização 

da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional, também conhecida como Lei do Óleo. 

A Lei do Óleo (art. 5), assim como o Anexo I da MARPOL 73/78 (regra 38, 1) 

determina que todo o porto organizado e instalação portuária devem obrigatoriamente 

dispor de instalações (ou outros meios adequados) para o recebimento e tratamento 

dos diversos tipos de resíduos e/ou efluentes provenientes das atividades de 

movimentação e armazenamento de óleo. 

Para o combate à poluição, o gestor deve observar normas e critérios 

determinados pelo órgão ambiental competente, e elaborar um estudo técnico da área, 

abordando, no mínimo: dimensões das instalações; localização apropriada das 

instalações; a capacidade das instalações de recebimento e tratamento dos diversos 

tipos de resíduos, padrões de qualidade e locais de descarga de seus efluentes; 

parâmetros e a metodologia de controle operacional; a quantidade e o tipo de 

equipamentos, materiais e meios de transporte destinados a atender situações 

emergenciais de poluição; quantidade e a qualificação do pessoal a ser empregado; e, 

cronograma de implantação e início de operação das instalações. 

Além disso, a Lei 9.966/2000 determina a elaboração de manual de 

procedimento interno para o gerenciamento dos riscos de poluição e gestão de 

resíduos gerados ou provenientes das atividades de movimentação e armazenamento 
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de óleo e substâncias nocivas. As entidades administradoras dos portos organizados e 

instalações portuárias deverão produzir o referido documento, em conformidade com a 

legislação, normas e diretrizes técnicas vigentes, e submeter à aprovação do órgão 

ambiental competente. 

 

 

Efluentes Pluviais 

 

Os efluentes pluviais, ou águas superficiais, são definidos pela Resolução 

ABNT NBR nº 9.896/1993 como aqueles “provenientes dos pátios e armazéns gerados 

pela precipitação atmosférica (chuva) e direcionados para rede de drenagem pluvial”. 

No ambiente portuário, normalmente este efluente é lançado ao corpo hídrico receptor 

e/ou direcionamento para rede pública. 

O acondicionamento e a limpeza inadequada dos resíduos na área portuária, 

durante carga e descarga para transporte ou armazenamento temporário, acarreta em 

acúmulos impróprios destes resíduos como entulhos, madeiras, material orgânico, 

material de escritório, material plástico e resíduos de cargas. A disposição 

inapropriada desses resíduos nos pátios e áreas descobertas durante as chuvas 

podem apresentar risco em potencial à saúde pública e ao ambiente. 

A drenagem e o manejo de águas pluviais são considerados serviços de 

saneamento básico (art. 3º Lei 11.445/2007). Contudo não existe abordagem ou 

parâmetros específicos. As normas legais e regulamentares são omissas em relação 

ao tema. 

 

2.3 O Projeto SEP 

 

Os dados utilizados para mapear a geração e gestão de efluentes em portos 

brasileiros foram obtidos através do Projeto de Implantação do Programa de 

Conformidade da Gestão Ambiental em Portos Brasileiros, parceria do Instituto Virtual 

Internacional de Mudanças Globais (COPPE/UFRJ) com a SEP. Este Programa “tem 

como principal objetivo dar condições para que os portos brasileiros possam se 

adequar às exigências ambientais e da vigilância sanitária e agropecuária 

relacionadas ao gerenciamento dos resíduos e efluentes” (IVIG, 2014). Para isso, três 

grandes fases foram determinadas. Como muitos dados de trabalho foram utilizados e 

algumas destas informações não estão publicadas, sua completa referência foi 

impossibilitada. 
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A primeira fase deste projeto3 teve o objetivo de mapear a gestão ambiental de 

22 portos marítimos brasileiros, sendo eles, ordenados geograficamente do norte ao 

sul: Vila do Conde (PA), Belém/Miramar (PA), Itaqui (MA), Fortaleza (CE), Natal (RN), 

Cabedelo (PB), Recife (PE), Suape (PE), Maceió (AL), Salvador (BA), Aratu/Candeias 

(BA), Ilhéus (BA), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), São Sebastião (SP), 

Santos (SP), Paranaguá (PR), São Francisco do Sul (SC), Itajaí (SC), Imbituba (SC) e 

Rio Grande (RS). Com o mapeamento concluído, iniciou-se a segunda fase, ainda em 

andamento até a conclusão desta dissertação. 

 

Figura 7 – Distribuição espacial dos portos abordados no projeto. 

Fonte: editado de SEP, 2014 

 

A segunda fase prevê o planejamento de ações a serem tomadas, com intuito 

de sanar as fragilidades identificadas em cada porto e, por último, a terceira fase será 

voltada à execução das intervenções. O projeto como um todo foi elaborado com 

subdivisão em três grandes frentes: resíduos sólidos, efluentes líquidos, e fauna 

sinantrópica4 nociva. Devido ao escopo desta dissertação só serão abordados os 

dados referentes a efluentes líquidos. 

                                                

3
  O autor compunha a equipe de efluentes desta fase. 

4
 Segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), “Entende-se por fauna 

sinantrópica nociva aquela composta por espécies de animais que interagem de forma negativa 
com a população humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou 
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A seguir serão abordados maiores detalhes da primeira fase deste projeto, 

incluindo detalhes metodológicos da tomada de dados. Em seguida, no item 2.4, serão 

apresentados os critérios considerados na classificação das situações observadas nos 

portos como aceitáveis ou não aceitáveis, além de abordar as diretrizes de boas 

práticas na gestão e tratamento de efluentes portuários.  

A coleta de dados ocorreu principalmente no ano de 2012, se estendendo a 

2013. Somente foram consideradas as áreas pertencentes aos Portos Organizados, 

que são delimitadas via decreto.  

O Projeto que dá suporte à presente tese só foi possível pela formação de uma 

Rede de Competências (Figura 8), composta de mais de 240 profissionais entre 

professores, alunos de pós graduação e alunos de graduação de IES (Instituições de 

Ensino Superior) públicas próximas de cada porto. Inicialmente houve duas principais 

visitas da equipe de pesquisadores IVIG/UFRJ a cada local, sendo as outras feitas 

somente pela equipe local. 

 

Figura 8 – Estrutura organizacional da rede de competências. 

Fonte: Projeto SEP. 

 

                                                                                                                                          

ambiental, ou que represente riscos à saúde pública. Sendo assim, o controle destas espécies, 
tem como finalidade manter as instalações livres de quaisquer animais potencialmente 
transmissores de doenças” (ANVISA, 2014). 
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O contato inicial com cada porto se deu através de uma reunião envolvendo 

SEP, IVIG/UFRJ, equipe local e autoridade portuária, onde o projeto foi apresentado 

pelos indicando objetivo, motivação, metodologia a ser aplicada e como deveria 

acontecer as futuras visitas. Nesta visita foi feito o zoneamento de cada porto, ou seja, 

sua divisão em áreas denominadas Perímetros, onde cada um era relacionado a uma 

atividade econômica ou terminal. Vale ressaltar que em muitos casos houve 

perímetros com mais de um terminal/empresa.  

A tomada de dados ocorreu principalmente a partir da segunda reunião, desta 

vez voltada à equipe local (professores e alunos), além da autoridade portuária. Nesta 

ocasião houve o treinamento dos alunos, quando um representante de cada vertente 

do projeto (efluentes, resíduos sólidos e fauna sinantrópica nociva) apresentou sua 

metodologia. Após o treinamento teórico iniciou-se o trabalho em campo, onde alguns 

terminais (empresas) foram visitados, com intuito de exemplificar o trabalho a ser 

executado no restante da área portuária. Somente a parte referente a efluentes será 

aqui esmiuçada. 

A primeira etapa em cada empresa foi a apresentação do projeto e da equipe. 

A partir daí elaborou-se um questionário visando obter informações sobre a estrutura e 

logística da empresa, como quantidade de funcionários, destinação do esgoto 

sanitário, presença de oficinas, entre outras, como visto no Anexo I.  

Após anotados esses dados, o intuito foi percorrer a área da empresa para 

descrever, fotografar e anotar as coordenadas geográficas de pontos de interesse 

para efluentes. Os principais eram: oficinas de manutenção ou de lavagem de 

maquinário, estruturas de tratamento (CSAO, ETE) e situações alarmantes (grandes 

poças, ausência/má conservação de estruturas de drenagem, etc). As informações 

obtidas foram desde então classificadas em três grandes divisões de efluentes: 

sanitários, oleosos e pluviais (água pluvial potencialmente contaminada). 

Para esta dissertação, visando facilitar a visão geral de como as empresas e 

autoridades portuárias lidam com os efluentes gerados em suas áreas, alguns critérios 

foram adotados para determinar se as situações observadas eram consideradas 

problemas ou não. No próximo tópico estão informados estes critérios, além de 

características e parâmetros considerados como boas práticas relativas à gestão e 

tratamento de efluentes. 
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2.4 Situações aceitáveis e boas práticas 

 

Devido, principalmente, à inviabilidade técnica (diversos pontos não 

apresentavam condições de coleta) e econômica (seriam muitos pontos e 

necessitariam de coletas periódicas), não foi possível determinar através de análises 

laboratoriais a qualidade de cada efluente advindo de cada área percorrida. Assim, a 

presença de certas estruturas de tratamento em uma determinada área foi 

considerada como determinante da adequação daquele local. É o caso das CSAOs 

(efluentes oleosos) e tanques de decantação (efluentes pluviais). Então, vale notar que 

os dados gerados a partir desta visão podem estar subdimensionados, já que a 

presença da estrutura não garante sua plena operação e adequação ao tratamento 

necessário para aquela área.  

Nos próximos tópicos estão as considerações definidas para os grandes tipo de 

efluente (sanitário, oleoso e pluvial), seguidas de indicações de boas práticas para 

cada um deles. Estas boas práticas foram elaboradas pela equipe como um todo de 

efluentes do Projeto SEP. 

 

 

Efluentes sanitários 

 

Em relação aos efluentes sanitários, foram consideradas como situações 

aceitáveis as seguintes formas de destinação: ligação à rede pública de esgotamento 

sanitário, utilização de ETEs, e sistemas de fossa-filtro (somente para locais isolados, 

principalmente píeres).  

Em caso de construção de uma ETE (Figura 6), o sistema deve contemplar, no 

mínimo, tratamento secundário (cujo objetivo é remover a matéria orgânica e os 

sólidos em suspensão) e sua implementação e operação devem seguir algumas 

indicações: 

 Os sistemas prediais de esgotamento sanitário devem ser estar em 

consonância com a NBR 8.160/1999, de forma que sanitários, caixas de 

gordura e pias tenham o correto dimensionamento e direcionamento para o 

sistema de esgotamento sanitário;  

 Os sistemas de tratamento de efluentes sanitários devem seguir a NBR 

12.209/2011, ligando as tubulações de esgotamento sanitário do porto a esse 

sistema; 
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 Deve ser considerada toda a extensão interna das áreas portuárias garantindo 

o atendimento de todos os pontos geradores, visando à instalação de uma rede 

interna de tubulações para o esgotamento sanitário, com estrutura adequada 

para suporte do tráfego de veículos pesados. Os estudos necessários para sua 

concepção devem seguir a Norma NBR 9.648/1986, enquanto o projeto deve 

ser elaborado considerando a NBR 9.649/1986;  

 Se for necessário o emprego de estações elevatórias, estas devem estar de 

acordo com a NBR 12.208/1992;  

 É necessário o controle da qualidade dos efluentes sanitários tratados, através 

de análises laboratoriais; 

 Deve-se avaliar as soluções comerciais mais adequadas oferecidas no 

mercado, considerando que o tratamento deverá ter, necessariamente, nível 

secundário com etapa aeróbia, para garantir o grau de remoção da carga 

orgânica requerido, além de buscar estações compactas frente à 

disponibilidade de espaço físico no porto. 

 

 

Figura 9 – Esquema de tratamento de efluentes sanitários através de ETE. 

Fonte: Jordão & Volschan (2009). 

 

Os sistemas fossa-filtro devem somente ser instalados em locais isolados e de 

baixa geração de efluentes. Esses sistemas são compostos de uma unidade de fossa 

séptica, também conhecida como tanque séptico, seguida por um filtro anaeróbio. A 

primeira recebe o efluente das instalações hidrossanitárias, configurando um 

tratamento primário através de decantação da matéria sólida sedimentável e 

decomposição anaeróbia do lodo retido no fundo da unidade (Figura 10), enquanto o 



 
 

21 
 

filtro promove atividade biológica pelo acúmulo de biomassa no meio suporte, 

ampliando a remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) do efluente (Figura 

11). 

 

 

Figura 10 – Esquema de fossa séptica. 

Fonte: Jordão & Volschan (2009). 

 

 

Figura 11 – Esquema de filtro anaeróbio. Fonte: 

Jordão & Volschan (2009). 

 

Os sistemas fossa-filtro devem ter as seguintes características e atender os 

seguintes pressupostos: 

 Respeitar a normatização para instalação de fossas sépticas, com critérios de 

dimensionamento segundo a NBR 7.229/1993. 

 Realizar limpezas periódicas, semestrais ou sempre que se fizer necessário, 

através da prestação de serviço de empresas com licenciamento ambiental 

para esta atividade e gerar um registro de limpeza para controle; 

 Respeitar a necessidade de tratamento antes do lançamento no corpo hídrico e 

os padrões de lançamento (NBR 13.969/1997). A eficiência de remoção do 

filtro anaeróbio acoplado à fossa séptica varia de 70% a 85% para a DBO e de 

60 a 80% para os SST - Sólidos Suspensos Totais (Jordão, 2011); 

 Avaliar a eficiência do tratamento através de análises laboratoriais na entrada e 

na saída do sistema, para determinar a redução da carga de DBO. 
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Com o cumprimento desses itens, fica assegurado o correto tratamento do 

esgoto (efluente sanitário), com destinação para estação de tratamento ou do próprio 

porto/empresa, ou então para a rede pública de esgotamento sanitário. 

 

 

Efluentes oleosos 

 

No caso dos efluentes oleosos considerou-se, principalmente, as estruturas 

presentes em oficinas (de manutenção e/ou lavagem de maquinário e veículos). 

Foram considerados como aceitáveis os locais que possuem drenagem segregada, 

direcionando o efluente para tratamento ao menos com CSAO, seguido de descarte ou 

reuso do efluente tratado. 

Como boas práticas, em todas as áreas onde há geração de efluentes oleosos, 

recomenda-se a instalação de drenagem oleosa segregada, direcionada para uma 

unidade de tratamento primário, como uma CSAO. Dependendo do tipo de atividade 

geradora, como lavagens de veículos, pode ser necessário um tratamento 

complementar para garantir o enquadramento nos padrões de lançamento de 

efluentes no corpo receptor, já que substâncias como sabão podem fazer com que a 

água e o óleo se solubilizem, impedindo a correta remoção do óleo por parte da 

CSAO. 

A unidade de tratamento primário mais utilizada para efluente oleoso é do tipo 

separador de placas (Figura 12). Existem vários tipos de separadores de placas no 

mercado, como PPI = Parallel Plate Interceptor (Separador de Placas Paralelas), TPI = 

Tilted Plate Interceptor (Separador de Placas Inclinadas) e CPI = Corrugated Plate 

Interceptor (Separador de Placas Corrugadas). Um exemplo de separador de placas 

inclinadas pode ser visto na figura adiante. A qualidade do efluente após tratamento é 

de aproximadamente 20-100 ppm, dependendo da qualidade da água oleosa na 

entrada e do tipo de separador (IMO, 1999). 
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Figura 12 – Esquema de CSAO. Fonte: IMO (1999). 

 

O tipo de CSAO mais indicado para efluentes oleosos em ambientes portuários 

é do tipo separadores de placas, por ser um sistema mais compacto e eficiente. 

O tratamento primário por gravidade é capaz de remover grande parte do óleo 

livre do efluente oleoso. Já as emulsões não são removidas com eficácia através 

desse método, sendo necessários outros procedimentos, como tratamento físico-

químico, flotação, centrifugação ou filtração por membranas. 

O processo de tratamento físico-químico é um dos mais usuais e abrange 

etapas de coagulação, floculação e sedimentação ou flotação. O efluente tratado pode 

ser reutilizado proporcionando melhorias na relação custo x benefício (Metcalf & Eddy, 

1991). 

O processo de coagulação consiste na mistura do coagulante (produto 

químico) com o efluente permitindo a aglomeração das partículas e a formação de 

coágulos através de uma mistura rápida (Figura 13). Os coagulantes utilizados com 

mais frequência são os sais de alumínio e de ferro, tais como sulfato de alumínio, 

cloreto férrico, sulfato férrico e sulfato ferroso. De uma forma geral, a faixa de pH ideal 

para realizar a coagulação com  os sais de ferro é acima de 5,0, e com sulfato de 

alumínio é de 6,0 a 7,5. 
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Figura 13 – Esquema de unidade de coagulação. 

Fonte: Barros et al, 1995 apud Brasil (2006). 

 

A floculação é realizada com adição de agentes floculantes, para que os 

coágulos se tornem mais densos e estáveis formando os flocos, que se sedimentam, 

arrastando os poluentes (Figura 14). Os sólidos floculados podem ser separados do 

líquido por meios físicos, tais como a sedimentação ou a flotação. A sedimentação 

(Figura 15) objetiva o depósito da matéria floculada sob ação da gravidade, em um 

determinado período de tempo, para que as partículas sólidas se depositem no fundo 

do tanque (Von Sperling, 2005). Já a flotação (Figura 16) utiliza a injeção de bolhas de 

ar no efluente para que estas se fixem às partículas de óleo floculado, aumentando 

sua flotabilidade, de forma que este é retirado superficialmente por um mecanismo de 

escumadeira (IMO,1999). 

 

 

Figura 14 – Esquema de unidade de floculação. 

Fonte: Barros et al, 1995 apud Brasil (2006). 
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Figura 15 – Esquema de tanque de sedimentação. 

Fonte: Barros et al, 1995 apud Brasil (2006). 

 

 

Figura 16 – Esquema de unidade de flotação. 

Fonte: Rubim (2013). 

 

Os efluentes oleosos podem conter diversas substâncias diferentes, como 

geralmente estão presentes sulfactantes (por exemplo sabão) em efluentes advindos 

de oficinas que realizam lavagens de veículos. Assim, o ideal é que se faça análises 

do efluente a ser tratado, para então determinar as etapas necessárias ao tratamento. 

Porém algumas medidas gerais podem ser apontadas, sendo válidas para todos os 

casos:  

 Definir uma área específica para a atividade geradora, com piso impermeável 

(conforme NBR 9.575/2010) e com inclinação direcionada a canaletas que 

conduzam o material ao sistema de tratamento; 

 Este tratamento deve possuir, no mínimo, uma CSAO com aporte de efluente 

através de drenagem segregada nas áreas de armazenamento/movimentação 

de efluentes oleosos (NBR 14.605/2010);  
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 Manter uma estrutura adequada que permita a coleta de amostras para 

monitoramento periódico. 

 

Por último serão abordadas as condições consideradas como aceitável e as 

boas práticas relacionadas a efluentes pluviais, também citado como água pluvial 

potencialmente contaminada. 

 

 

Efluentes Pluviais 

 

A parte de drenagem pluvial refere-se a todas as estruturas relacionadas a esta 

que estão presentes, principalmente, em áreas descobertas como pátios, cais, entre 

outros. São, em sua maioria, canaletas, caixas de passagem, ralos e tanques de 

decantação. As condições consideradas inaceitáveis foram estruturas extremamente 

danificadas a ponto de somente poder ser consertadas através de obras e ausência de 

tanques de decantação em locais relacionados a granéis sólidos (como grãos, 

minérios, fertilizantes, clínquer, coque etc.), como áreas de armazenamento, operação 

ou com disposição destes no solo. 

Além dessas considerações, diversas outras medidas devem ser tomadas, 

cada uma com sua especificidade. Em seguida estão apontadas as medidas 

referentes a movimentação/armazenamento de granéis sólidos; armazenamento de 

contêineres e carga geral; armazenamento de granéis líquidos; e armazenamento de 

produtos químicos e perigosos. 

 

Medidas indicadas para áreas de movimentação/armazenamento de granéis 

sólidos: 

 Instalar estruturas para contenção da dispersão dos granel sólidos; 

 Utilizar cobertura nas instalações de armazenamento; 

 Colocar lonas no navio e no piso em períodos de carga e descarga; 

 Impermeabilizar áreas de armazenamento de carga; 

 Pavimentar as vias; 

 Escolher adequadamente equipamentos para carga, descarga e transporte 

destes granéis, que minimizem a perda e a dispersão dos materiais 

movimentados; 

 Movimentar carvão e minério em correias transportadoras cobertas; 
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 Utilizar sistemas de isolamento ou umectação para o controle de emissões 

atmosféricas nos locais de descarga de granéis sólidos; 

 Realizar umectação dos granéis sólidos armazenados que não tenham 

restrições à umidade, além da umectação das vias de trânsito de veículos; 

 Recuperar material que cai durante a movimentação; 

 Instalar barreiras, tais com cinturão vegetal, telas etc., para minimizar a ação 

do vento; 

 Construir canaletas de drenagem segregada nos pátios de armazenamento, 

direcionadas para tanques de decantação e/ou tratamentos complementares 

antes do lançamento no corpo receptor; 

 Instalar/construir um sistema hidráulico para tratar/filtrar as águas residuais de 

áreas operacionais e da drenagem dos pátios de armazenamento; 

 Criar procedimentos de limpeza com máquinas e/ou manual do resíduo 

disperso no piso; 

 Reutilizar a água para umectação, se possível com captação de água de 

chuva; 

 Instalar CSAO nos locais em que os equipamentos associados à 

movimentação de carga demandam lavagem, pois apresentam potencial 

geração de efluentes oleosos. 

 

Em relação às áreas de armazenamento de contêineres e carga geral, as 

seguintes medidas são indicadas:  

 Destinar uma área com drenagem segregada para: contêineres com 

vazamento; contêineres da "área IMO" (área destinada para carga IMO – carga 

especial definida pela Organização Marítima Internacional, geralmente com 

produtos químicos) e lavagem de contêineres; 

 Direcionar a drenagem para um tanque de contenção para posterior 

recolhimento por empresa terceirizada licenciada ou tratamento físico e/ou 

químico na própria área; 

 Instalar pisos impermeáveis nas áreas de armazenagem; 

 Realizar a lavagem com água em contêiner somente após varrição a seco dos 

resíduos contidos; 
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No caso das áreas de armazenamento de granéis líquidos, são recomendadas 

as seguintes intervenções: 

 Impermeabilizar áreas de tancagem (armazenamento em tanques) de granéis; 

 Instalar canais e CSAOs no perímetro para segregar derrames das canaletas 

em pátios/áreas de armazenamento; 

 Disponibilizar contenção secundária para casos de vazamentos; 

 Seguir recomendações indicadas na NBR 17.505/2013 para armazenamento e 

manuseio de granéis líquidos inflamáveis e combustíveis; 

 Possuir sistemas de retenção e recolha de granéis líquidos. 

 

Por último, as seguintes recomendações são feitas para locais de 

armazenamento de produtos químicos e perigosos: 

 Segregar os produtos químicos e perigosos nas áreas destinadas para seu 

armazenamento; realizar impermeabilização do local; e instalar um sistema de 

drenagem com pontos para coleta de amostras, permitindo a verificação da 

qualidade da água; 

 Garantir a inclinação do piso em direção a uma área de drenagem, segura e de 

fácil acesso para evitar permanência de qualquer substância no local de 

armazenamento, em caso de derrame acidental; 

 Direcionar a drenagem para um tanque de contenção para posterior 

recolhimento por empresa terceirizada licenciada ou para tratamento físico e/ou 

químico; 

 Implementar sistemas de coleta, armazenamento e destinação (através de 

empresa licenciada) de óleos usados. 
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3 Estudo de caso: mapeamento da 
gestão de efluentes nos portos 
brasileiros 

 

 

No escopo do Projeto SEP, conforme citado, os 22 portos foram visitados e 

tiveram sua gestão de efluentes mapeada. Com base nesses dados, cada porto foi 

caracterizado e as fragilidades presentes em cada área foram evidenciadas, no 

momento em que identificou-se diferenças entre as situações aceitáveis (expostas no 

item 2.3.2) e as observadas. 

Este capítulo inicia versando sobre cada porto, individualmente, expondo 

características dos mesmos, além dos dados obtidos no mapeamento. Em seguida os 

portos são comparados em relação à quantidade de carga movimentada e de 

perímetros que apresentaram problemas. Por último é feita uma síntese dos dados 

abordados, com foco em cada tipo de efluente. 

 

 

3.1 A análise por porto 

 

Neste item cada porto é apresentado, incluindo informações como 

características geográficas, tabela de atividades econômicas dos perímetros e as 

informações relativas à gestão de seus efluentes, como problemas encontrados. Os 

portos estão ordenados do mais ao norte, Porto de Vila do Conde, ao mais ao sul, 

Porto de Rio Grande. do território brasileiro (Figura 7). 

Estão incluídas informações sobre movimentação anual de cada porto, em 

toneladas e discernidas em quatro categorias: contêineres, granéis sólidos, granéis 

líquidos e carga geral. Vale ressaltar que os dados foram consultados no site da 

ANTAq (ANTAq, 2014). Porém alguns portos possuíam dados mais recentes que 

outros. Então, com o intuito de nivelar as informações, foram utilizados os dados do 

ano de 2012 disponíveis no site supracitado. Para isso, foram solicitados dados 

mensais do ano em questão e, em uma planilha, foram inseridas as informações porto 

a porto de cada mês. Faltaram dados de dois portos. O Porto de Cabedelo não 

possuía dados para dois meses, enquanto o de Paranaguá, para um mês. Com o 

intuito de normalizar os dados, foi feita a média aritmética da movimentação dos 

outros meses, e, então, esta foi multiplicada por 12 (doze). Assim obteve-se uma 

aproximação da movimentação anual desses portos. Nos demais portos, que 
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possuíam todos os dados, somou-se as quantidades mensais para obtenção de um 

quadro anual incluindo todos os portos. 

No Anexo II estão apresentados os mapas de cada porto, contendo sua 

localização, assim como a divisão em zonas e perímetros. 

 

 

3.1.1 Porto de Vila do Conde (PA) 

 

O Porto de Vila do Conde está localizado no Município de Barcarena, no 

Estado do Pará, nas coordenadas geográficas aproximadas de latitude 01°32’42”S e 

longitude 48°45’00”W. Possui uma área aproximada de 1,3 km² situada à margem 

direita do rio Pará, local chamado de Ponta Grossa, a aproximadamente 3,3 km a 

jusante de Vila do Conde, em frente à Baía do Marajó. 

Em 2012, segundo dados colhidos no site da ANTAq (2014), o Porto 

movimentou 364.119 toneladas de contêineres (2%), 11.814.291 toneladas de granéis 

sólidos (78%), 2.021.929 toneladas de granéis líquidos (13%) e 976.468 toneladas de 

carga geral (6%). O peso total movimentado foi de 15.176.807 toneladas, o sexto que 

mais movimentou entre os portos visitados, com grande predominância de granéis 

sólidos. 

Para o mapeamento, o Porto de Vila do Conde foi dividido em uma única Zona,  

e esta subdividida em 15 Perímetros, onde cada um está relacionado a uma atividade 

econômica (Tabela 6). O mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente 

no Anexo II. 

 

Tabela 6 – Atividades econômicas do Porto de Vila do Conde 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Portaria - Balança Administrativo. 

P2 
Área Pública - Pátio Ferro 

Gusa 
Área pública de armazenamento 

de ferro gusa. 

P3 Buritirama- Manganês 
Armazenamento e expedição de 

manganês. 

P4 
Santos Brasil - Antiga 

Convicon 
Armazenamento e movimentação 

de contêineres. 

P5 Rampa - Depósito Materiais 
Rampa de acesso e depósito de 

materiais diversos. 

P6 
Área Estocagem Alumina - 

Albrás/ Alunorte 
Armazenamento e transporte de 

alumina. 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P7 
Área Pública - Canteiro de 

Obras 
Área pública em expansão. 

P8 
Área Pública - 
Administrativa 

Administrativo. 

P9 
Área Pública - Armazém 

Importação e Exportação - 
Outros 

Área pública com armazém de 
importação e exportação de 

cargas gerais. 

P10 Ipiranga 
Armazenamento de petróleo, 

derivados, gás, petroquímicos e 
biocombustíveis. 

P11 
Área Pública - 

Abastecimento de Água - 
ETA 

Estação de tratamento de água 
pública. 

P12 Petrobras - Estocagem 
Armazenamento de petróleo, 

derivados, gás e petroquímicos. 

P13 
Albrás/ Alunorte - 

Estocagem 
Armazenamento de alumina. 

P14 Píer Carga Geral Transporte de carga geral. 

P15 
Píer TGL (Terminal de 

Granéis Líquidos) 
Transporte de granéis líquidos. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Todo o efluente sanitário gerado no Porto é direcionado para fossas sépticas ou 

para uma lagoa de estabilização que, na época da visita, estava em mau estado de 

conservação. Nesta lagoa ocorre decantação e decomposição, embora nunca tenha 

havido retirada de material de seu fundo, segundo informações colhidas pela equipe 

de campo do Projeto SEP. O destino final dos efluentes é o Rio Pará. Não foram 

encontrados na literatura consultada (Plano Nacional de Saneamento Básico e 

Sistema Nacional de Informações de Saneamento) dados significativos sobre o 

município de Barcarena, no estado do Pará. Diante da indisponibilidade de 

informações nas fontes consultadas, buscou-se informação em jornais e artigos da 

região. Segundo reportagem veiculada em 27/11/2011, por Renée Pereira no jornal O 

Estado de São Paulo, o município de Barcarena, que tem população de 

aproximadamente 99 mil habitantes, menos de 30% dos domicílios é abastecido por 

rede de água, e, em 88% das residências, os efluentes sanitários não são tratados 

(Pereira, 2011). O Porto de Vila do Conde está inserido em uma das áreas não 

atendidas pela rede pública de coleta de esgotamento sanitário. 

A origem da água pluvial potencialmente contaminada no Porto ocorre em 

função das principais cargas movimentadas serem alumina, coque de petróleo e 

minério de manganês, que se caracterizam como potenciais geradores de água 
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contaminada a partir do carreamento de material particulado e resíduos dispersos para 

o corpo hídrico durante as chuvas. Nas áreas de passagem das esteiras e nos píeres, 

onde há considerável quantidade de material disperso, não há estruturas de drenagem 

na interface com o corpo receptor (Rio Pará), havendo, portanto, direcionamento direto 

do efluente pluvial contaminado. Pode haver captação pela drenagem geral do 

terminal ou do Porto, com posterior direcionamento para o corpo receptor. 

Considerando a predominância de carga com alto potencial de contaminação (granéis 

sólidos), esta situação se torna mais crítica, pois a quantidade de material carreado 

tende a ser de grandes proporções. 

Com relação aos efluentes oleosos, pode haver direcionamento, por meio de 

bacia de contenção, a uma CSAO, com lançamento do efluente tratado no corpo 

receptor por meio da drenagem pluvial, com o óleo residual é direcionado à empresa 

terceirizada; ou então podem ser utilizados tanques de acúmulo, que recebem 

efluentes via drenagem segregada, havendo retirada por empresa terceirizada de todo 

o volume gerado. Além dessas opções, há também locais com escoamento superficial 

direto ou via rede de drenagem da água potencialmente contaminada para o Rio Pará. 

A situação de arrendamento de cada perímetro e os problemas identificados 

em sua área estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto de 

Vila do Conde. 

Perímetro 
Situação de 

arrendamento 
Empresa / Área Problemas 

P1 Não Portaria - Balança 

1- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará; 
2- Granel sólido espalhado por todos 
os perímetros seja por caminhões 
seja pelo vento e chuva 

P2 Não Pátio Ferro Gusa Nenhum problema identificado. 

P3 Sim 
Buritirama - 
Manganês 

Nenhum problema identificado. 

P4 Sim 
Santos Brasil - 

Antiga Convicon 

3- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará; 
 4- Granel sólido espalhado por todos 
os perímetros seja por caminhões 
seja pelo vento e chuva 

P5 Não 
Rampa - 
Depósito 
Materiais 

5- Granel sólido espalhado por todos 
os perímetros seja por caminhões 
seja pelo vento e chuva 
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Perímetro 
Situação de 

arrendamento 
Empresa / Área Problemas 

P6 Sim 
Área Estocagem 
Alumina - Albrás/ 

Alunorte 

6- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará;  
7- Granel sólido espalhado por todos 
os perímetros seja por caminhões 
seja pelo vento e chuva 

P7 Não 
Canteiro de 

Obras 

8- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará;  
9- Granel sólido espalhado por todos 
os perímetros seja por caminhões 
seja pelo vento e chuva 

P8 Não 
Área 

Administrativa - 
CDP 

10- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará; 
11- Granel sólido espalhado por 
todos os perímetros seja por 
caminhões seja pelo vento e chuva; 
12- Oficina de manutenção de 
veículos sem drenagem oleosa 
segregada nem tratamento 

P9 Não 

Armazém 
Importação e 
Exportação - 

Outros 

13- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará; 
14- Granel sólido espalhado por 
todos os perímetros seja por 
caminhões seja pelo vento e chuva 

P10 Sim Ipiranga 

15- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará; 
16- Granel sólido espalhado por 
todos os perímetros seja por 
caminhões seja pelo vento e chuva 

P11 Não 
Abastecimento de 

Água - ETA 

17- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará;  
18- Granel sólido espalhado por 
todos os perímetros seja por 
caminhões seja pelo vento e chuva 

P12 Sim 
Petrobrás - 
Estocagem 

19- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará; 
20- Granel sólido espalhado por 
todos os perímetros seja por 
caminhões seja pelo vento e chuva 

P13 Sim 
Albrás/ Alunorte - 

Estocagem 

21- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará; 
22- Granel sólido espalhado por 
todos os perímetros seja por 
caminhões seja pelo vento e chuva 
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Perímetro 
Situação de 

arrendamento 
Empresa / Área Problemas 

P14 Não Píer Carga Geral 

23- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará; 
24- Granel sólido espalhado por 
todos os perímetros seja por 
caminhões seja pelo vento e chuva 

P15 Não 
Píer TGL 

(Terminal de 
Granéis Líquidos) 

25- Esgoto sanitário tratado apenas 
em lagoa de estabilização e lançado 
no Rio Pará; 
26- Granel sólido espalhado por 
todos os perímetros seja por 
caminhões seja pelo vento e chuva 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Em suma, este Porto apresenta graves problemas em relação à efluentes 

pluviais e efluentes sanitários. Ambas problemáticas, por suas escalas, provavelmente 

só podem ser solucionadas através de grandes intervenções, como construção de 

ETE (já que não há rede pública de esgoto na área do Porto) e construção de 

estruturas de tratamento para a drenagem pluvial. 

 

 

3.1.2 Porto de Belém/Terminal Miramar 

 

O Porto de Belém fica localizado na Cidade de Belém e dista, 

aproximadamente, 120 km do Oceano Atlântico, situando-se nas coordenadas 

geográficas aproximadas de latitude 01°28'03'' S e longitude 48°29'18'' W. Possui uma 

área aproximada de 160.000 m², e se situa na margem direita da Baía de Guajará, que 

é formada pelos Rios Moju, Guamá, Acará e Pará. Já o Terminal de Miramar localiza-

se na margem direita da Baía de Guajará, distando 5 km do Porto de Belém. 

Em 2012, segundo dados colhidos no site da ANTAq (2014), o Porto 

movimentou 210.205 toneladas de contêineres (7%), 544.498 toneladas de granéis 

sólidos (19%), 1.976.852 toneladas de granéis líquidos (68%) e 191.461 toneladas de 

carga geral (7%). O peso total movimentado foi de 2.923.016 toneladas, com grande 

predominância de granéis líquidos. 

O Porto foi dividido em duas Zonas portuárias e estas divididas em nove 

Perímetros, de acordo com a atividade desenvolvida em cada área (Tabela 8). O mapa 

deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 
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Tabela 8 – Atividades econômicas do Porto de Belém/Terminal Miramar 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

  

Um dos principais desafios enfrentados pelo porto está relacionado aos 

efluentes sanitários, já que estes são direcionados a fossas sépticas, com posterior 

destinação ao corpo hídrico em alguns locais. Em algumas situações o efluente passa 

por um filtro antes de ir para a rede drenagem que seguirá para corpo hídrico. Cabe 

ressaltar que a adoção somente destas medidas não garante a qualidade do efluente 

que atenda a resolução de lançamento de efluentes sanitários CONAMA n° 430/2011, 

já que, para grandes cargas, não há remoção de DBO em nível adequado. Esta 

situação de tratamento condiz com o cenário do município de Belém, onde 59,9% da 

população total é atendida por abastecimento público de água potável, enquanto 

somente 6,3% do município é atendido por rede de coleta de efluente sanitário. Além 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Área Administrativa e OGMO Administrativo 

P2 
Armazéns Área Pública 

(Carga Geral) 
Armazéns públicos de carga 

geral 

P3 
Posto de Saúde e 

Manutenção 

Posto de saúde e manutenção 
de equipamentos (Oficina 

elétrica) 

P4 Área Pública (Carga Geral) 
Armazém público de carga geral 

e balança de caminhões 

P5 

Órgãos Públicos/ 
Almoxarifado (Armazém 9)/ 
Terminal de Passageiros 

(Armazém 10) 

Órgão 
público/Manutenção/Estação de 

passageiros 

P6 

Armazém Receita 
Federal/Armazéns Área 

Pública (Carga Geral)/Pátio 
de Contêineres 

Armazém da Receita Federal; 
Armazéns públicos de carga 

geral; Pátio Público de 
Contêineres 

P7 Área Arrendada (Ocrim) 
Armazenamento e transporte de 

trigo e produtos derivados 

P8 
Píeres 1 e 2 – Terminal 

Miramar 

Píeres de transferência de 
granéis líquidos de diversas 

empresas 

P9 
Área Administrativa e 

Operacional – Terminal 
Miramar 

Área administrativa do Terminal 
Miramar 
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disso, o índice de tratamento de efluente sanitário no município é de 1% (SNIS, 2013). 

O Porto de Belém está inserido em uma área não atendida pela rede de coleta de 

esgotamento sanitário da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), sendo 

sua ligação a esta, então, inviável. 

Quanto aos efluentes pluviais, estes podem ser gerados devido à 

movimentação de granéis sólidos, principalmente trigo, no Porto. Nas áreas mais 

críticas há possibilidade de escoamento superficial via rede de drenagem diretamente 

para a Baía do Guajará.  

No que se refere à geração de efluentes oleosos, só há ocorrência no terminal 

Miramar. Este efluente é direcionado por meio de drenagem oleosa segregada a um 

tanque de acúmulo sendo posteriormente retirado por empresa terceirizada. Esta 

prática não é a mais indicada, já que o ideal é trata-lo in loco. Mesmo assim, 

considerando que granéis líquidos representam a maior parcela de movimentação do 

Porto, pode-se dizer que o risco de impacto negativo ao meio ambiente é baixo, por 

utilizar drenagem segregada e armazenamento. 

A situação de arrendamento de cada perímetro e os problemas encontrados 

em suas áreas estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto de 

Belém. 

Perímetro 
Área 

arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P1 Não 
Área 

Administrativa e 
OGMO 

1 - Fossa séptica em mau estado de 
conservação; 
2 - Rede de drenagem pluvial em mau 
estado de conservação 

P2 Não 
Armazéns da 
Área Pública 
(Carga Geral) 

3 - Caixa de gordura com tubulação 
danificada; 
4 - Pavimentação com afundamentos 
devido à infiltração de água; 
5 - Rede de drenagem pluvial em mau 
estado de conservação; 
6 - Fossa séptica em mau estado de 
conservação. 

P3 Não 
Posto de Saúde 
e Manutenção 

7 - Fossa séptica em mau estado de 
conservação; 
8 - Rede de drenagem pluvial em mau 
estado de conservação 

P4 Não 
Área Pública 
(Carga Geral) 

9 - Fossa séptica em mau estado de 
conservação; 
10 - Canaletas de drenagem pluvial 
obstruídas e precisando de 
manutenção 
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Perímetro 
Área 

arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P5 Não 

Órgãos 
Públicos 

Almoxarifado 
(Armazém 9) 
Terminal de 
Passageiros 

(Armazém 10) 

11 - Fossa séptica, tubulação e caixa 
de gordura danificados, entupidos e 
com vazamento de efluente nos pátios; 
12 - Rede de drenagem pluvial em mau 
estado de conservação. 

P6 Não 

Armazém da 
Receita Federal 

Armazéns da 
Área Pública 
(Carga Geral) 

Pátio de 
Contêineres 

13 - Fossa séptica em mau estado de 
conservação; 
14 - Rede de drenagem pluvial em mau 
estado de conservação e com granel 
sólido disperso. 

P7 Sim 
Área Arrendada 

(Ocrim) 

15 - Fossa séptica em mau estado de 
conservação; 
16 - Rede de drenagem pluvial em mau 
estado de conservação e com granel 
sólido disperso. 

P8 Não 
Píeres 1 e 2 
(Terminal de 

Miramar) 

17 - Utilização de fossas sépticas na 
maior parte do terminal; 
18 - Rede de drenagem pluvial antiga 
em médio estado de conservação; 
19 - Geração de efluentes oleosos sem 
CSAO, utilização de tanques de 
acúmulo. 

P9 Não 

Área 
Administrativa e 

Operacional 
(Terminal de 

Miramar) 

20 - Utilização de fossas sépticas na 
maior parte do terminal; 
21 - Rede de drenagem pluvial antiga 
em médio estado de conservação; 
22 - Geração de efluentes oleosos sem 
CSAO, utilização de tanques de 
acúmulo. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Apesar do Porto de Belém apresentar predominância de movimentação de 

granéis líquidos, estes apresentam potencial impactante menor do que os granéis 

sólidos dispersos durante carga e descarga de navios e carretas. Assim, a possível 

geração de água pluvial contaminada se torna o principal problema da área. Os 

efluentes sanitários gerados não são tratados adequadamente, já que estruturas de 

tratamento para maiores cargas devem ser utilizadas (como ETE). Porém, esta é uma 

situação geral do município onde o Porto se encontra, onde uma parcela mínima da 

população é atendida por tratamento de esgoto.  
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3.1.3 Porto do Itaqui 

 

O Porto do Itaqui possui uma área aproximada de 1,6 km², e está localizado na 

Baía de São Marcos no município de São Luís, capital do Estado do Maranhão, nas 

coordenadas geográficas aproximadas de latitude 02°35' S e longitude 44°21' W, 

distando aproximadamente 11 km do centro da cidade. É importante notar que é um 

porto com canal de acesso de profundidade natural de mais de 20 metros e largura de 

1,8 km, figurando um dos maiores calados do mundo e sendo, assim, importante 

atracadouro de grandes navios. 

Em 2012, segundo dados colhidos no site da ANTAq (2014), o Porto 

movimentou 90.464 toneladas de contêineres (1%), 7.896.584 toneladas de granéis 

sólidos (50%), 7.554.711 toneladas de granéis líquidos (48%) e 158.339 toneladas de 

carga geral (1%). O peso total movimentado foi de 15.700.098 toneladas, o quinto na 

ordem de movimentação, sendo os principais os granéis (tanto líquidos quanto 

sólidos). 

Na área do Porto do Itaqui foi delimitada somente uma Zona Portuária, 

subdividida em 15 perímetros, de acordo com a atividade desenvolvida em cada área 

(Tabela 10). O mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo 

II. 

 Tabela 10 – Atividades econômicas do Porto do Itaqui 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Cais e Berços Movimentação de cargas. 

P2 Armazém a ser demolido  Em processo de demolição 

P3 Retroárea 
Armazenamento e 

movimentação de cargas gerais. 

P4 
Combustíveis (Raízen e 

Ipiranga) 

Armazenamento e 
movimentação de granéis 
líquidos (combustíveis). 

P5 Petrobrás 
Armazenamento e 

movimentação de granéis 
líquidos. (petroquímicos). 

P6 TEMMAR 
Armazenamento e 

movimentação de granéis 
líquidos. 

P7 GRANEL QUÍMICA 
Armazenamento e 

movimentação de granéis 
líquidos. 

P8 
Grãos (CONAB e Moinho 

Cruzeiro do Sul) 

Armazenamento e 
movimentação de granis sólidos 

(grãos). 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P9 Área Administrativa 

Autoridade Portuária (EMAP), 
Receita Federal, Polícia Federal, 

ANVISA, Restaurante 
Manducare, OGMO. 

P10 VALE (Cobre) 
Armazenamento e 

movimentação de cobre. 

P11 
Futuras Instalações 

TEGRAM 
Não aplicável. 

P12 Pátio de Carretas 
Estacionamento de caminhões e 

área de convivência. 

P13 Pedreiras (Operacional) 
Armazenamento e 

movimentação de cargas gerais. 

P14 Pedreiras (Administrativo) 
Administração da empresa 

Pedreiras. 

P15 COPI e Área administrativa Área administrativa 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Conforme o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2013), da 

população total do município de São Luís, 84,9% é atendida por rede de água e 45,6% 

é atendida por rede de coleta de esgotamento sanitário, enquanto que o índice de 

tratamento de efluente sanitário no município é de 8,0% (SNIS, 2013). Não há rede 

coletora de esgoto próximo ao Porto, o que torna imprescindível que o próprio Porto 

trate seus efluentes. Todo o efluente sanitário gerado no Porto é destinado a fossas 

sépticas, operando como tanques de acúmulo. O material é retirado e destinado à ETE 

de São Luís via empresa terceirizada. 

Praticamente toda a área portuária possui rede de drenagem pluvial com 

direcionamento direto ao corpo hídrico, sem nenhum tipo de tratamento. Como a 

tipologia mais movimentada é de granéis sólidos, como grãos e fertilizantes, o 

carregamento/descarregamento de navios e carretas gera resíduos dispersos nos 

cais, pátios, vias e sob as esteiras transportadoras. Tais resíduos, após chuvas, 

podem ser carreados para o corpo hídrico, dada a inexistência de estruturas 

intermediárias, como tanques de decantação. Porém, em alguns terminais a situação é 

um pouco diferente, já que, por exemplo, na Granel Química (P7) há um filtro de brita 

antes do direcionamento ao corpo hídrico e na Petrobras (P5) há reuso da água de 

chuva. 

Em 2012, 48% da movimentação foi de granéis líquidos. A movimentação e 

armazenamento desses materiais, acabam por gerar efluentes oleosos devido, por 

exemplo, à necessidade de limpar os dutos antes e depois o transporte de cada tipo 

de material. Além disso, a manutenção de maquinário, lavagem de veículos, entre 

outras, são práticas que geram esse tipo de efluente. No Porto do Itaqui, eles podem 
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seguir diversas vias. Uma delas é o direcionamento para tanques de acúmulo e, 

posteriormente, transporte para empresa receptora. Já outra via abrange o emprego 

de CSAO, com o efluente tratado sendo direcionado ao corpo hídrico. Em um terminal 

(terminal operacional da empresa Pedreiras) foi observada uma situação precária, 

onde a CSAO estava danificada e fora de operação. Neste caso, o encaminhamento 

do efluente oleoso era da área operacional diretamente para o corpo hídrico, após 

escoar pelo pátio do terminal e cair nas canaletas de drenagem pluvial do Porto. 

A situação de arrendamento de cada perímetro e os problemas encontrados 

neles estão apresentados na Tabela 11.  

 

Tabela 11 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

do Itaqui. 

Perímetro 
Área 

arrendada? 
Empresa / Área Itens 

P1 Não Cais e Berços 

1) Drenagem pluvial sem tanque de 
decantação ou tratamento, com 
possível carreamento de materiais para 
o corpo hídrico.                                                                                                             
2) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo.        

P2 Não Armazém EMAP 
3) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo. 

P3 Não Retroárea 

4) Drenagem pluvial sem tanque de 
decantação ou tratamento, com 
possível carreamento de materiais para 
o corpo hídrico.                                                                                                                                            
5) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo.                                                                                                             
6) Pavimentação irregular.                                                                               

P4 Sim 
Combustíveis 

(Raízen e Ipiranga) 

7) Presença de poças no terminal 
Raízen, indicando drenagem pluvial 
inadequada.                                                                                                             
8) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo. 

P5 Sim Petrobras 
9) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo. 

P6 Sim TEMMAR 
10) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo. 

P7 Sim Granel Química 
11) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo. 
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Perímetro 
Área 

arrendada? 
Empresa / Área Itens 

P8 Sim 
Grãos (CONAB e 

Moinho Cruzeiro do 
Sul) 

12) Ausência de drenagem oleosa na 
oficina do terminal Moinho Cruzeiro do 
Sul.                                                                                                             
13) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo.                                                                                                             
14) Pátio com grãos que são carreados 
ao estuário. 

P9 Não Área Administrativa 

15) Drenagem pluvial danificada em 
alguns pontos, principalmente nas 
proximidades do Restaurante 
Manducare.                                                                                                             
16) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo.                                                                                                             
17) Oficina e área de lavagem de 
veículos com CSAO inacessível e sem 
periodicidade de limpeza definida. 

P10 Sim Vale (Cobre) 
18) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo. 

P11 Sim 
Futuras Instalações 

do TEGRAN 
Área inoperante na época da visita. 

P12 Não Pátio de Carretas 

19) Piso irregular com formação de 
poças e estruturas de drenagem 
danificadas.                                                                                                             
20) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo.                                                                                                             
21) Ausência de tratamento dos 
resíduos oleosos que se depositam no 
solo, oriundos das carretas 
estacionadas no local. 

P13 Sim 
Pedreiras 

(Operacional) 

22) Pátio com formação de poças,  sem 
drenagem pluvial adequada e com 
pavimentação danificada.                                                                                                             
23) CSAO danificada, sem condições 
de uso.                                                                                                             
24) Drenagem oleosa da oficina em 
mau estado de conservação.                                                                                                             
25) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo. 

P14 Sim 
Pedreiras 

(Administrativo) 

26) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo. 
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Perímetro 
Área 

arrendada? 
Empresa / Área Itens 

P15 Sim COPI 

27) Pátio com piso irregular e formação 
de poças e drenagem pluvial 
insuficiente.                                                                                                             
28) Pátio com possível carreamento de 
materiais para o corpo hídrico.                                                                                                             
29) Oficina sem drenagem segregada e 
sem CSAO.                                                                                                             
30) Esgotamento sanitário 
descentralizado, direcionado a tanques 
de acúmulo. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Em suma, o Porto do Itaqui apresenta desafios na gestão de todos os tipos 

considerados de efluentes. Os efluentes sanitários, apesar de serem levados para 

tratamento, devem ser tratados na própria área, já que este constante transporte, além 

de apresentar custos permanentes, possui outros pontos negativos indiretos, como 

aumento da circulação de carretas na área portuária. A grande movimentação de 

granéis sólidos associada à inexistência de estruturas de contenção e tratamento na 

drenagem pluvial, torna a potencial geração de água pluvial contaminada um dos 

piores problemas do local. Diversos materiais, como minérios, grãos e fertilizantes, são 

carreados diretamente ao corpo hídrico, o que pode impactar negativamente o 

ecossistema em questão. Por último, os efluentes oleosos apresentam situação 

heterogênea na área. Apesar de granéis líquidos representarem quase metade da 

movimentação (em 2012) do Porto, as empresas que os recebem possuem tratamento 

dentro de sua área. Assim, o maior risco associado aos efluentes oleosos está 

relacionado à geração em oficinas. Dado isto, apesar de terem sido identificados 

problemas, não superam, em ordem de grandeza, as fragilidades relacionadas aos 

efluentes pluviais. 

 

 

3.1.4 Porto de Fortaleza 

 

O Porto de Fortaleza possui uma área aproximada de 260.000 m² e está 

localizado nas coordenadas geográficas aproximadas de latitude 3°43'28'' S e 

longitude 38°28'29'' W, na enseada do Mucuripe, entre as praias do Futuro e do 

Meireles, cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará.  

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

764.341 toneladas de contêineres (17% do total), 1.250.933 toneladas de granéis 
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sólidos (27%), 2.381.989 toneladas de granéis líquidos (52%) e 215.946 toneladas de 

carga geral (5%). O peso total movimentado foi de 4.613.209 toneladas, sendo os 

granéis líquidos a tipologia predominante de carga. 

Na área portuária foi delimitada uma única Zona Portuária, subdividida em 11 

Perímetros, de acordo com a atividade econômica desenvolvida em cada um (Tabela 

12). O mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

 

Tabela 12 – Atividades econômicas do Porto de Fortaleza 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Armazéns 1 e 2 Armazenamento de granéis sólidos (grãos). 

P2 Cais 1 Manutenção de máquinas. 

P3 
Sede da Cia Docas, 
CODINF, OGMO, 

Almoxarifado 
Área administrativa 

P4 CVT e NAP Área administrativa. 

P5 Pátio de contêineres Movimentação de contêineres. 

P6 Autoclave  Área destinada à cargas perigosas 

P7 
Armazéns 3 e 4 e 

Armazém provisório 
Armazenamento de Cargas 

P8 Cais 2 e píer Movimentação de passageiros e de carga 

P9 Armazém 5 Armazenamento de Carga 

P10 
CDA / HDG e 

TRANSPETRO 
Resíduos Classe I 

P11 Vecol e Depom Área administrativa 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

 

O esgotamento sanitário do Porto é feito de duas maneiras: ou é direcionado a 

sistemas de tanques de acúmulo com posterior transporte à Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará (CAGECE), ou é encaminhado a fossas sépticas com lançamento 

posterior no corpo hídrico. Porém é importante ressaltar que a utilização unicamente 

de fossas sépticas não atende aos padrões de lançamento de efluentes sanitários, 
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quando consideradas grandes vazões (CONAMA 430; Jordão, 2011). No município de 

Fortaleza o índice de tratamento dos efluentes sanitários gerados é de 51,8% (SNIS, 

2013). O porto está situado em uma área que não é atendida por rede de coleta de 

esgotamento sanitário e não há, inclusive, previsão para chegada do tronco coletor.  

A geração de água pluvial contaminada ocorre, basicamente, em função da 

dispersão de granéis sólidos movimentados no Porto (trigo, enxofre, coque e 

fertilizantes), da lavagem dos contêineres e de veículos de operação, e de 

manutenção de máquinas em locais inapropriados. Há possibilidade desta água 

contaminada atingir diretamente o corpo receptor, sem nenhum tratamento. As áreas 

mais críticas estão localizadas ao longo da esteira transportadora, próximas aos 

armazéns de carga a granel, ao cais do Porto e ao pátio de contêineres e carga geral, 

locais estes onde há frequentemente granéis sólidos espalhados pelo piso. O Porto de 

Fortaleza não possui nenhum tanque de sedimentação instalado, sendo todo o 

efluente dos sistemas de drenagem levados diretamente ao mar. 

Quanto à geração de efluentes oleosos, há oficinas de manutenção de 

máquinas e lavagens ao longo do Porto, porém estas áreas de geração não estão 

associadas a unidades ou sistemas de separação/acúmulo desses efluentes para 

posterior destinação, reuso ou descarte, o que figura como situação inadequada. Já 

que efluentes gerados nestas atividades podem, ao chover, ser carreados ao corpo 

hídrico. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 13.  

 

Tabela 13 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Fortaleza. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P1 Não Armazéns 1 e 2 

1 - Drenagem pluvial, canaletas e bueiros 
danificados e/ou com obstrução por 
entulhos.                                                                                                                                   
2 - Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas.    
3 - Área de armazenagem de grãos, com 
potencial contaminação do corpo hídrico.  

P2 Não 
Cais 1 e 

Manutenção de 
Máquinas 

4 - Manutenção de máquinas em local sem 
drenagem adequada para efluentes oleosos 
e CSAO.                                                                                                                                     
5 - Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P3 Não 

Área 
Administrativa; 

Companhia 
Docas; CODINF; 
OGMO; Entrada 
de Passageiros; 

Almoxarifado 

6 - Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas. 

P4 Não CVT e NAP 

7 - Estruturas da drenagem pluvial (canaleta 
e bueiro) totalmente destruídos, com 
obstruções pelo entulho.                                                                                                                                                    
8 -  Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas. 

P5 Não 
Pátio de 

Contêineres e 
Termaco 

9 - Eventual despejo de óleo de manutenção 
das máquinas diretamente na drenagem 
pluvial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10 - Banheiro improvisado lança dejetos, 
através de uma mangueira, diretamente na 
drenagem pluvial.                                                                                                                                                                                                                                                  
11 - Drenagem pluvial totalmente danificada. 
12 - Local de entrada e saída de caminhões, 
grande desgaste da pavimentação. 
Manutenção precária.                                                                                                                        
13 - Lavagem de contêineres e de veículos 
de operação em local sem drenagem 
adequada para o efluente.                                                                     
14 - Manutenção de máquinas em pátio sem 
drenagem adequada para efluentes oleosos 
e CSAO.                                                                                                                                                           
15- Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas. 

P6 Não 
Autoclave e 

Carga perigosa 
16 - Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas. 

P7 Não 
Armazéns 3 e 4 e 

Armazém 
Provisório 

17 - Não há drenagem segregada.                                                                                                                                                                                                                                                                             
18 - Área possui potencial para geração de 
água pluvial contaminada com fertilizantes, 
enxofre, coque, entre outros.                                                                   
19 - Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas.                                                                               

P8 Não Cais 2 e Píer 

20 - Área com geração de água pluvial 
potencialmente contaminada, durante a 
movimentação das cargas, quando os 
resíduos caem diretamente no mar.                                 
21 - Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas.                                                                                                                                                   

P9 Não Armazém 5 

22 -  Área com geração de água pluvial 
potencialmente contaminada com  resíduos 
armazenados no Armazém 5.                                                              
23 - Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas.                                                                                            

P10 Não 
CDA; HDG; 

TRANSPETRO  

24 - Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas.                                               
25 - CSAO desativada transbordando de 
óleo. 

P11 Não 
VECOL e 
DEPOM  

26 - Efluentes sanitários tratados por fossas 
sépticas.                                                                                                       

Fonte: Dados do Projeto SEP 
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O Porto de Fortaleza, como exposto, apresenta fragilidades em todos os tipos 

de efluentes. A inviabilidade de ligação à rede pública de esgotamento sanitário, torna 

interessante o tratamento do mesmo dentro da área portuária, devido à grande 

geração. Apesar de mais da metade da movimentação de 2012 estar relacionada a 

granéis líquidos, o Porto apresenta somente problemas pontuais voltados a efluentes 

oleosos. Assim, a correção destes problemas é mais pontual e menos geral. A 

potencial geração de água pluvial contaminada figura como um dos principais 

problemas do local, já que a geração dispersa de resíduos/materiais e a ausência de 

estruturas de tratamento/contenção vinculadas à drenagem pluvial, tendem a propiciar 

o carreamento desses granéis diretamente ao corpo hídrico. Vale ressaltar que 

qualquer resíduos depositado nos pisos dos pátios, como óleo advindo de máquinas, 

também sofrem este problema. 

 

 

3.1.5 Porto de Natal 

 

O Porto de Natal está localizado na zona Leste da Cidade de Natal, Estado do 

Rio Grande do Norte, nas coordenadas geográficas de latitude 05°46'24'' S e longitude 

35°12'20'' W. Com uma área aproximada de 50.000 m², o porto é do tipo estuário, e 

está situado na margem direita do rio Potengi, a uma distância de 3 km da sua foz. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

224.582 toneladas de contêineres (32%), 361.246  toneladas de granéis sólidos (51%), 

85.172 toneladas de granéis líquidos (12%) e 38.074 toneladas de carga geral (5%). O 

peso total movimentado foi de 709.074 toneladas, sendo os granéis sólidos a tipologia 

predominante de carga. 

Na área portuária foi delimitada somente uma Zona, subdividida em 11 

Perímetros, onde cada um está relacionado a uma atividade econômica (Tabela 14). O 

mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

Tabela 14 – Atividades econômicas do Porto de Natal 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Pátio de Minério Armazenamento de minério de ferro.  

P2 Berço 3 
Berço de atracação de contêineres 

e/ou múltiplo uso. 

P3 Berço 2 
Descarregamento e transporte do trigo 

a granel. 

P4 
Pátio de Contêineres 

Norte 
Movimentação e Armazenamento de 

Contêineres. 
P5 Armazém 1 Armazenamento de carga geral. 
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P6 Armazém 2 Armazenamento de carga geral. 

P7 
Armazém Frigorífico 

(Desativado) 

Utilizado anteriormente para 
exportação de frutas e importação de 

pescado. 

P8 Berço 1 
Berço de atracação de contêineres e 

múltiplo uso. 

P9 

CODERN e escritórios 
operadores (área 
administrativa) e 

Alojamento da guarda 
portuária 

Áreas administrativas. 

P10 Pátio de Contêineres Sul 
Utilizado para armazenamento de 

contêineres. 

P11 
Terminal de Passageiros 

(interditado) 

Utilizados para píer de passageiros e 
armazenagem de carga geral e 
movimentação de contêineres. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No município de Natal, 90,8% da população total é atendida por abastecimento 

público de água potável, enquanto que 33,1% do município é atendido por rede de 

coleta de efluente sanitário, porém nem todo o efluente sanitário que é coletado, passa 

por tratamento (SNIS, 2013). O Porto está inserido em uma área atendida pela rede de 

esgotamento sanitário da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte 

(CAERN). No entanto, apenas a área administrativa da CODERN (P9), o novo terminal 

de passageiros (P11) e o armazém frigorífico desativado (P7) estão ligados a esta 

rede, que encaminha o efluente sanitário para a ETE do Baldo, que possui sistema de 

tratamento avançado, com uso inclusive de desinfecção por raios ultravioleta5. As 

outras edificações do Porto estão conectadas a sistemas de fossas sépticas seguidas 

de sumidouro que drena, posteriormente, para o Rio Potengi. Porém esses sistemas 

acabam afogados pela condição do lençol freático, que é muito próximo à superfície, 

ampliando o risco de contaminação da água subterrânea. A limpeza das fossas-

sumidouros é realizada, periodicamente, por uma empresa receptora que 

posteriormente realiza o tratamento do efluente. Como já abordado nos itens relativos 

a outros portos, somente a adoção de fossas não trata adequadamente grandes 

quantidades de efluentes sanitários. Como há a proximidade à rede coletora pública, o 

ideal é efetuar a ligação de toda a área portuária a esta rede. 

                                                

5
 A ETE do Baldo está progressivamente recebendo novos aportes de efluentes 

relacionados a áreas residenciais. Isto se dá através da implementação de rede coletora e 
instalação de Estações Elevatórias, para bombeamento do esgoto e posterior desativação de 
lagoas de estabilização que faziam o tratamento deste volume anteriormente (Fonte: 
http://tribunadonorte.com.br/noticia/ete-do-baldo-ainda-e-subutilizada/253040). Como os dados 
de saneamento são prévios à construção e ao início de operação desta ETE, é provável que os 
dados de coleta e tratamento estejam subdimensionados. 
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Os granéis sólidos, como já abordado, foram as cargas mais movimentadas 

neste porto em 2012, representando mais da metade do tonelagem total movimentada. 

Esses itens, como, minério de ferro e grãos de trigo, podem escoar diretamente pela 

superfície ou via rede de drenagem pluvial para o estuário do Rio Potengi, pois não há 

estruturas efetivas de contenção/tratamento ao longo da interface com o corpo 

receptor. Além disso, o maior potencial de contaminação de água pluvial ocorre no 

pátio de armazenamento de minério de ferro e nas proximidades das esteiras 

transportadoras de grãos, que realizam a transferência da carga entre os pátios e os 

navios. 

Já em relação aos efluentes oleosos há três diferentes locais de geração no 

Porto de Natal: a área da oficina de contêineres, a área de manutenção de veículos e 

a área de armazenamento de resíduos sólidos contaminados com óleo. Todos esses 

locais não possuem piso impermeável, drenagem específica ou CSAO, apesar de em 

uma das áreas de manutenção de equipamentos ser utilizado material absorvente 

para limpar o pátio. Logo, a maior parte dos efluentes oleosos gerados podem 

diretamente para o corpo hídrico. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 15. 

 

 

Tabela 15 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Natal. 

Perímetro 
Área 

arrendada? 
Área / 

Empresa  
Problemas 

P1  Não 
Pátio de 
Minério 

1 - Não há drenagem apropriada para 
o armazenamento de minério neste 
pátio, o minério disperso no pátio é 
carreado para o corpo hídrico.                                                                                                                                                                  
2 - Canaletas danificadas e obstruídas 
pelo minério e por resíduos.                                                                                                                                                                                 
3 - Esgotamento sanitário sem ligação 
com a rede pública ou com tratamento 
ineficaz.  

P2  Não Berço 3 
4 - Drenagem pluvial precária e com 
particulados de minério.                                                                                                                                                                                                                                                      

P3  Não Berço 2 

5 - Canaleta danificada e obstruída 
com vegetação e resíduos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6 - Área com resíduos dispersos sobre 
o telhado e piso do corredor em frente 
ao Armazém2  e sobre a Gerência de 
Operação.  
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Perímetro 
Área 

arrendada? 
Área / 

Empresa  
Problemas 

P4  Não 
Pátio de 

Contêineres 
Norte  

7 - Lavagem de contêineres em local 
sem drenagem segregada.                                                                                                                                                                      
8 - Piso danificado em decorrência da 
movimentação de contêineres.                                                                                                                                  
9 - Esgotamento sanitário sem ligação 
com a rede pública ou com tratamento 
ineficaz.                                                                                                                
10 - Drenagem pluvial com 
particulados de minério, sem tanque 
de decantação.                                              
11 - Formação de poças d’água 
constantes próximo ao Castelo                                              
12- Apresenta manchas de óleo em 
grande parte de sua extensão 

P5  Não Armazém 1 
13 -Esgotamento sanitário sem ligação 
com a rede pública ou com tratamento 
ineficaz.  

P6  Não Armazém 2 
14 - Esgotamento sanitário sem 
ligação com a rede pública ou com 
tratamento ineficaz. 

P7  Não 
Armazém 
Frigorífico 
Desativado 

15 - Presença de poças d'água 
constante                                                                                                                                                                                                                                                                                                

P8  Não Berço 1 

16 - Canaletas danificadas e entupidas 
com sedimentos provenientes da 
construção do Píer de passageiros                                                                                                                                                                                                          
17 - Poças d'água e presença de 
vegetação no pátio                                                                                                                                                         

P9  Não 

 CODERN e 
escritórios 

operadores e 
Alojamento 

 Nenhum problema identificado. 

P10  Não 
Pátio de 

Contêineres 
Sul 

18 - Lavagem de contêineres em local 
sem drenagem segregada.                                                                                                                                                                            
19 - Esgotamento sanitário sem 
ligação com a rede pública ou com 
tratamento ineficaz.                                                                           
20 - Presença de manchas de óleo no 
piso, sem drenagem adequada.                                                                                                           

P11  Não 
Píer de 

passageiros 
21 - Presença constante de poças 
d'água.                                                                                                                                                           

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

De forma geral, o Porto de Natal possui fragilidades nos três grandes tipos de 

efluentes. A mais simples de ser eliminada é a referente aos efluentes sanitários.Como 
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citado, há possibilidade de ligação à rede pública e, como esta executa tratamento 

adequado, seria a melhor opção para a área. Quantos aos efluentes pluviais 

contaminados e oleosos, ambos necessitam de atenção, dado que a inexistência de 

tratamento nos locais onde estes são gerados e nas proximidades do corpo hídrico, 

faz com que haja alta probabilidade de aporte de contaminantes para este corpo. 

Apesar disso, os efluentes oleosos apresentam maior facilidade de intervenção, já que 

os pontos de geração são bem determinados e o tratamento deve ser feito no mesmo 

local. Já os efluentes pluviais contaminamos têm geração dispersa e envolve toda a 

interface com o corpo receptor, o que demanda medidas mais abrangentes e, 

portanto, maiores e mais onerosas. 

 

 

3.1.6 Porto de Cabedelo 

 

O Porto de Cabedelo está localizado na Cidade de mesmo nome, a uma 

distância de 15 km do Município de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba. 

Localizado nas coordenadas geográficas aproximadas de latitude 6°58'21'' S e 

longitude 34°50'18'' W, o Porto está na margem direita do estuário do Rio Paraíba do 

Norte, em frente à Ilha da Restinga e possui uma área de aproximadamente 300.000 

m². 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto não movimentou 

contêineres, movimentou 1.149.882 toneladas de granéis sólidos (59%), 730.878 

toneladas de granéis líquidos (38%) e aproximadamente 57.957 toneladas de carga 

geral (3%). O peso total movimentado foi de 1.938.718 toneladas, sendo os granéis 

sólidos a tipologia predominante de carga, seguidos pelos granéis líquidos. 

A área portuária foi dividida em duas Zonas Portuárias e, estas, subdivididas 

em 10 Perímetros de acordo com a atividade desenvolvida em cada área ( 

Tabela 16). O mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no 

Anexo II. 

 

Tabela 16 – Atividades econômicas do Porto de Cabedelo 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 TOPLOG Transporte e armazenamento de cevada 

P2 Área pública/ Armazéns 

Movimentação e armazenamento de cargas 

gerais e granéis sólidos; descarga de granéis 

líquidos via dutos.  

P3 Raízen 
Movimentação e armazenamento de granéis 

líquidos (Combustíveis) 

P4 BR Distribuidora 
Movimentação e armazenamento de granéis 

líquidos (Combustíveis) 
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P5 TRANSPETRO 
Movimentação e armazenamento de granéis 

líquidos (Combustíveis) 

P6 
Grupo de Empresas de 

Granel Líquido 

Grupo de empresas (SETTA, PETROX, 

FEDERAL e PETROVIA) que opera granéis 

líquidos (combustíveis)  

P7 Mineração COTO 
Movimentação e armazenamento de carga 

geral (granito) 

P8 TECAB 
Movimentação e armazenamento de granéis 

líquidos (Combustíveis) 

P9 Área a ser arrendada Não aplicável 

P10 Grande Moinho Tambaú 

Movimentação a armazenamento de granéis 

sólidos (trigo); integração com fábrica de 

massas e centro de distribuição para produtos 

fabricados no Moinho 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No município de Cabedelo, 83,9% da população total é atendida por 

abastecimento público de água potável, enquanto que 18,3% do município é atendido 

por rede de coleta de efluente sanitário. O índice de tratamento de efluente sanitário 

no município é de 19,6% (SNIS, 2013). O Porto está inserido em uma área não 

atendida pela rede de coleta da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 

(CAGEPA). Em relação tratamento utilizado, quase a totalidade das áreas emprega 

fossas sépticas. Somente em um perímetro (Grande Moinho Tambaú) há estação de 

tratamento de efluentes, com posterior reuso do efluente tratado. Nos outros casos, há 

direcionamento para o corpo receptor, ainda que em alguns haja infiltração no solo.  

No que tange aos efluentes pluviais potencialmente contaminados, granéis 

sólidos movimentados no Porto se caracterizam como granéis de potencial geração de 

material particulado, sendo principalmente cevada, trigo, e coque de petróleo. Esses 

materiais, em eventos de chuva, podem ser carreados através de escoamento 

superficial direto ou via rede de drenagem para o Rio Paraíba. Isto é alarmante, visto 

que mais da metade da movimentação anual do Porto (em 2012) foi referente a esse 

tipo de carga. Somente em uma área (P10) foi identificada a utilização de bacia de 

contenção, seguida para uma CSAO, com direcionamento posterior ao rio.  

No caso da geração de efluentes oleosos foram identificadas três 

possibilidades de direcionamento: i) por meio de drenagem oleosa segregada, a uma 

CSAO, com lançamento do efluente final no corpo receptor por meio da drenagem 

pluvial, com o óleo residual sendo destinado à empresa terceirizada; II) utilização de 

tanques de acúmulo, que recebem efluentes via drenagem segregada, havendo 

retirada de todo volume por empresa terceirizada; iii)  CSAO utilizadas apenas como 

acúmulo, não havendo lançamento do efluente final e sim retirada por empresa 
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terceirizada. Assim, apesar de nem todos os locais tratarem seus efluentes in loco, há 

baixa probabilidade de contaminação do corpo receptor com esses efluentes. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Cabedelo. 

Perímetro 
Área 

arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P1  Sim TOPLOG  

1-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento para fossa séptica;                                                                                        
2-Estruturas de drenagem pluvial 
quase inexistentes com potencial de 
carreamento de cevada e trigo;                                                                                        
3- Uma oficina de manutenção com 
geração de efluentes oleosos sem 
drenagem oleosa  nem CSAO. 

P2 Não 
Área pública; 

Armazéns 

4-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento para fossa séptica;                                                                                        
5-Estruturas de drenagem pluvial 
quase inexistentes com potencial de 
carreamento de cevada, trigo, coque, 
clínquer e escória. 

P3 Sim Raízen 
6-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento para fossa séptica. 

P4 Sim BR Distribuidora 

7-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento para fossa séptica;                                                                                        
8- Uma oficina de manutenção e 
lavagem de equipamentos com 
tanque de acúmulo de efluentes 
oleosos. 

P5 Sim Transpetro 
9-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento para fossa séptica. 

P6 Sim 
Total 

Combustíveis 

10-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento para fossa séptica. 

P7 Sim Mineração Coto 

11-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento para fossa séptica;                                           
12-Não há drenagem pluvial;                                      
13-Tanque de abastecimento de 
veículos sem qualquer tipo de 
drenagem, com infiltração direta no 
solo. 
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Perímetro 
Área 

arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P8 Sim Tecab 
14-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento para  fossa séptica. 

P9 Não 
Área a ser 
Arrendada 

Não foram identificados problemas. 

P10 Sim 
Grande Moinho 

Tambaú 
Não foram identificados problemas. 

 Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

As principais fragilidades do  Porto de Cabedelo estão relacionadas ao 

efluentes sanitários e pluviais. Como já citado, os efluentes oleosos, apesar de alguns 

locais não possuírem estruturas adequadas para seu tratamento (como por exemplo o 

perímetro 1), são situações pontuais onde o efluente é levado para ser tratado em 

outro local. Porém, quando tratamos dos efluentes sanitários, quase a totalidade do 

Porto não é atendida por tratamento adequado considerando volume gerado (exceto 

P10). Já em relação aos efluentes pluviais potencialmente contaminados, há grande 

geração de material disperso e, por não haver estruturas que impeçam estes materiais 

de chegarem ao corpo hídrico, o quadro se torna alarmante. 

 

 

3.1.7 Porto do Recife 

 

O Porto do Recife está localizado na capital do Estado de Pernambuco, nas 

coordenadas geográficas de latitude 08°03'22'' S e longitude 34°51'57'' W, na 

confluência dos rios Capibaribe e Beberibe, em sua foz no Oceano Atlântico. Com 

uma área aproximada de 280.000 m² é o mais antigo porto pernambucano. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

36.536 toneladas de contêineres (2% do total), movimentou 1.463.016 toneladas de 

granéis sólidos (85%), 19.396 toneladas de granéis líquidos (1%) e aproximadamente 

197.084 toneladas de carga geral (11%). O peso total movimentado foi 1.716.032 

toneladas, sendo os granéis sólidos largamente dominantes. 

A área portuária foi delimitada em somente uma Zona, subdividida em 20 

Perímetros, onde cada um está relacionado a uma atividade econômica (Tabela 18). O 

mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

Tabela 18 – Atividades econômicas do Porto do Recife 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 A8 Terminal de Passageiros Estação de passageiros 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P2 
A7 Terminal de Passageiros 

(em obras) 
Estação de passageiros 

P3  A6 Granéis Sólidos  Armazenamento de Granéis Sólidos 

P4 
Pátio de Armazenagem 5 e 

Armazém 5 
Armazenagem de carga geral e granel 

sólido 
P5 Pátio de Armazenagem 2 Pátio para granel sólido 

P6 
Central de resíduos área 

pública 
Armazenagem e separação de 

resíduos 

P7 AGEMAR 
Armazenamento e movimentação de 

barrilha a granel e em bigbags e carga 
geral 

P8 Manutenção 
Manutenção de máquinas (lavagem e 

troca de combustível) 
P9 RHODES Cevada 

P10 Pátio de armazenagem  
Armazenamento de contêineres e 

carga geral 

P11 Pátio de armazenagem  
Armazenamento de contêineres e 

carga geral 

P12 Pátio de Máquinas (EXITO) 
Importação e Exportação de 

Maquinário 

P13 EXITO (Peças e Tratores) 
Importação e Exportação de 

Maquinário 

P14 Silo Portuário (CEASA) 
Operação de grãos (trigo, cevada e 

milho) 

P15 SINDAÇÚCAR 
Armazenamento e movimentação de 

açúcar a granel 

P16 Cais 0 Exportação de açúcar 

P17 Administração 2 Administração do porto 

P18 Administração 1 Administração do porto 

P19 OGMO Administrativo 

P20 Receita Federal Órgão Público 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Em relação ao saneamento básico no município do Recife, 82,3% da 

população é atendida por rede de água e 35,5% da população é atendida por rede de 

coleta, mas do total do efluente sanitário gerado, apenas 60,4% é tratado (SNIS, 

2013). O esgotamento sanitário do Porto é uma das maiores fragilidades do local, já 

que é encaminhado a fossas sépticas, com exceção de um perímetro (P19), que está 

ligado à rede pública de esgotamento sanitário. Essas fossas muitas vezes operam 

como tanques de acúmulo, com retirada do material em aproximadamente seis meses. 

Durante visita, a equipe de campo do Projeto SEP constatou lançamento de efluente 

sanitário in natura (sem tratamento) para a canaleta de drenagem pluvial do pátio 

público de Porto (que desemboca no corpo hídrico). Esta situação ajuda a ilustrar a 

gravidade do cenário. 

Em relação à geração de água pluvial potencialmente contaminada, as vias de 

movimentação de granéis sólidos são os pontos mais críticos, ainda mais se 
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considerarmos o fato de o Porto predominantemente movimentar esse tipo de carga 

(como citado, esta tipologia representou 85% da movimentação de 2012). Como 

ocorre queda dessas cargas, como barrilha, fertilizantes, açúcar, trigo, milho e cevada, 

em momentos de chuva, todo este material pode ser carreado diretamente ao corpo 

hídrico, já que não há tanque de decantação ou qualquer sistema de contenção. 

Algumas empresas realizam a varrição da área após a operação, no entanto essa 

prática não é comum para todas as atividades e, mesmo após a varrição, permanece 

material depositado nos pisos. 

Quanto aos efluentes oleosos, foi identificado que as empresas realizam a 

manutenção de máquinas nos próprios pátios. Como o Porto não possui nenhuma 

área com drenagem oleosa segregada e CSAO, quaisquer resíduos oleosos que 

venham a cair no pátio, pode ser carreado para a drenagem pluvial. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

do Porto do Recife estão apresentados na Tabela 19.  

 

 

Tabela 19 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

do Recife 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / 

Área 
Problemas 

P1 Não 

A8 - Terminal 
de 

Passageiros 
(Atual) 

1- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica. 
2- Precário estado de conservação da 
pavimentação, presença constante de poças 
de água.                                                                                                                                     
3- Estruturas de drenagem pluvial em precário 
estado de conservação.                                       

P2 Não 

A7 - Terminal 
de 

Passageiros 
(Em Obras) 

4- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.                        

P3 Sim 
A6 - Granéis 

Sólidos 

5- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.                                                                                          
6- Presença de grãos no cais em frente, estes 
são carreados para a drenagem pluvial e corpo 
hídrico.  
7- Precário estado de conservação da 
pavimentação, presença constante de poças 
de água.                                                                                                                              
8- Estruturas de drenagem pluvial em precário 
estado de conservação.                                                                                                                               
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / 

Área 
Problemas 

P4 Sim 
Pátio de 

Armazenagem 
1 

9- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.                                                                                                                               
10- Presença de grãos no cais em frente, estes 
são carreados para a drenagem pluvial e corpo 
hídrico.  
11- Precário estado de conservação da 
pavimentação, presença constante de poças 
de água.                                                                                                                              
12- Estruturas de drenagem pluvial em 
precário estado de conservação.                                                                                                                               

P5 Sim 
Pátio de 

Armazenagem 
2 

13- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.                                                                                                                                

P6 Não 
Central de 

Resíduos da 
Área Pública 

14- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.  

P7 Sim AGEMAR 
15- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.  

P8 Sim Manutenção 

16- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.                                                                                                                                                                                
17- Área de manutenção de equipamentos 
com drenagem inadequada e sem CSAO. 

P9 Sim 
RODHES 
(cevada) 

18- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.                                                                                                                                                                                                                                                        
19- Presença de grãos no cais em frente, que 
são carreados para a drenagem pluvial e corpo 
hídrico.  
20- Ausência de drenagem segregada no 
perímetro. Os grãos são carreados para a 
drenagem pluvial (que circunda o perímetro da 
empresa) e posteriormente para o corpo 
hídrico.      

P10 Sim Pátio 3 

21- Presença de grãos no cais em frente, estes 
são carreados para a drenagem pluvial e corpo 
hídrico. 
22- Manutenção e lavagem de maquinários, 
sem drenagem apropriada e CSAO. Presença 
de efluentes oleosos no pátio.                                                                                                 

P11 Sim 

Pátio de 
Estocagem - 

Para 
Arrendamento 

23- Presença de grãos no cais em frente, estes 
são carreados para a drenagem pluvial e corpo 
hídrico.  
24- Presença de efluentes oleosos 
provenientes da lavagem e manutenção de 
maquinário. 

P12 Sim 
Pátio de 

Máquinas 
(EXITO) 

25- Pavimentação em más condições, 
presença de poças de água no pátio. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / 

Área 
Problemas 

P13 Sim 
EXITO (Peças 

e Tratores) 

26- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.                                                                                                                                                                                                                                                           
27- Presença de grãos no cais em frente, estes 
são carreados para a drenagem pluvial e corpo 
hídrico.                                                                                                                              
28- Presença de efluentes oleosos 
provenientes da lavagem e manutenção de 
maquinário. 
29- Pavimentação em más condições, 
presença de poças de água no pátio.  

P14 Sim CEASA (Silo) 

30- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.                                                                                                                                                                                                                                                          
31-Presença de grãos no pátio, estes são 
carreados para a drenagem pluvial e corpo 
hídrico.                                                                                                                              
32- Precário estado de conservação da 
pavimentação. 
33- Estruturas de drenagem pluvial em 
precário estado de conservação.    

P15 Sim SINDAÇÚCAR 

34- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.  
35- Precário estado de conservação da 
pavimentação, presença de vegetação no 
pátio.                                                                                                                                                                                                                                                           
36-Estruturas de drenagem pluvial em precário 
estado de conservação.      

P16 Não 
Cais 0 - 

Exportação 
Açúcar 

37- Presença de grãos no cais em frente, estes 
são carreados para a drenagem pluvial e corpo 
hídrico.                                                                                                                              
38- Precário estado de conservação da 
pavimentação, presença de vegetação no 
pátio. 
39- Drenagem pluvial em más condições.     

P17 Não ADM2 
40- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.  

P18 Não ADM1 
41- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.  

P19 Não OGMO Não foram identificados problemas. 

P20 Não 
Receita 
Federal 

42- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento à 
fossa séptica.  

Fonte: Dados do Projeto SEP 
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No geral, o Porto do Recife apresenta como maiores fragilidades a gestão dos 

efluentes sanitários e dos pluviais potencialmente contaminados. A inexistência de 

estruturas de tratamento para esses tipos de efluentes somada à alta geração destes, 

torna este quadro alarmante. Com menor geração, os efluentes oleosos também não 

passam por estruturas de tratamento, podendo, inclusive, agravar a contaminação dos 

efluentes fluviais. Assim, mesmo que em menor quantidade, também figura como 

situação grave. 

 

 

3.1.8 Porto de Suape 

 

O Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS) possui uma área aproximada 

de 32.325,800 m² e está localizado nas coordenadas geográficas aproximadas de 

latitude 08°24' S e longitude 34°57' W, entre os municípios do Cabo de Santo 

Agostinho e Ipojuca. Fora isso o Complexo dista 35 km de Recife, capital do Estado de 

Pernambuco. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

4.545.650 toneladas de contêineres (41% do total), movimentou 623.644 toneladas de 

granéis sólidos (6%), 5.647.906 toneladas de granéis líquidos (51%) e 

aproximadamente 178.456 toneladas de carga geral (2%). O peso total movimentado 

foi 10.995.656 toneladas, sendo os granéis líquidos os predominantes. 

Na área portuária foram delimitadas três Zonas, subdivididas em 35 

Perímetros, onde cada um está relacionado a uma atividade econômica (Tabela 20). O 

mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

Tabela 20 – Atividades econômicas do Porto de Suape 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Autoridade Portuária Administração do Porto 

P2 CAIS 4 
Movimentação de carga geral e granel 

sólido (grãos) 

P3 CAIS 5 
Movimentação de carga geral e granel 

sólido (açúcar) 

P4 Área Pública - CAIS 1 
Movimentação de carga geral e granéis 
sólidos (minério de ferro, operação de 

contêineres, escória e clínquer) 
P5 Terminal TECON - CAIS 2 Operação de contêineres 
P6 Terminal TECON - CAIS 3 Operação de contêineres 
P7 Torre de Controle Administração do Porto 
P8 CMU Cais de Uso Múltiplo 

P9 PGL 1 - TRANSPETRO 
Movimentação de granéis líquidos 

(Combustível) 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P10 PGL 2 - TRANSPETRO 
Movimentação de granéis líquidos 

(Combustível) 

P11 PGL 3A - TRANSPETRO 
Movimentação de granéis líquidos 

(Combustível) 

P12 PGL 3B - TRANSPETRO 
Movimentação de granéis líquidos 

(Combustível) 
P13 Central de Resíduos Armazenamento de Resíduos 
P14 OGMO Administrativo 

P15 Terminal PANDENOR 
Armazenamento de granéis líquidos 

(Combustível) 

P16 Terminal TEMAPE 
Armazenamento e distribuição de 

combustíveis derivados de petróleo, 
álcoois e outros biocombustíveis 

P17 Terminal Bunge Moinho 
Moagem de grãos de trigo e fabricação 

de derivados 
P18 Terminal Liquigás Engarrafamento e distribuição de GLP 

P19 Terminal COPAGAZ 
Comércio e distribuição de gás 

liquefeito de petróleo 

P20 Terminal Norte Gás Butano 
Envasamento de GLP, recuperação e 

pintura de botijões 
P21 Terminal MINASGAS Engarrafamento e distribuição de GLP 

P22 Terminal DECAL 
Armazenamento e movimentação de 

granéis líquidos 
P23 Pátio público Estacionamento de caminhões 
P24 Área Pública - 

P25 Terminal TRANSPETRO 
Armazenamento e movimentação de 

granel líquido 
P26 Terminal BrasilGás Engarrafamento e distribuição de GLP 

P27 Terminal - Bunge Alimentos 
Fabricação de margarina e óleos 

vegetais 
P28 Pátio Veículos - Área Pública Armazenamento de veículos 

P29 Terminal - SUATA 
Movimentação e armazenagem de 

mercadorias 

P30 Terminal - Atlântico Terminais 
Operação de contêineres vazios e 

cabotagem 

P31 
Usina Termoelétrica - Termo 

Pernambuco 
Geração de energia elétrica 

P32 
Terminal POOL Distribuidora 

(Petrobras/Shell/Esso/Ipiranga) 
Armazenamento e movimentação de 

granel líquido (Combustíveis) 

P33 
TEQUIMAR - Terminal Químico de 

Aratu 
Armazenagem e transporte de produtos 

especiais 
P34 Centro Administrativo Administração do porto 
P35 Restaurante Estabelecimento comercial 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No Município de Ipojuca, onde se localiza o Complexo de Suape, o serviço 

público de esgotamento sanitário é precário. Inclusive não foram disponibilizados 

dados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2013). O 

tratamento do efluente sanitário das áreas administrativas se dá por fossas 

(associadas a filtro e/ou sumidouro). Nas áreas arrendadas há fossas sépticas que, 

devido ao funcionamento inadequado e/ou por estarem subdimensionadas, 

necessitam de reduzido intervalo entre limpezas, fazendo com que estas estruturas 

funcionem como tanques de acumulo, uma vez que não conseguem cumprir sua 
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função de tratamento do efluente. Além disso, um terminal encaminha o efluente para 

uma ETE e faz reuso da água tratada por ela. Foi verificado na área de restaurante 

(P35) que a estrutura responsável pelo tratamento do efluente proveniente da cozinha 

está inoperante, direcionando o efluente bruto, portanto, diretamente ao corpo hídrico. 

Cabe ressaltar que o tratamento somente por meio de fossas sépticas não garante a 

adequação do efluente aos padrões de lançamento, por conta do volume gerado 

(Resolução CONAMA nº 430/2011; Jordão, 2011). Fora isso, não há comprovação do 

adequado funcionamento dos sistemas fossa-filtro presentes na área portuária. 

A geração de água pluvial potencialmente contaminada ocorre principalmente 

nas áreas onde há movimentação de granéis sólidos, com potencial geração de 

material disperso e particulado (através da queda de carga durante sua 

movimentação), além dos locais de alta rotatividade de veículos e maquinário, como 

nos cais de movimentação de contêineres, pela probabilidade de disposição de 

resíduos oleosos no piso. De um modo geral a água pluvial é direcionada pela rede de 

drenagem existente para o corpo hídrico. Porém há alguns locais onde há caixas de 

decantação intermediárias, evitando o envio direto para o corpo hídrico.  

Em relação aos efluentes oleosos, diversos direcionamentos e tratamentos 

para esses efluentes foram identificados nas áreas arrendadas: i) tanques de acúmulo 

(com armazenamento e posterior destinação para empresa receptora); ii) caixa 

separadora água e óleo, com destino diretamente ao corpo hídrico ou empresa 

receptora ou à ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais); iii) ETAR (que 

direciona o efluente tratado diretamente para o corpo hídrico). A área não arrendada 

apresenta pequena geração de efluentes oleosos, correspondendo somente à 

atividade de lavagem de veículos observada no estacionamento da administração do 

Porto. O efluente gerado nesta área é direcionado à rede de drenagem pluvial, 

escoando diretamente para o corpo hídrico.   

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

do Porto de Suape estão apresentados na Tabela 21. Vale ressaltar que devido ao 

grande número de perímetros, cada problema está relacionado a um número. Assim, 

locais que possuam o mesmo tipo de problema, recebem a mesma numeração. 

 

Tabela 21 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Suape. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P1 Não Autoridade Portuária 
1) Esgotamento sanitário feito 
através de fossas filtro. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P2 Não CAIS 4 
2) Resíduo de açúcar 
disperso no piso. 

P3 Não CAIS 5 
3) Resíduo de clínquer 
disperso no piso. 

P4 Não Área Pública - CAIS 1 

4) Esgotamento sanitário é 
feito através de banheiros 
químicos. 
5) Efluente proveniente do 
cais é direcionado 
diretamente ao corpo hídrico. 

P5 Sim TECON - CAIS 2 

5) Efluente proveniente do 
cais é direcionado 
diretamente ao corpo hídrico. 
6) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro e 
banheiros químicos. 

P6 Sim TECON - CAIS 3 

6) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro e 
banheiros químicos. 
7) Efluente oleoso com 
tratamento primário (CSAO) é 
direcionado diretamente para 
corpo receptor. 

P7 Não Torre de Controle 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossa sumidouro. 

P8 Sim PGL 1 - CMU 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossa sumidouro. 

P9 Sim PGL 1 - TRANSPETRO 
Nenhum problema 
identificado. 

P10 Sim PGL 2 - TRANSPETRO 
Nenhum problema 
identificado. 

P11 Sim PGL 3A - TRANSPETRO 

9) Esgotamento sanitário 
possui tanque de acúmulo 
que está temporariamente 
desativado. Futuramente 
utilizará uma pequena ETE. 

P12 Sim PGL 3B - TRANSPETRO 

9) Esgotamento sanitário 
possui tanque de acúmulo 
que está temporariamente 
desativado. Futuramente 
utilizará uma pequena ETE. 

P13 Não Central de Resíduos 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P14 Sim OGMO 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P15 Sim Terminal PANDENOR 

8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro.                                        
7) Efluente oleoso com 
tratamento primário (CSAO) é 
direcionado diretamente para 
corpo receptor. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P16 Sim Terminal TEMAPE 

10) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas. 
7) Efluente oleoso com 
tratamento primário (CSAO) é 
direcionado diretamente para 
corpo receptor. 

P17 Sim Terminal Bunge Moinho 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P18 Sim Terminal Liquigas 
Nenhum problema 
identificado. 

P19 Sim Terminal COPAGAZ 

8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro.                                         
11) Pavimento irregular, 
devido a grande 
movimentação de veículos 
pesados. 

P20 Sim Terminal Norte Gás Butano 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P21 Sim Terminal MINASGAS 
1) Esgotamento sanitário feito 
através de fossas filtro. 

P22 Sim Terminal DECAL 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P23 Não Pátio - Área Pública 
4) Esgotamento sanitário é 
feito através de banheiros 
químicos. 

P24 Não Área Pública 
Nenhum problema 
identificado. 

P25 Próprio Terminal TRANSPETRO 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P26 Próprio Terminal BrasilGás 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P27 Sim Terminal - Bunge Alimentos 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P28 Não Pátio Veículos - Área Pública 
4) Esgotamento sanitário é 
feito através de banheiros 
químicos. 

P29 Sim Terminal - SUATA 

8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 
12) Efluente oleoso com 
tratamento primário vai para 
empresa receptora. 

P30 Sim Terminal - Atlântico Terminais 
13) O esgotamento sanitário é 
executado através de sistema 
fossa filtro e fossa sumidouro. 

P31 Sim 
Usina Termoelétrica - Termo 

Pernambuco 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P32 Sim 
Terminal POOL Distribuidora 

(Petrobras/Shell/Esso/Ipiranga) 
8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro. 

P33 Sim 
TEQUIMAR - Terminal Químico 

de Aratu 

8) Esgotamento sanitário 
utiliza fossas sumidouro.                                         
14) Drenagem pluvial 
direcionada ao corpo hídrico 
diretamente. 
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Fonte: Dados do Projeto SEP 

O Porto de Suape é uma área bem complexa, com diversas empresas e 

terminais em funcionamento. A principal fragilidade, que abrange praticamente todo o 

Porto, é o tratamento de efluentes sanitários. Segundo informações dadas pela 

Autoridade Portuária, há algum tempo objetivava-se a construção de uma ETE. 

Porém, empresas alimentícias, ainda conforme informado, se mostraram contra a 

iniciativa, pois havia o receio de contaminação de seus produtos. Assim, o projeto não 

foi executado. A rede pública está bastante distante da área do Porto, já que, inclusive, 

o próprio município de Ipojuca não possui amplo tratamento de esgoto. Dado isto, 

percebe-se que esta é uma questão bastante complexa e merece devida atenção. 

Quanto aos efluentes pluviais potencialmente contaminados, a situação é 

heterogênea, já que alguns locais possuem estruturas de contenção. O mesmo pode 

ser dito dos efluentes oleosos, já que diversas áreas tratam-no adequadamente, 

porém outras, não. 

 

 

3.1.9 Porto de Maceió 

 

O Porto de Maceió possui uma área aproximada de 470.000 m² e fica 

localizado na zona Leste da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, entre as praias de 

Pajuçara e Jaraguá, nas coordenadas geográficas aproximadas de latitude 09°40'12'' 

S e longitude 35°43'54'' W. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto não movimentou 

contêineres, movimentou 1.986.578 toneladas de granéis sólidos (66%), 907.711 

toneladas de granéis líquidos (30%) e aproximadamente 106.580 toneladas de carga 

geral (4%). O peso total movimentado foi 3.000.869 toneladas, sendo os granéis 

sólidos os predominantes. 

No Porto foi delimitada apenas uma Zona Portuária, dividida em 12 perímetros 

de acordo com a atividade desenvolvida em cada área (Tabela 22). O mapa deste 

porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

 

Tabela 22 – Atividades econômicas do Porto de Maceió. 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 
Área administrativa / 

Estacionamento APMC 
Administrativo e áreas a arrendar 

P2 
Armazéns Tomé 

Ferrostaal 
Movimentação e armazenamento de carga 

geral 
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P3 
Área da Transpetro e 

BR Distribuidora 
Movimentação e armazenamento de granéis 

líquidos (Combustíveis) 

P4 
BR Distribuidora 

(POOL) 
Movimentação e armazenamento de granéis 

líquidos (Combustíveis) 

P5 
BR Distribuidora 

(BAMAC) 
Movimentação e armazenamento de granéis 

líquidos (Combustíveis) 
P6 Área a ser arrendada Não aplicável 

P7 EMPAT 
Movimentação e armazenamento de açúcar 

(principalmente) e cargas gerais 
P8 Jaraguá Produção de Equipamentos Industriais 

P9 Tomé Engenharia 
Construção e montagem de módulos para 

plataformas marítimas 

P10 
Operação de Granéis 

sólidos (APMC) 

Múltiplo uso; movimentação e armazenamento 
de granéis sólidos (trigo, clínquer, coque de 

petróleo) e carga geral; e atividades 
administrativas e de manutenção 

P11 
Vias internas (APMC) e 
Tanques Desativados 

Não aplicável 

P12 
Píer de Granéis 

Líquidos e Cais de 
Múltiplo Uso 

Movimentação (carga e descarga) de granéis 
líquidos (combustíveis) 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No município de Maceió, 90,5% da população é atendida por rede de água e o 

índice de tratamento dos efluentes sanitários gerados é de 58,8% (SNIS, 2013). Existe 

uma rede de esgotamento sanitário que segue para um emissário submarino, 

construído para atender a maior parte da população do município. A CASAL 

(Companhia de Saneamento de Alagoas), empresa responsável pelo saneamento, 

está ampliando o sistema de coleta no município, porém apenas o prédio da 

administração do Porto (parte do P1) está ligado a essa rede. Nos outros locais os 

efluentes sanitários são tratados por fossas sépticas ou tanques de acúmulo que 

destinam o efluente não tratado para uma empresa terceirizada. As fossas sépticas 

têm seus efluentes direcionados para sumidouros, para que haja infiltração no solo 

após passagem pela unidade de tratamento. Há ainda, numa das arrendatárias, um 

sistema de tratamento de água de banho dos vestiários, com desinfecção antes do 

direcionamento ao mar. Cabe ressaltar que o tratamento realizado unicamente por 

fossas sépticas não atende aos padrões de lançamento de efluentes sanitários, 

principalmente para grandes volumes (Jordão, 2011). 

Como citado anteriormente, dois terços da movimentação de cargas do Porto 

está relacionada aos granéis sólidos (66%), como fertilizantes, trigo, açúcar, coque e 

clínquer. Esses materiais se caracterizam como potenciais geradores de água 

contaminada, a partir do carreamento de material particulado para o corpo hídrico 

durante as chuvas. Como não há estruturas de contenção ou tratamento deste 

efluente, esta situação é alarmante. 
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Com relação aos efluentes oleosos, há três formas de direcionamento: i) 

tratamento em uma CSAO; ii) tanques de acúmulo com retirada do volume por 

empresa terceirizada; iii) destinação diretamente para a drenagem pluvial, uma vez 

que foi constatada a geração em locais sem drenagem segregada. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

do Porto de Maceió estão apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Maceió. 

Perímetro 
Área 

arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P1  Não 
Área administrativa/ 

Estacionamento 
APMC 

1 - Rede de drenagem pluvial danificada.                                                                                                     
2 - Parte do perímetro não está ligado à 
rede pública de esgotamento sanitário. 

P2  Sim 
Armazéns Tomé 

Ferrostaal 

3 - Rede de drenagem pluvial danificada.                                                                                
4 - Não está ligado à rede pública de 
esgotamento sanitário. 

P3  Sim 
Área da Transpetro e 

BR Distribuidora 

5 - Poças recorrentes.                                                                                
6 - Utilizam fossas-filtro, não está ligado 
à rede pública de esgotamento sanitário.  

P4  Sim 
BR Distribuidora 

(POOL) 

7 - Há um passivo recém-remediado, 
referente a material oleoso no solo.                                                                                
8 - Não está ligado à rede pública de 
esgotamento sanitário. 

P5  Sim 
BR Distribuidora 

(BAMAC) 

9 - CSAO já construída, mas ainda fora 
de uso. Atualmente utilizam tanques de 
acúmulo e alguma água contaminada é 
encaminhada ao terminal vizinho (P3) 
para tratamento.                                                                               
10 - Utiliza um sistema fossa filtro, não 
está ligado à rede pública de 
esgotamento sanitário.  

P6  Não Área a ser arrendada 

11 - Não está ligado à rede pública de 
esgotamento sanitário.                                                                                
12 - Área ainda sem infraestrutura de 
drenagem pluvial. 

P7  Sim EMPAT 

13 - Oficina sem drenagem oleosa ou 
CSAO.                                                                                
14 - Armazenagem de produtos 
perigosos em locais sem drenagem 
segregada.                                                                                
15 - Não está ligado à rede pública de 
esgotamento sanitário. 

P8  Sim Jaraguá 

16 - Não está ligado à rede pública de 
esgotamento sanitário.                                                                                
17 - Não há infraestrutura de drenagem 
pluvial em alguns pontos. 

P9  Sim Tomé Engenharia 

18 - Não está ligado à rede pública de 
esgotamento sanitário.                                                                                
19 - Não há infraestrutura de drenagem 
pluvial em alguns pontos. 
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Perímetro 
Área 

arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P10  Não 
Operação de Granéis 

sólidos (APMC) 

20 - Canaletas remanescem com 
bastante granéis sólidos após as 
operações e a drenagem pluvial acaba 
contaminada.                                                                                
21 - Oficina da Megawatt não possui 
drenagem oleosa adequada ou locais 
próprios para armazenagem de óleo 
usado.                                                                                
22 - Utilização de fossas sépticas para o 
tratamento dos efluentes sanitários. 

P11 Não 
Vias internas (APMC) 

e Tanques 
Desativados 

23 - Algumas estruturas de drenagem 
necessitam de manutenção. 

P12 Não 
Píer de Granéis 

Líquidos e Cais de 
Múltiplo Uso 

24 - Utilização de fossas sépticas para o 
tratamento dos efluentes sanitários. 
25 – Executam lavagem do açúcar que 
remanesce no pátio no final da tarde,  

 Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

A situação do Porto de Maceió é crítica para todos os tipos de efluentes, com 

ênfase para os efluentes pluviais devido à alta movimentação de granéis sólidos. Não 

há estruturas de tratamento para efluentes oleosos em todas as áreas onde há 

geração dos mesmos, assim como não há estruturas de contenção/tratamento de 

efluentes pluviais contaminados. 

 

 

3.1.10 Porto de Salvador 

 

O Porto de Salvador possui uma área aproximada de 330.000 m² e está 

localizado nas coordenadas geográficas de latitude 13°00'37'' S e longitude 38°35'00'' 

W, na Baía de Todos os Santos, no município de Salvador, Estado da Bahia. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

2.812.603 toneladas de contêineres (82% do total), movimentou 316.764 toneladas de 

granéis sólidos (9%), 66.954 toneladas de granéis líquidos (2%) e aproximadamente 

227.766 toneladas de carga geral (7%). O peso total movimentado foi 3.424.087 

toneladas, sendo contêineres a tipologia amplamente predominante. 

Na área do Porto foi delimitada somente uma Zona Portuária, dividida em 12 

perímetros de acordo com a atividade desenvolvida em cada área (Tabela 24). O 

mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

Tabela 24 – Atividades econômicas do Porto de Salvador 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Terminal de Navios de Movimentação de cargas; atividades 
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Turismo e Receita Federal administrativas; utilização sazonal para 
recepção de navios de passageiros. 

P2 
Armazéns 3, 4 e 5; Portão 

de Acesso ao Porto 

Movimentação e armazenamento de 
carga geral – terminal público; atividades 

administrativas. 

P3 Armazéns 6, 7 e 8; Anvisa 
Movimentação e armazenamento de 

carga geral – terminal público; atividades 
administrativas. 

P4 

Armazém 9, Sede da 
CODEBA, Administração 
do Porto (antiga Estação 

Visconde de Cairu) 

Movimentação de grãos e carga geral. 

P5 TECON Salvador 
Movimentação e armazenamento de 

contêineres. 
P6 Portão 2 e Polícia Federal Não aplicável. 

P7 Intermarítima 
Movimentação e armazenamento de 

contêineres. 

P8 Área não arrendada 
Área destinada ao estacionamento de 

caminhões 

P9 
Oficinas, OGMOSA, Banco 

e outros 

Instalações de apoio da CODEBA; 
oficinas, depósito da CODEBA; futuras 

instalações da CR. 

P10 
Pátio de Veículos, Ferbasa 

e Brasco 

Armazenamento e movimentação de 
Ferro Cromo Alto Carbono e pátio de 

veículos para movimentação. 

P11 
Instalações cobertas e 

áreas de armazenagem 
pública 

Área destinada a futuros arrendamentos 

P12 Área de Múltiplos Usos Área destinada a futuros arrendamentos 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No Município de Salvador, 92,5% da população é atendida por rede de 

abastecimento de água e o índice de tratamento de efluentes sanitários gerados é de 

97,4% (SNIS, 2013). Cabe ressaltar que este tratamento se dá através de dois 

sistemas de disposição oceânica (emissários) com apenas tratamento preliminar 

(remoção de sólidos grosseiros). O Porto está inserido em uma área atendida pela 

rede pública de esgotamento sanitário da Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

(EMBASA), porém não se encontra conectado à rede. Todo efluente sanitário gerado é 

direcionado para fossas sépticas e, posteriormente, para o corpo hídrico receptor. 

Como abordado em outros portos, a utilização de fossas sépticas, unicamente, não 

atende aos padrões de lançamento de efluentes sanitários, devido ao grande volume 

gerado (Resolução CONAMA n° 430/2011; Jordão, 2011).  

Com relação à rede de drenagem pluvial, as linhas de drenagem dos bairros no 

entorno do Porto de Salvador passam por dentro de sua área e se comunicam com a 

rede atualmente existente na área portuária, através de 11 saídas. Portanto, os 

efluentes pluviais lançados na rede de drenagem possuem contribuição externa à área 

do porto organizado. Nas áreas não arrendadas há possibilidade de carreamento de 

material particulado movimentado no cais diretamente para o corpo receptor. Nos 
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terminais arrendados há movimentação de contêineres e veículos, havendo pouca 

dispersão de material passível de carreamento, nos locais de interface com o corpo 

receptor.  

Os efluentes oleosos gerados nas áreas não arrendadas do Porto são 

direcionados diretamente à rede de drenagem pluvial ou ao corpo receptor, sem 

passar por sistemas de separação. Já nas áreas arrendadas, há direcionamento para 

CSAO. Destas há o caso de destinação por empresa terceirizada ou direcionamento 

para fossa séptica.  

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Salvador. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P1 Não 

Terminal de 

Navios de Turismo 

e Receita Federal 

1- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa.                                                                                               

2- Passivo ambiental de óleo. 

P2 Não 

Armazéns 3, 4 e 5; 

Portão de Acesso 

ao Porto 

3- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa.                                                                                               

4- Existe rede de drenagem pluvial, 

com problemas de obstrução; Piso 

irregular. 

P3 Não 
Armazéns 6, 7 e 8; 

Anvisa 

5- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa.                                                                                               

6- Existe rede de drenagem pluvial, 

com problemas de obstrução; Piso 

irregular.                                                                                               

7- Transferência de petróleo/asfalto 

líquido para caminhões em área 

sem drenagem segregada.                                                                                               

8- Área de lavagem de veículos. 

Efluente direcionado para rede de 

drenagem. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P4 Não 

Armazém 9, Sede 

da CODEBA, 

Administração do 

Porto (antiga 

Estação Visconde 

de Cairu) 

9- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa.                                                                                               

10- Existe rede de drenagem 

pluvial, com problemas de 

obstrução; Piso irregular.                                                                                                

P5 Sim TECON Salvador 

11- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa. 

P6 Não 
Portão 2 e Polícia 

Federal 

12- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa. 

P7 Sim Intermarítima 

13- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa. 

P8 Não 
Área não 

arrendada 

14- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa. 

P9 Não 

Oficinas, 

OGMOSA, Banco 

e outros 

15- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa.                                                                                               

16 - Área de lavagem de 

maquinário, o efluente oleoso vai 

para a rede pluvial, sem separação.                                                                                               

17- Armazenamento de produtos 

químicos, sem drenagem (óleo 

lubrificante dentro da área da 

oficina).                                                                                               

18- Área de acomodação de 

resíduos oleosos sem estruturas de 

drenagem. 

P10 Sim 
Pátio de Veículos, 

Ferbasa e Brasco 

19- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa. 

P11 Não 

Instalações 

cobertas e áreas 

de armazenagem 

pública 

20- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P12 Não 
Área de Múltiplos 

Usos 

21- Esgotamento sanitário do 

terminal com tratamento 

descentralizado; direcionamento à 

fossa. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

O Porto de Salvador, então, possui fragilidades em todos os tipos de efluentes. 

A proximidade do Porto à rede pública coletora de esgotamento sanitário torna viável a 

ligação do mesmo àquela. Porém, deve-se ressaltar que o tratamento utilizado pela 

EMBASA possui menos etapas e menor eficiência do que o comumente utilizado em 

ETEs. Assim, do ponto de vista ambiental, torna-se interessante analisar a viabilidade 

de implementação de ETEs para o Porto. O caso dos efluentes pluviais contaminados 

é grave. A contribuição do entorno faz com que quaisquer medidas tomadas dentro do 

Porto não sejam suficientes para sanar o problema. Neste caso, além de ser indicado 

tratamento para este tipo de efluentes, pode se mostrar vantajosa a separação da rede 

pluvial externa da interna, possibilitando análises específicas da região portuária. Por 

último, os efluentes oleosos figuram como os mais facilmente tratáveis, já que estão 

identificados os locais exatos das maiores gerações, simplificado as intervenções a 

serem tomadas. 

 

 

3.1.11 Porto de Aratu/Candeias 

 

O Porto de Aratu-Candeias está localizado no Município de Candeias, no 

estado da Bahia. Situado na enseada do Caboto na Baía de Todos os Santos a 50 km 

do centro de Salvador, nas coordenadas geográficas de latitude 12°47'00'' S e 

longitude 38°30'01'' W, possui uma área aproximada de 1,8 km². 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto não movimentou 

contêineres e nem carga geral, contabilizando 1.703.288 toneladas de granéis sólidos 

(representando 29%) e 4.110.729 toneladas de granéis líquidos (71%). O peso total 

movimentado foi 5.814.017 toneladas, sendo os granéis líquidos os predominantes. 

Na área portuária foi delimitada somente uma Zona, subdividida em 24 

Perímetros, onde cada um está relacionado a uma atividade econômica ou 

administrativa (Tabela 26). O mapa deste porto com a divisão por perímetros está 

presente no Anexo II. 
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Tabela 26 – Atividades econômicas do Porto de Aratu/Candeias 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Braskem S.A. 
Armazenamento e movimentação de produtos 

gasosos petroquímicos (propeno, eteno, 
butadieno, buteno e MVC).  

P2 
Pier do TPG - 

Terminal de Graneis 
Gasosos 

Berços de atracação de produtos gasosos 
(amônia, nafta, butadieno, MVC e propeno). 

P3 Tegal S.A. 
Armazenamento e movimentação de produtos 

gasosos petroquímicos (propeno, eteno, 
butadieno, buteno e MVC). 

P4 
Petrobras/Fafen 1 

(Amônia) 
Armazenamento e movimentação de produtos 

gasosos petroquímicos (Amônia). 

P5 
Terminal Químico de 

Aratu S.A. 
Movimentação e entrega de granéis líquidos 

diversos (petroquímicos). 

P6 
Píer do TGL - Terminal 

de Granéis Líquidos  

Berços de atracação de granéis líquidos. 
Berço Sul - ácido sulfúrico, butadieno, MTBE, 

propeno, parafina, EDC, soda cáustica e 
paraxileno); 

Berço Norte - Carregamento de benzeno, 
gasolina automotiva, estireno, MEG e 

descarregamento de EDC, soda cáustica, 
parafina, DEA). 

P7 Vopak S.A. 
Movimentação e entrega de granéis líquidos 

diversos (petroquímicos). 

P8 
Petrobras/Fafen 2 

(Ureia) 
Armazenamento e movimentação de granel 

sólido (ureia). 

P9 

CODEBA (Oficina de 
Manutenção, 

Almoxerifados, 
Escritórios e Outros) 

Instalações administrativas e de manutenção.  

P10 
Píer do TGS 1 - 

Terminal de Granéis 
Sólidos 1 

Berço de atracação de granéis sólidos. 
Berço Sul – concentrado de cobre, rocha 
asfáltica, manganês, enxofre, fertilizantes, 

ureia, alumina e etc.; 
Berço Norte – Magnesita, concentrado de 
cobre movimentação de minério de ferro. 

P11 
Alcan (Alumina) - 

Desativado 
Terminal desativado. 

P12 Magnesita S.A. 
Armazenamento e movimentação de granel 

sólido (magnesita). 

P13 
Píer do TGS 2 - 

Terminal de Granéis 
Sólidos 2 

Berços de atracação de granéis sólidos 
(alumina, piche, coque, antracita, fertilizantes, 

concentrado de cobre). 

P14 
Votorantin - 
Desativado 

Terminal desativado.  

P15 
Vestiário e Refeitórios 

dos TPA (OGMO) 
Instalações específicas.  

P16 
Intermarítima e 
Operadora TPC 

(contêiner) 
Apoio à operação portuária.  

P17 

Pátio de Estocagem 
de Graneis Sólidos 

(Área pública), 
escritórios do 

OGMOSA e dos Fies 
da CODEBA 

Armazenagem de granéis sólidos; instalações 
administrativas e depósito de sucata.  

P18 Paranapanema 
Instalações administrativas, armazenamento e 
movimentação de granel sólido (concentrado 

de cobre, coque e rocha fosfática).  
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P19 Área de Múltiplo Uso Armazenagem de granéis sólidos  

P20 
Caboto (operadora 

portuária) 
Apoio à operação portuária.  

P21 
Acesso ao Porto - 

Portaria 2 
Acesso ao Porto. 

P22 
Receita Federal, SGS 

e Intertek 
Atividades alfandegárias e administrativas. 

P23 Saybolt Atividades de apoio e segurança portuária. 

P24 
Administração do 

Porto e escritório da 
Tequimar  

Atividades administrativas; posto médico. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No município de Candeias, segundo o SNIS (2013), 90,5% da população total é 

atendida por rede de abastecimento de água e 23,2% é atendida por rede de coleta de 

efluentes sanitário. O índice de tratamento dos efluentes sanitários gerados é de 

23,5%. O Porto de Aratu-Candeias está inserido em uma área não atendida pela rede 

de coleta de esgotamento sanitário do município. Em contrapartida, a Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA) informou que está em execução a ampliação 

do sistema de esgotamento sanitário das localidades Aratu-Macacos. A obra integra o 

Programa de Despoluição da Baía de Todos os Santos que engloba o entorno do 

Porto de Aratu-Candeias e tem previsão de conclusão ainda em 2014, segundo 

informações diretas da companhia. Tanto nas áreas não arrendadas como nas áreas 

arrendadas há direcionamento dos efluentes sanitários para fossas sépticas, ainda 

que tenha sido identificado, em área arrendada, lançamento direto de efluentes 

sanitários na rede de drenagem do Porto, com posterior direcionamento ao corpo 

hídrico. 

Em todo o Porto e, principalmente, nas áreas de interface com o corpo receptor 

onde há movimentação de granéis sólidos, há carreamento da carga movimentada, 

podendo ocorrer tanto diretamente como via rede de drenagem pluvial. Na área de 

estocagem de granel sólido, foram identificados tanques de decantação 

subdimensionados. O Porto de Aratu-Candeias também possui uma bacia de 

detenção (lagoa artificial formada com a construção do aterro da via principal de 

acesso ao Porto), que recebe as águas residuais do escoamento superficial do pátio 

de carga, descarga e armazenamento de granéis sólidos (TGS 1 e 2). Neste local há 

infiltração natural do efluente no solo. 

Em relação aos efluentes oleosos gerados no Porto, algumas destinações 

inadequadas foram identificadas: i) local com bacia de contenção em mau estado de 

conservação; ii) área de lavagem de veículos que utiliza CSAO como tratamento, 

antes da destinação final ao corpo hídrico; iii) áreas sem drenagem oleosa segregada, 
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gerando potencial lançamento de efluente oleoso sem tratamento na drenagem pluvial 

e, consequentemente, no corpo receptor. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

do Porto de Aratu/Candeias estão apresentados na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Aratu/Candeias. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P1 Sim Braskem S.A. 

1- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa. 
2- Armazenamento de óleo sem 
drenagem e em mau estado de 
conservação. 
3- Armazenamento de óleos residuais 
sem drenagem oleosa segregada e 
evidências de vazamento para o piso. 
4- Oficina de manutenção. Óleos 
armazenados em tonéis na área externa 
da lavagem de veículos, sem estrutura de 
drenagem. 

P2 Sim 
Pier do TPG - 
Terminal de 

Graneis Gasosos 

5- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P3 Sim Tegal S.A. 
6- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P4 Sim 
Petrobras/Fafen 1 

(Amônia) 

7- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa séptica. 

P5 Sim 
Terminal Químico 

de Aratu S.A. 

8- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P6 Sim 
Píer do TGL - 
Terminal de 

Granéis Líquidos  

9- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P7 Sim Vopak S.A. 
10- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P8 Sim 
Petrobras/Fafen 2 

(Ureia) 

11- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa séptica. 

P9 Não 

CODEBA (Oficina 
de Manutenção, 
Almoxerifados, 

Escritórios e 
Outros) 

12- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa séptica. 
13 – Área de lavagem de veículos, 
conectada a uma CSAO. 

P10 Não 
Píer do TGS 1 - 

Terminal de 
Granéis Sólidos 1 

14- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P11 Não 
Alcan (Alumina) - 

Desativado 

15- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P12 Sim Magnesita S.A. 
16- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa séptica. 

P13 Não 
Píer do TGS 2 - 

Terminal de 
Granéis Sólidos 2 

17- Não há tratamento de esgoto.                                                                            
18- Píer com granéis dispersos sem 
drenagem. 

P14 Não 
Votorantin - 
Desativado 

19- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P15 Não 
Vestiário e 

Refeitórios dos TPA 
(OGMO) 

20- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa séptica. 

P16 Sim 
Intermarítima e 
Operadora TPC 

(contêiner) 

21- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa séptica. 
22- Próximo ao vestiário principal dos 
trabalhadores portuários há lançamento 
de esgoto, provenientes da área 
arrendada da Intermarítima, na rede de 
drenagem pluvial que pertence à área 
pública não arrendada. 

P17 Não 

Pátio de Estocagem 
de Graneis Sólidos 

(Área pública), 
escritórios do 

OGMOSA e dos 
Fies da CODEBA 

23- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 
24-Tanques de decantação 
subdimensionados (aspecto de 
abandono); acúmulo de água. 

P18 Sim Paranapanema 
25- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P19 Não 
Área de Múltiplo 

Uso 

26- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 
27- Armazenamento de coque sem 
drenagem pluvial. 

P20 Sim 
Caboto (operadora 

portuária) 

28- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P21 Não 
Acesso ao Porto - 

Portaria 2 

29- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P22 Não 
Receita Federal, 
SGS e Intertek 

30- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P23 Não Saybolt 
31- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento não identificado. 

P24 Não 
Administração do 

Porto 

32- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa. 

P25 Sim Escritório Tequimar 
33- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

O Porto de Aratu/Candeias, em suma, possui esgotamento sanitário 

inadequado (porém com iniciativas já tomadas para a futura ligação à rede pública); 
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situação heterogênea de tratamento de efluentes pluviais, onde há locais com 

tratamento (alguns pontos com estruturas subdimensionadas) e, outros, sem; além de 

locais com inadequado (ou ausência) de tratamento de efluentes oleosos.  

  

 

3.1.12 Porto de Ilhéus 

 

O Porto de Ilhéus fica localizado na Cidade de Ilhéus, no litoral sul do Estado 

da Bahia, nas coordenadas geográficas de latitude 14°47'00'' S e longitude 39°02'00'' 

W. Possui uma área aproximada de 350.000 m² e está situado na Ponta do Malhado 

(CODEBA, 2013). 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto não movimentou 

contêineres e nem granéis líquidos, contabilizando 386.780 toneladas de granéis 

sólidos (representando 84%) e 73.160 toneladas de carga geral (16%). O peso total 

movimentado foi 459.940 toneladas, sendo os granéis sólidos os predominantes. 

Em sua área foi delimitada somente uma Zona, subdividida em oito perímetros, 

onde cada um está relacionado a uma atividade econômica (Tabela 28). O mapa deste 

porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

Tabela 28 – Atividades econômicas do Porto de Ilhéus 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 
Armazém 2, Subestação 

Elétrica 3 

Fornecimento de energia, 
armazenamento e movimentação de 

granéis sólidos (milho, soja, trigo, 
açúcar e outros), posto de 

abastecimento de combustível para 
equipamentos da Intermarítima.  

P2 Armazém 1 
Armazenamento e movimentação de 
granéis sólidos (Níquel, magnesita e, 

ocasionalmente, milho e soja). 

P3 
Instalações Administrativas, 

Oficina de Manutenção e 
Subestação Elétrica 2 

Atividades administrativas, apoio às 
operações, manutenção e fornecimento 

de energia.  

P4 Área de múltiplo uso 
Armazenamento e movimentação de 
granéis sólidos e outras operações 

portuárias.  

P5 
Armazém Regulador 

(utilizado pela Receita 
Federal e CODEBA) 

Armazenamento de cargas pela Receita 
Federal e, eventualmente, carga geral a 

ser movimentada no cais público.  

P6 
Escritórios da 

Administração do Porto 
Atividades administrativas.  

P7 Gate de acesso ao Porto 
Guarita, instalações administrativas e 

fornecimento de energia.  

P8 
Área e instalações para 

futuro arrendamento 
Área inativa.  

Fonte: Dados do Projeto SEP 
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No município de Ilhéus, 77,1% da população total é atendida por rede de 

abastecimento água e 43,4% por rede de esgotamento sanitário. O Índice de 

Tratamento do efluente sanitário gerado é de 62,2% (SNIS, 2013). O Porto de Ilhéus 

está inserido em uma região atendida pela rede de coleta de esgotamento sanitário do 

município, mas atualmente não está ligado à rede. Todo efluente sanitário do Porto é 

direcionado para fossas sépticas O tratamento efetuado somente por fossas sépticas 

não atende aos padrões de lançamento de efluentes sanitários (Resolução CONAMA 

n° 430/2011; Jordão, 2011), quando consideramos grande volume gerado.  

Devido à natureza da carga movimentada em alguns terminais, passível de 

dispersão de material particulado, uma grande área do Porto, assim como parte da 

área do entorno, pode ser considerada como área com potencial geração de água 

pluvial contaminada. Nas áreas mais críticas, onde há armazenamento e 

movimentação de granéis sólidos, foi identificada significativa quantidade de material 

disperso que, em eventos de precipitação, pode ser carreado e acabar gerando 

efluentes contaminados, com capacidade de atingir áreas sensíveis no entorno, já que 

não há nenhum tanque de decantação ou estrutura de contenção. 

Em relação aos efluentes oleosos, foi identificada geração principalmente nos 

perímetros 1 e 3. São locais de oficina ou armazenamento de resíduos oleosos, onde 

inclusive verificou-se a presença de óleo disposto no piso. Não há direcionamento via 

drenagem segregada e nem tratamento adequado, com direcionamento direto para o 

corpo hídrico receptor. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 29. 

 

Tabela 29 – Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Ilhéus. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área ou Empresa Problemas 

P1 Não  Grãos 

1- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa.                                                                                                                                
2- Potencial dispersão de grãos e 
minério sem drenagem apropriada ou 
tanque de decantação.                                                                                                 
3- Área de abastecimento com bacia de 
contenção em mau estado de 
conservação.                                                                                                 
4- Oficina (Intermarítima). Contêiner 
com armazenamento de óleo 
lubrificante e hidráulico. Área sem 
drenagem e pátio contaminado com 
óleo.                                                                          
5- Drenagem pluvial comprometida.            
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área ou Empresa Problemas 

P2 Não Minérios 

6- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa.                                                                                                 
7- Rede de esgoto sem segregação 
esgoto/água pluvial.                                                                                                 
8- Minérios (Magnesita , Níquel) 
dispersos no pátio do cais.                                                                                                 
9 - Drenagem pluvial comprometida. 

P3 Não Área Administrativa 

10- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa.                                                                                                 
11- Tambores de óleo armazenados 
em local inadequado (atrás do prédio 
administrativo), com vazamento e sem 
drenagem oleosa. Há direcionamento 
para o corpo receptor;                                                                           
12- Oficina de manutenção e depósito 
de óleo lubrificante e hidráulico. Área 
sem drenagem oleosa segregada.              

P4 Não 
Área de múltiplo 
uso 

13- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa. 

P5 Não 
Armazém 
"abandonado" 

14- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa. 

P6 Não Codeba 
15- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa. 

P7 Não 
Gate de acesso ao 
Porto 

16- Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado; 
direcionamento à fossa. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

A grande predominância de movimentação de granéis sólidos faz com que a 

situação dos efluentes pluviais seja alarmante. A presença de materiais nos pisos, 

assim como a detecção de tanque de contenção subdimensionado indica que o local 

necessita de intervenções objetivando a correta gestão desses efluentes. Além disso, 

como existe rede de esgotamento sanitário nas proximidades do Porto, se mostra 

facilitada a conexão deste àquela, o que sanaria um dos problemas atualmente 

observados na área portuária em questão. Quanto aos efluentes oleosos, há 

necessidade de obras para adequação de sua gestão, não havendo tratamento nos 

locais onde há geração. 
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3.1.13 Porto de Vitória 

 

O Porto de Vitória está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 

20°19'05'' S e longitude 40°14'04'' W, com uma área aproximada de 730.000 m², 

distribuída nos dois lados do estuário do Rio Santa Maria (conhecido como Baía de 

Vitória) e abrangendo parte dos municípios de Vitória e de Vila Velha. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

3.168.455 toneladas de contêineres (46% do total), 1.752.598 toneladas de granéis 

sólidos (26%), 745.843 toneladas de granéis líquidos (11%) e 1.164.677 toneladas de 

carga geral (17%). O peso total movimentado foi 6.831.573 toneladas, sendo a 

tipologia de contêineres a mais representativa. 

Foram delimitadas três Zonas, subdivididas em dez Perímetros no total, onde 

cada um está relacionado a uma atividade econômica (Tabela 30). O mapa deste 

porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

Tabela 30 – Atividades econômicas do Porto de Vitória 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 
Área Não Arrendada- 

Cais Comercial de 
Vitória 

Movimentação de carga geral, açúcar, granito, 
produtos siderúrgicos, concentrado de cobre, 
equipamentos para prospecção de óleo e gás. 

P2 
Terminal 

Flexibrás/Technip 
Produção de tubos flexíveis para exploração de 

petróleo e gás. 

P3 
Área Não Arrendada 

- Cais de Paul 
Operação de ferro gusa. 

P4 Terminal Peiú 
Movimentação de granéis sólidos, carga geral 

e veículos. 

P5 

Berços /Terminal Oil 
Tanking / Áreas de 

operação da 
Liquiport  

Movimentação de granel líquido nos berços 
não arrendados. 

P6 
Terminal da Liquiport 

(Nascon) 
Movimentação e armazenamento de granel 

líquido. 

P7 
Área não arrendada 

do cais Capuaba 
Armazenamento de carga geral e granéis 

sólidos. 

P8 
Área de Operação da 

RHODES 
Armazenamento e movimentação de grão 

(Malte). 

P9 
Prédio da Autoridade 

Portuária 
Administração do porto. 

P10 
TVV – Terminal Vila 

Velha 
Armazenamento e movimentação de 

contêineres. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

O SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, 2013) informa 

que Vitória e Vila Velha, respectivamente, têm índices de atendimento com 

esgotamento sanitário de 62,8% e 23,4% de sua população urbana. Os índices de 

tratamento de efluente sanitário são 39,7% e 30,7% do total gerado, também 
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respectivamente. Na Cidade de Vitória existe uma rede de esgotamento sanitário, da 

Companhia Espirito Santense de Saneamento (CESAN), na região do Porto, à qual 

apenas alguns prédios administrativos do Cais Comercial de Vitória estão ligados. Nas 

demais áreas desse cais os efluentes sanitários são direcionados para fossas sépticas 

inoperantes, com potencial lançamento sem tratamento no corpo hídrico. Em Vila 

Velha não existe tronco coletor próximo ao Porto e, nas áreas arrendadas, os 

terminais tratam seus efluentes sanitários com a utilização de ETEs compactas e 

fossas-filtro. As ETEs compactas direcionam seus efluentes tratados para o corpo 

hídrico e as fossas sépticas o destinam para empresa receptora.  

A origem da água pluvial potencialmente contaminada ocorre em função da 

natureza de cargas movimentadas no Porto como granéis sólidos, principalmente 

grãos, que são dispersos pela movimentação de caminhões e, então, carreados ao 

corpo hídrico durante as chuvas. Ao longo da extensão do Cais de Capuaba, 

descargas de trigo são comuns, o que muitas vezes significa resíduos dispersos sobre 

o solo. A movimentação de malte pela operadora RHODES (P8) no Cais de Capuaba 

corrobora para o agravamento das contribuições dos resíduos. Vale ainda ressaltar 

que, devido ao fato do malte ser atrativo a animais, as fezes destes elevam a carga 

poluidora que atinge a Baía de Vitória quando em contato com a água pluvial. O 

Terminal Peiú (P4) possui ampla área de pátio para movimentação, principalmente de 

fertilizantes. Isto figura como principal fator agravante das condições de qualidade da 

água pluvial quando esta escorre para a Baía. Mesmo após a varrição, há 

possibilidade de contaminação, pois esta atividade não remove completamente o 

resíduo depositado no solo. 

Todo o efluente oleoso gerado no Porto de Vitória é tratado por CSAO e em um 

dos terminais é feito o reuso do efluente tratado nas oficinas ou em outros processos.  

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 31. 

 

Tabela 31 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Vitória. 

Perímetros 
Área 

arrendad
a? 

Empresa / 
Área 

Problemas 
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Perímetros 
Área 

arrendad
a? 

Empresa / 
Área 

Problemas 

P1 Não 

Área 
Pública - 

Cais 
Comercial 
de Vitória 

1 - Sistemas fossa-filtro inoperantes.                                                                                                          
2 - Interligação da rede de esgoto 
existente com um sistema único de 
interceptação e bombeamento para o 
sistema público existente.                                                
3 - Problemas de drenagem, com grandes 
poças em algumas áreas.                                                                                                         
4 - Carreamento de resíduos do pátio para 
a drenagem, sem estruturas de 
decantação antes do descarte do corpo 
receptor.                                                                       
5 - Falhas no sistema de drenagem com 
assoreamento de canaletas e estruturas 
danificadas, devido a falta de manutenção.                                                               

P2 Sim 
Terminal 
Flexibrás 
/Technip 

Nenhum problema observado. 

P3 Não 

Área Não 
Arrendada - 

Cais de 
Paul 

6 - Sistemas fossa-filtro inoperantes. 

P4 Sim 
Terminal 

Peiú 

7 - Carreamento de resíduos do pátio para 
a drenagem, sem estruturas de 
decantação antes do descarte do corpo 
receptor.                                                                           
8 - Problemas na drenagem com a 
drenagem, visto que foram observadas 
presença de possas em épocas de chuvas 
intensas.                                                  

P5 Não 

Berço / 
Terminal 

Oil Tanking 
/ Áreas de 
operação 

da Liquiport 
(Nascon) 

9 - Inadequação do sistema de 
esgotamento sanitário.                                                                                                         
10 - Interligação da rede de esgoto 
existente com o sistema do terminal 
Capuaba, onde se localiza o operador, 
para interligação posterior ao sistema 
público. 

P6 Não 

Berço / 
Terminal da 

Liquiport 
(Nascon) 

11 - Inadequação do sistema de 
esgotamento sanitário.                                                                                                         
12 - Interligação da rede de esgoto 
existente com o sistema do terminal 
Capuaba, onde se localiza o operador, 
para interligação posterior ao sistema 
público. 
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Perímetros 
Área 

arrendad
a? 

Empresa / 
Área 

Problemas 

P7 Não 

Área Não 
Arrendada - 

Cais de 
Capuaba 

13 - Sistemas fossa-filtro inoperantes.                                                                                                         
14 - Interligação da rede de esgoto 
existente com um sistema único de 
interceptação e bombeamento para o 
sistema público existente.                                                                     
15 - Empresa OCEAN SEA recebe Coque 
no cais, e o armazenamento acontece em 
silos na retro área que não possui piso 
impermeabilizado.                                                          
16- Carreamento de resíduos do pátio para 
a drenagem, sem estruturas de 
decantação antes do descarte do corpo 
receptor, com derramamento de 
fertilizantes dos caminhões que são 
carregados.     

P8 Não 

Área Não 
Arrendada 

de 
Capuaba 

17- Ao realizar descarga de malte e 
fertilizantes  a empresa RHODES deixa no 
pátio um rastro desses produtos que 
entornam de caminhões que estão.                                                                          
18 - Sistemas fossa-filtro inoperantes.                                                                                                         
19 - Interligação da rede de esgoto 
existente com um sistema único de 
interceptação e bombeamento para o 
sistema público existente sendo 
carregados.                                                                                                          

P9 Não 
Prédio da 
Autoridade 
Portuária 

20 - Sistemas fossa-filtro inoperantes.                                               
21 - Interligação da rede de esgoto 
existente com o sistema do terminal 
Capuaba, onde se localiza o operador, 
para interligação posterior ao sistema 
público.                                                                                                         

P10 Sim 
Terminal 

Vila Velha 
(TVV) 

22 - Caixa de gordura não está alcançando 
eficiência esperada devido à falta de 
manutenção.                                                                                                        

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Em suma, o Porto de Vitória enfrenta maiores problemas com os efluentes 

pluviais potencialmente contaminados, já que, mesmo após varrição dos pátios, 

remanesce materiais nestes. Quanto aos efluentes sanitários, o Porto já possui 

diversas áreas tratando ou destinando corretamente seus volumes. Assim, somente 

pequena área deve ser adequada. Já em relação aos efluentes oleosos, não foram 

observados problemas. 
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3.1.14 Porto do Rio de Janeiro 

 

O Porto do Rio de Janeiro fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, costa 

oeste da Baía da Guanabara, nas coordenadas geográficas de latitude 22º53’30”S e 

longitude 43º12’30”W e possui uma área aproximada de 1 km². 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

5.649.617 toneladas de contêineres (73% do total), movimentou 1.309.056 toneladas 

de granéis sólidos (17%), 22.005 toneladas de granéis líquidos (0,3%) e 777.668 

toneladas de carga geral (10%). O peso total movimentado foi 7.758.346 toneladas, 

sendo a tipologia de contêineres a mais representativa. 

Sua área foi dividida em três Zonas Portuárias e, estas, divididas em 14 

Perímetros no total, de acordo com a atividade desenvolvida em cada área (Tabela 

32). O mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

  

Tabela 32 – Atividades econômicas do Porto do Rio de Janeiro 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Píer Mauá 
Terminal Passageiros, Administração CDRJ e 

Eventos 

P2 Cais Público  
Operação Descarregamento de Trigo 

(Moega/Esteira)  

P3 
Cais Público - Teatro 

Utopia 
Eventos 

P4 
Cais Público - 

Armazém 7 e ANVISA 
Armazenagem de Carga Geral e Administrativo 

ANVISA 

P5 
Cais Público - 

TRIUNFO 
Movimentação de Ferro Gusa (Cais Gamboa) e 

Administração  

P6 
Cais Público - 

PENNANT 

Movimentação de carga geral e de concentrado 
de zinco, Administração Pennant e Cantina Sabor 

do Porto 

P7 
Cais Público - 

Armazéns, SEMOFE e 
Inspetoria 

Armazenamento carga geral (Carbeto de Silício, 
Sal, Cloreto de Potássio, Concentrado de Zinco, 
Concentrado de Chumbo, Gesso -gipsita-, 
Potássio, Barrilha, Carepa -escória- e Trigo.)  

P8 

Cais Público - 
Petrobras e Prédios 

Administrativos 
Variados 

Armazéns para operações da Petrobras e 
Administrações: Receita Federal, Ministério do 
Trabalho, Supman, Rodocon, CAE, DOCAS, 

Coefer 
P9 Cais Público e OGMO Área pública, Prédio e Ambulatório do OGMO 

P10 

Cais Público 
(PENNANT e 

operações TRIUNFO 
e Petrobrás)  

Operação do concentrado de zinco, 
Movimentação de trigo e Área arrendada da para 

operações de apoio offshore  

P11 
TRIUNFO                             

(TPS e Petrobrás) 

Terminal de Produtos Siderúrgicos da Triunfo, 
operações da Petrobras (contrato US-Sub com a 
Triunfo), Chevron e Ipiranga (movimentação de 

combustíveis) 

P12 
MULTICAR 

(Multiterminais) 
Movimentação de veículos e Cantina do Gaúcho 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P13 
MULTIRIO 

(Multiterminais) 
Movimentação de contêineres 

P14 LIBRA 
Movimentação de contêineres e carga geral e 

movimentação de combustíveis 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No município do Rio de Janeiro, 90,7% da população é atendida por rede de 

água e o índice de tratamento dos efluentes sanitários gerados é de 51,9% (SNIS, 

2013). Apenas uma pequena parte do Porto, próxima de 15%, está ligada à rede de 

esgotamento sanitário do município, apesar da existência de um tronco coletor da 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) que acompanha o Cais Gamboa e 

metade do Cais São Cristóvão. As possibilidades de destino nas áreas não 

arrendadas são: ligação com a rede púbica de esgotamento sanitário; destinação para 

fossas sépticas com limpeza por empresas receptoras; utilização de banheiros 

químicos, com limpeza realizada cinco vezes por semana; e, ainda, o lançamento 

diretamente na drenagem pluvial, o que ocorre em alguns pontos do cais da Gamboa. 

Já no caso das arrendatárias as seguintes formas de tratamento foram encontradas: 

direcionamento para tratamento através de fossas-filtro ou biodigestores, lançamento 

na rede de esgotamento sanitário ou armazenamento em uma caixa de acúmulo com 

posterior retirada por empresa receptora. Portanto, a maior parte dos efluentes 

sanitários gerados no Porto ainda é tratada com soluções que não são ideais frente à 

ligação na rede de esgotamento. Além disso, o tratamento unicamente por fossas 

sépticas não atende aos padrões de lançamento de efluentes sanitários (DZ-215.R-4; 

Jordão, 2011) para grandes volumes, como o gerado no Porto. 

Em todas as áreas não arrendadas há geração e dispersão de particulados, 

porém a maior parte dos locais não possui drenagem pluvial com contenção 

adequada, permitindo que esses materiais sejam arrastados pela água da chuva 

diretamente para a Baía de Guanabara. Por outro lado, em alguns locais há 

encaminhamento desse efluente para tanques de sedimentação, onde há reuso de 

água no processo. O material remanescente do tanque de sedimentação pode ser 

retirado por empresa receptora ou voltar ao processo como matéria-prima. Já no caso 

das áreas arrendadas, as águas pluviais em geral não carregam muitos sólidos, uma 

vez que não há movimentação de granéis sólidos e o fluxo das águas pluviais segue 

diretamente para a rede de drenagem e então para a baía. 

Os efluentes oleosos são gerados em oficinas, pátios de lavagem de 

equipamentos e eventualmente também em locais de movimentação/armazenagem de 

granéis inflamáveis e armazenamento de resíduos oleosos. Os possíveis caminhos 

desses efluentes oleosos são: armazenamento direto em caixas de acúmulo e 
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posterior retirada por empresa receptora ou passagem por CSAO antes do descarte 

no corpo hídrico. Além disso, os óleos usados retirados das máquinas são acumulados 

em tambores até serem retirados por empresa receptora. Nas áreas arrendadas há 

ainda outras possibilidades: i) isolamento do efluente gerado em eventuais 

vazamentos através da utilização de materiais absorventes que posteriormente viram 

resíduos sólidos contaminados; ii) tratar o efluente que sai da CSAO para que este 

possa ser reutilizado nas lavagens dos equipamentos. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 33. 

 

Tabela 33 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

do Rio de Janeiro. 

Perímetro 
Área 

arrendada? 
Empresa / 

Área 
Problemas 

P1 Sim Píer Mauá 
1- Algumas estruturas da drenagem pluvial 
encontram-se entupidas ou cobertas com 
concreto. 

P2 Não 
Cais Público 

Operação 
PENNANT 

2- Pequena dispersão de trigo da Moinho 
Fluminense durante a movimentação do navio 
para a moega. 

P3 Não 
Cais Público 
Teatro Utopia 

3- Não se sabe o destino do efluente sanitário 
ou se está ligado na Rede Coletora de 
Alegria. 

P4 Não 
Cais Público 
Armazém 7 e 

ANVISA 

4- Não se sabe o destino do efluente sanitário 
ou se está ligado na Rede Coletora de 
Alegria. 
5- Eventual dispersão de diversos granéis 
sólidos quando movimentados. 

P5 Não 
Cais Público 
TRIUNFO 

6- Dispersão de particulados de baixa 
granulometria, durante a movimentação do 
gusa e de outros eventuais granéis sólidos.                                                                              
7- Drenagem pluvial e tanque de decantação 
existem, mas são ineficientes.                                                                              
8- Não se sabe o destino do efluente sanitário 
ou se está ligado na Rede Coletora de 
Alegria. 

P6 Não 
Cais Público 
PENNANT 

9- Caixa de gordura da Cantina está 
subdimensionada. Limpezas constantes.                                                                              
10- Não se sabe se há ligação com a Rede 
Alegria. Não sabem indicar as fossas 
existentes, mas acreditam que existam.                                                
11- Muito concentrado de zinco espalhado 
pelo chão durante o descarregamento. Além 
de outros granéis sólidos quando 
movimentados  

P7 Não 

Cais Público 
Armazéns, 
SEMOFE e 
Inspetoria 

12- Não se sabe o destino do efluente 
sanitário ou se há ligação com a Rede Alegria 
para os armazéns existentes.  
13- Dispersão de trigo, concentrado de zinco, 
entre outros granéis sólidos diversos 
movimentados 
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Perímetro 
Área 

arrendada? 
Empresa / 

Área 
Problemas 

P8 Não 

Cais Público 
Petrobras e 

Prédios 
Administrativos 

Variados 

14- CSAO da oficina Prilog não está 
funcionando de forma adequada.                                                                              
15- Dispersão de trigo, concentrado de zinco, 
entre outros granéis sólidos diversos 
movimentados.                                                                              
16- No Pátio 15/16 há armazenagem de 
produtos químicos inflamáveis em área 
aberta.                                                                              
17- O Pátio 15/16 alaga quando chove muito, 
dificultando a operação.                                                                              
18- Não se sabe o destino do efluente 
sanitário ou se há ligação com a Rede 
Alegria. 

P9 Não 
Cais Público e 

OGMO 

19- Dispersão de trigo, concentrado de zinco, 
entre outros granéis sólidos diversos 
movimentados.                                                                              
20- Não se sabe o destino do efluente 
sanitário ou se está ligado na Rede Coletora 
de Alegria. 

P10 Não 

Cais Público 
(PENNANT e 

operações 
TRIUNFO) e 
PETROBRAS 

21- Muito concentrado de zinco e trigo 
espalhado pelo chão durante o 
descarregamento dos caminhões, além de 
outros granéis movimentados no cais.                                                                                                                                                            
22- CSAO da Triunfo subdimensionado. 

P11 Sim 
TRIUNFO (TPS 

e Petrobras) 

23- O efluente sanitário das instalações é 
tratado por meio de fossas sépticas. Ainda 
não está ligado com a rede Alegria porque o 
tronco coletor se distância do porto.                     
24 - Dispersão de efluentes oleosos por parte 
da operação offshore realizada pela 
operadora.                                                            

P12 Sim 
MULTICAR 

(Multiterminais) 

25- Deficiências na CSAO da oficina, que 
atualmente atua apenas como caixa de 
acúmulo.                                                     
26- Efluente sanitário é tratado por meio de 
fossas sépticas. Ainda não está ligado com a 
rede Alegria porque o tronco coletor se 
distancia do porto.                                  

P13 Sim 
MULTIRIO 

(Multiterminais) 

27- O efluente sanitário das instalações é 
tratado por meio de fossas sépticas. Ainda 
não está ligado com a rede Alegria porque o 
tronco coletor se distancia do porto. 

P14 Sim LIBRA 

28- O efluente sanitário das instalações é 
tratado por meio de biodigestores. Ainda não 
está ligado com a rede Alegria porque o 
tronco coletor se distancia do porto. 

 Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

O Porto do Rio de Janeiro, em suma, não apresenta situações drásticas em 

relação a efluentes líquidos. Entre os três grandes tipos, o que mais apresentou 

irregularidades foi esgotamento sanitário, já que não há viabilidade para ligação à rede 

pública em determinados perímetros. Porém, várias arrendatárias já possuem 

tratamento desses efluentes, o que minimiza o problema. Em relação aos efluentes 

pluviais potencialmente contaminados, apesar de poucos terminais trabalharem com 
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granéis sólidos, em muitos locais não há estruturas de contenção para evitar que estes 

materiais sejam direcionados ao corpo hídrico. Quanto aos efluentes oleosos, os locais 

onde há geração possuem estruturas de tratamento, porém algumas necessitam de 

menores intervenções, como manutenção ou expansão. 

 

 

3.1.15 Porto de Itaguaí 

 

O Porto de Itaguaí possui área aproximada de 3,7 km² e está localizado no 

Município de mesmo nome, no Estado do Rio de Janeiro, nas coordenadas 

geográficas de latitude 22°55'09'' S e longitude 43°50'05''W. O Porto se situa na costa 

norte da Baía de Sepetiba, a sudeste da Ilha da Madeira, em local abrigado, tendo 

como barreira natural a restinga da Marambaia. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto não movimentou 

granéis líquidos, movimentou 4.155.729 toneladas de contêineres (7,3% do total), 

52.795.310 toneladas de granéis sólidos (92,5%) e 130.567 toneladas de carga geral 

(0,2%). O peso total movimentado foi 57.081.606 toneladas, sendo a tipologia de 

contêineres a mais representativa. Este porto ficou em segundo colocado no ano em 

questão em termos de peso movimentado, só ficando atrás do Porto de Santos. 

A área portuária foi dividida em duas Zonas portuárias e estas, subdivididas em 

13 Perímetros de acordo com a atividade desenvolvida em cada área (Tabela 34). O 

mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

Tabela 34 – Atividades econômicas do Porto de Itaguaí. 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 
Esteira Vale/CPBS, CSN/TECAR 

e cais público 
Movimentação de minério de ferro e 

carvão  

P2 

Sepetiba TECON (Área 2) e Áreas 
administrativas dentro Tecon 

(Anvisa, Vigiagro, Guarda 
Portuária, Receita Federal) 

Contêineres e Carga Geral 

P3 
Antiga VALESUL (Terminal de 

Alumina) 
Alumina 

P4 Píer VALE/CPBS 
Carregamento de minério de ferro 

no navio 

P5 Píer VALE/CPBS e CSN/TECAR 
Carregamento de minério de ferro 
no navio e descarregamento de 

carvão do navio 

P6 
Sepetiba TECON (Área 1) e Áreas 

administrativas fora TECON 
(Polícia Federal, CAE) 

Contêiner e carga geral 

P7 Esteiras CSN/TECAR 
Movimentação de minério de ferro e 

carvão mineral 

P8 
Área Pública (Administrativo 

CDRJ) 
Autoridade Portuária 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P9 Pátio CSN/TECAR 
Armazenamento e movimentação 

de minério de ferro e carvão mineral 

P10 Pátio VALE/CPBS 
Armazenamento e movimentação 

de minério de ferro 

P11 
Guarda Portuária, OGMO e área 

de apoio CSN 
Administrativo 

P12 Apoio à VALE Administrativo 
P13 Subestação de energia Manutenção/Operação 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No município de Itaguaí 86,4% da população total é atendida por rede de água 

potável, enquanto 37% do município é atendido por rede de coleta de efluente 

sanitário. Contudo o índice de tratamento de efluente sanitário neste município é de 

0% (SNIS, 2013), o que significa que o efluente sanitário que é coletado, não passa 

por tratamento. O Porto de Itaguaí está inserido em uma área não atendida pela rede 

de coleta de esgotamento sanitário da Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(CEDAE). Seus efluentes são direcionados para fossas sépticas, sistemas fossa-filtro, 

e tanques de acúmulo. Neste último caso há destinação do efluente sanitário bruto 

para empresa terceirizada. Nas fossas sépticas e sistemas fossa-filtro há 

direcionamento para o corpo receptor e, em alguns casos, ocorre infiltração no solo. 

A geração de água pluvial potencialmente contaminada no Porto ocorre em 

função das principais cargas movimentadas, notadamente minério de ferro e carvão 

mineral, que se caracterizam como granéis sólidos de potencial geração de material 

particulado. Nas áreas não arrendadas, há possibilidade de escoamento superficial 

direto ou via rede de drenagem da água potencialmente contaminada para a Baía de 

Sepetiba, principalmente próximo às correias transportadoras e nos píeres, onde há 

considerável quantidade de material disperso. Nas áreas arrendadas, os pátios de 

minério de ferro e carvão possuem drenagem segregada, direcionada para tanques de 

decantação (tratamento físico). Para o caso do minério de ferro, há possibilidade de 

reuso da água destes tanques ou direcionamento para o corpo hídrico receptor. O 

efluente dos pátios de carvão, após o tratamento físico no tanque de decantação, 

passa por tratamento em uma ETE compacta físico-química, com reuso do efluente 

final. Também há possibilidade de lançamento após passagem por filtros de brita em 

alguns pontos. As áreas externas a este sistema de drenagem e tratamento podem ser 

consideradas críticas, na medida em que há possibilidade de lançamento direto de 

água pluvial contaminada nos corpos receptores. 

Com relação aos efluentes oleosos há três possibilidades identificadas, sendo 

estes gerados apenas nas áreas arrendadas do Porto. Há direcionamento, por meio 

de drenagem oleosa segregada, para uma CSAO, com lançamento do efluente final no 
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corpo receptor por meio da drenagem pluvial. Também são utilizados tanques de 

acúmulo ou CSAO, com retirada do volume por empresa terceirizada. Há, ainda, um 

caso específico onde os efluentes oleosos são gerados em área sem drenagem 

segregada, onde é realizada limpeza com materiais absorventes.  

A situação de arrendamento e situações observadas em cada perímetro estão 

apresentados na Tabela 35. 

 

Tabela 35 - Situação de arrendamento e situações observadas em cada perímetro do Porto de 

Itaguaí. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Situações observadas 

P1 Não 

Esteira 
Vale/CPBS, 

CSN/TECAR e 
cais público 

1- Ausência de drenagem com presença de 
resíduos dispersos; Runoff

6
 para o corpo 

receptor.                                                   
2- Tanque de decantação do laboratório 
físico não atende à área com eficiência. 

P2 Sim 

Sepetiba Tecon 
(Área 2) e Áreas 
administrativas 
dentro Tecon 

(Anvisa, Vigiagro, 
Guarda Portuária, 
Receita Federal) 

3- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento 
a sistemas fossa-filtro.                                               
4- Irregularidade no piso no pátio do 
terminal; significativo acúmulo de água.  

P3 Sim 
Antiga VALESUL 

(Terminal de 
Alumina) 

5- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento 
a uma fossa não sinalizada.                                                                                             
6- Sistema de drenagem nas extremidades 
do terminal demanda manutenção; acúmulo 
de água.         

P4 Sim Píer Vale/CPBS 

7- Esgotamento sanitário descentralizado.                                                                                                    
8- Ausência de drenagem com presença de 
resíduos dispersos no píer de 
movimentação de minério de ferro;  Runoff 
para o corpo receptor. 

P5 Sim 
Píer Vale/CPBS e 

CSN/TECAR 

9- Esgotamento sanitário descentralizado.                                                  
10- Drenagem do píer de movimentação 
(Tecar/Valesul) danificada. Runoff para o 
corpo receptor. 

                                                

6
 Escoamento superficial. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Situações observadas 

P6 Sim 

Sepetiba Tecon 
(Área 1) e Áreas 
administrativas 

fora Tecon 
(Polícia Federal, 

CAE) 

11- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento 
a sistemas fossa-filtro.                                                                                 
12- Prédios da Polícia Federal e CAE 
ligados a fossas.                                                              
13- Oficina de manutenção e área de 
lavagem de veículos com drenagem 
segregada, direcionada a três CSAO. Não 
há lançamento.                                                                      
14- Central de Resíduos; drenagem 
segregada e tanque de acúmulo; Demanda 
manutenção.                                                        
15- Centro de Atendimento a Emergências; 
drenagem segregada e tanque de acúmulo; 
Demanda manutenção.  

P7 Não 
Esteiras 

CSN/TECAR 
16- Resíduos dispersos sem estruturas de 
drenagem; Runoff para o corpo receptor.   

P8 Não 
Área Pública 

(Administrativo 
DOCAS) 

17- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento 
a uma fossa não sinalizada; 

P9 Sim Pátio CSN/TECAR 

18- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento 
a sistemas fossa-filtro ou fossas.                                                                                           
19- Drenagem externa aos pátios 
comprometida; Demanda manutenção.                                                                         
20- Acúmulo de efluentes nos pátios de 
armazenagem.                                                       
21- Oficina de manutenção pesada sem 
drenagem oleosa segregada ou CSAO.                                                                         
22- Atividades potencialmente geradoras 
de efluentes oleosos sem drenagem 
segregada ou CSAO nos pátios.                                                  
23- Oficina de manutenção com CSAO 
utilizada apenas como acúmulo.                                                                          
24- Ponto de descarte Leste. Sistema de 
filtro com britas e retenção de sólidos 
grosseiros, imediatamente antes do 
descarte no manguezal adjacente.                                                  
25- Ponto de descarte Sul da drenagem do 
terminal.                                                   
26- Vias não pavimentadas.  

P10 Sim Pátio Vale/CPBS 

27- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento 
a tanques de acúmulo (identificados como 
fossa-filtro).                                                                 
28- Acúmulo de efluentes principalmente 
sob as esteiras transportadoras.                                                                           
29- Tanque de decantação Norte 
(composto por duas bacias) com estrutura 
escavada diretamente no solo, com 
assoreamento aparente em algumas áreas.                                                     
30- Virador de vagões conectado a tanque 
de acúmulo de efluentes oleosos.                                                              
31- Oficina de manutenção com drenagem 
oleosa segregada e CSAO; 
32- Oficina de abastecimento máquinas 
com drenagem oleosa segregada e CSAO, 
Lançamento na rede pluvial.  
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Situações observadas 

P11 Não 
Guarda Portuária, 
OGMO e área de 

apoio CSN 

33- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento 
a fossas não sinalizadas. 

P12 Sim Apoio à Vale 
34- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento 
a tanques de acúmulo. 

P13 Não 
Subestação de 

energia 

35- Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado; direcionamento 
a tanques de acúmulo. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

O principal problema identificado no Porto de Itaguaí diz respeito aos efluentes 

pluviais potencialmente contaminados. Embaixo das esteiras transportadoras é nítida 

a deposição de material, como minério de ferro e carvão. Devido à proximidade deste 

local ao corpo hídrico e à inexistência de estruturas de contenção/tratamento, 

certamente há carreamento destas substâncias por runoff. O esgotamento sanitário 

também figura como grave problema já que não são empregados sistemas capazes de 

efetivamente tratar grandes vazões. Os efluentes oleosos representam o menor dos 

problemas relativos a efluentes do Porto.  

 

 

3.1.16 Porto de São Sebastião 

 

O Porto de São Sebastião fica localizado na Cidade de São Sebastião, nas 

coordenadas geográficas aproximadas de latitude 23° 49' S e longitude 45° 24' W, no 

litoral Norte do Estado de São Paulo, distando aproximadamente 200 km da cidade de 

São Paulo. Sua área aproximada é de 380.000 m². 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 4.688 

toneladas de contêineres (1% do total), 604.210 toneladas de granéis sólidos (68%), 

náo movimentou granéis líquidos e foram 276.049 toneladas de carga geral 

movimentada (31%). O peso total foi 884.947 toneladas, sendo a tipologia de granéis 

sólidos a mais representativa. 

Em sua área foi delimitada somente uma Zona, subdividida em 12 Perímetros, 

onde cada um está relacionado a uma atividade econômica (Tabela 36). O mapa deste 

porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

Tabela 36 – Atividades econômicas do Porto de São Sebastião 

Perímetro Terminal/Pátio Atividade Econômica 
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Perímetro Terminal/Pátio Atividade Econômica 

P1 Pátio 1 
Armazenamento de contêineres e carga de 

projeto. 

P2 Pátio 2  Armazenamento de veículos. 

P3 
Polícia e Receita Federal 

e CEATE 
Órgãos públicos e Centro de Atendimento à 

Emergência 

P4 Píer Armazém 3 
Movimentação e armazenamento de mercadorias 

(armazém alfandegado).  

P5 Pátio Alfandegado 1 
Armazenamento de cargas de projeto 

(movimentação de tubos). 
P6 Armazéns alfandegados Armazenamento de carga geral e granel sólido. 

P7 Pátio Alfandegado 2 
Armazenamento de cargas de projeto 

(movimentação de tubos). 
P8 Área não arrendada - 

P9 
Pátios para contratos 

temporários 

Armazenamento de cargas de projeto ou de 
atividades logísticas (áreas com contratos de 

permissão de uso temporário 

P10 Pátio 4 (sem carga) 
Armazenamento de cargas ou de atividades 

logísticas e área de armazenagem de sedimento 
dragado. 

P11 
Via principal de acesso 

ao porto 
- 

P12 
Via secundária de 
acesso ao porto 

- 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Em relação ao município de São Sebastião 88,8% da população é atendida por 

rede de água e o índice de tratamento dos efluentes sanitário gerado é de 48,9% 

(SNIS, 2013), porém vale ressaltar que todo o Porto está conectado à rede de coleta 

de esgotamento sanitário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP).  

A origem da água pluvial potencialmente contaminada ocorre em função de 

cargas movimentadas no Porto (principalmente cevada, barrilha, sulfato de sódio, 

malte e trigo) que são comumente encontradas espalhadas no piso e nas canaletas 

pluviais da via. Algumas áreas possuem tanque de decantação para tratar 

preliminarmente as águas geradas pelo contato dos granéis sólidos espalhados pelo 

chão com a chuva, porém em outros locais estes materiais presentes no piso podem 

ser carreados diretamente para rede de drenagem pluvial, gerando efluentes 

contaminados que são destinados ao Canal de São Sebastião. Há ainda um local de 

lavagem de caminhões onde há um sistema de coleta, tratamento (com filtro e tanque 

de sedimentação), armazenamento e reuso da água utilizada no processo. 

Em relação aos efluentes oleosos, o Porto possui uma área para a manutenção 

de máquinas onde há paredes e pisos adequados para a atividade, além de contar 

com duas CSAO que são ligadas ao sistema de drenagem pluvial em alguns pátios. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 37. 
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Tabela 37 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de São Sebastião. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P1 Não Pátio 1 

1 - Manutenção não regular de 
canaletas                                                                                                                                    
2 - Presença de poças d´água no 
centro do pátio 

P2 Não Pátio 2 
3 - Manutenção não regular de 
canaletas. 

P3 Não 
Polícia, Receita Federal 

e CEATE 
Nenhum problema identificado. 

P4 Não Píer Armazém 3 

4 - Não há estruturas de drenagem-                                                                                                                                             
5 - Área onde ocorre o 
descarregamento de combustível, 
resíduos oleosos e outros químicos 
perigosos. Possui potencial para 
contaminação do corpo hídrico. Não 
possui tanque de decantação. 

P5 Não Pátio Alfandegado 1 Nenhum problema identificado. 

P6 Não Armazéns alfandegados 

6 - Manutenção não regular de 
canaletas                                                                                                                                                                                                                         
7 - Área parcialmente pavimentada; 
formação de poças d´água dentro do 
armazém 6. 

P7 Não Pátio Alfandegado 2 Nenhum problema identificado. 

P8 Não Área não arrendada 
8 - Não existem estruturas de 
drenagem.                                                                                                                                     
9 - Área não pavimentada. 

P9 Não Pátios 4 
10 - Área não pavimentada                                                                                                                                                                                                                                                                            
11 - Área sem estruturas para 
drenagem 

P10 Não 
Pátios para contratos 

temporários 

12 - Canaleta mal conservada, sistema 
de drenagem não suficiente.                                                                                                                               
13 - Faltam estruturas de drenagem 
em alguns pontos do pátio. 

P11 Não 
Via principal do porto- 
Liga o Cais (P4) com a 
entrada/saída do porto 

14 - Área onde ocorre movimentação 
de carga de todo o porto. Há potencial 
contaminação do corpo hídrico gerado 
pelo carreamento do material que cai 
no pátio para drenagem pluvial. Não 
possui tanque de decantação.                                                                                                                                                                  
15 - Área onde ocorre lavagem de 
caminhões após operação de 
descarregamento. Não possui 
drenagem adequada para a atividade, 
sistema de reuso da água após a 
lavagem é precário. 
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P12 Não Via secundária do porto 

16 - Área onde ocorre movimentação 
de carga, usualmente cevada e malte, 
possui potencial para contaminação do 
corpo hídrico através da queda de 
material no pátio e carreamento para 
drenagem pluvial em eventos de 
chuva. Não possui tanque de 
decantação.                                                                                                                                    
17 - Área não pavimentada. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

O Porto de São Sebastião possui poucas fragilidades quanto à gestão de 

efluentes líquidos. A principal é a inexistência, em alguns locais, de estruturas de 

tratamento/contenção de efluentes pluviais contaminados. Porém isso só se dá em 

poucas áreas. Em relação aos efluentes sanitários e oleosos, o Porto apresenta ótima 

gestão. 

 

 

3.1.17 Porto de Santos 

 

O Porto de Santos fica localizado nas coordenadas geográficas de latitude 

23°55'48'' S e longitude 46°19'00'' W, na Cidade de Santos, no litoral do Estado de 

São Paulo, distando aproximadamente 2 km do Oceano Atlântico. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

31.271.804 toneladas de contêineres (34% do total), 43.949.693 toneladas de granéis 

sólidos (48%), 12.206.573 toneladas de granéis líquidos (13%) e 3.309.252 toneladas 

de carga geral (4%). O peso movimentado total foi 90.737.322 toneladas, sendo a 

tipologia de granéis sólidos a mais representativa. Vale ressaltar que este porto foi o 

que mais movimentou todas as categorias de carga. Considerando os valores totais, o 

Porto de Itaguaí (segundo porto em questão de peso movimentado), movimentou, em 

2012, aproximadamente 63% do que o Porto de Santos movimentou, demonstrando 

que este está em outra ordem de grandeza de transporte de cargas. 

Possui uma área aproximada de 5,5 km² e sua área foi dividida em quatro 

Zonas Portuárias (devido às dimensões e descontinuidade da área) e estas 

subdivididas em um total de 57 perímetros de acordo com a atividade desenvolvida em 

cada área (Tabela 38). O mapa deste porto com a divisão por perímetros está 

presente no Anexo II. 

 

Tabela 38 – Atividades econômicas do Porto de Santos. 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 TRANSPETRO 
Armazenamento e transporte de petróleo e 

derivados, gás, petroquímicos e combustíveis. 

P2 
PIER GRANÉIS 

LÍQUIDOS 
Movimentação de granéis líquidos inflamáveis e 

atividade administrativa da CODESP. 

P3 
BRASIL TERMINAL 
PORTUÁRIO (Fase 

de implantação) 
Futuro terminal de contêiner e carga geral. 

P4 DEICMAR 
Armazenamento e movimentação de cargas 

gerais, comércio exterior e logística integrada. 
P5 TERMARES Armazenamento e movimentação de contêineres. 

P6 Área CODESP 
Área administrativa da CODESP e ETA (estação 

de tratamento de água) da Waterport. 
P7 CUTRALE Armazenamento e expedição de suco de laranja. 

P8 
TECONDI  

(Pátios 3 e 4) 
Armazenamento e movimentação de contêineres. 

P9 TMV (DEICMAR) 
Terminal para movimentação de cargas gerais, 

comércio exterior e logística integrada. 

P10 RODRIMAR 
Movimentação de mercadorias de importação e 

exportação, inclusive produtos frigorificados, 
contêineres e granel líquido. 

P11 OGMO E 2 Cantinas 
Órgão gestor de mão de obra; Cantina Porto 

Maior; Cantina Saboó. 

P12 
TECONDI  

(Pátio 1 e 2) 
Armazenamento e movimentação de contêineres. 

P13 
ARMAZÉM I - 

ABANDONADO 
Armazém em ruínas. 

P14 

ARMAZÉNS 1 AO 4/ 
CONTERN/ 

BANDEIRANTES 
DRAGAGEM 

Armazéns fechados em estado de abandono; 
CONTERN: projetos de infraestrutura (construção 
civil) de grande porte; Bandeirantes Dragagens: 

dragagem marítima e portuária. 

P15 BALSA Transporte de passageiros. 
P16 ARMAZÉNS 7 E 8 Pátios e armazéns abandonados 

P17 
ARMAZÉNS 9,10,11 

E PÁTIO 
Pátios e armazéns abandonados e aguadeiro. 

P18 DIROP 
Administração (Diretoria de Operações da 

CODESP). 

P19 TERMINAL 12A 
Armazenamento e movimentação de açúcar e 

soja. 

P20 
CEREAL SUL 

(MULTIGRAIN) 
Soja e Açúcar 

P21 
FIBRIA  

(ANTIGO VCP) 
Movimentação de celulose. 

P22 
RODRIMAR 
(Armazéns) 

Movimentação de mercadorias de importação e 
exportação, inclusive produtos frigorificados e 

granel líquido. 

P23 RUMO LOGÍSTICA 
Transporte multimodal, armazenamento e 

embarque de açúcar e outros granéis sólidos. 

P24 

PRÉDIO "MAPA" EM 
REFORMA E 

FUTURO GALPÃO 
DA "EL DORADO" 

Infraestruturas em obras. 

P25 COOPERSUCAR Movimentação de açúcar ensacado e a granel. 

P26 MARIMEX 
Movimentação de contêineres nas correntes de 

importação e exportação. 

P27 CIA BANDEIRANTES Dragagens 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P28 PÉROLA 
Movimentação e armazenamento de sal, barrilha, 
sulfato de sódio industrial, carbonato de sódio e 

outros granéis sólidos. 
P29 SALMAC Armazenamento e movimentação de sal. 

P30 OGMO/ALL 
OGMO: Órgão gestor de mão de obra; 
ALL: Logística, modais ferroviário e rodoviário.  

P31 
CONCAIS/ 

Estacionamento 

Construção e operação de Terminal Turístico de 
Passageiros Internacional e Regional e instalações 

complementares. 

P32 
TERMINAL DE 

GRÃOS 
Armazenamento e movimentação de grãos. 

P33 CITROVITA Armazenamento e transporte de suco a granel. 

P34 
CODESP/ 

TERWAN/LOGOS/ 
ALL/TECNOLIMP 

CODESP: administração e oficinas; TERWAN: 
engenharia elétrica;  

LOGOS: pavimentação;  
ALL: pátio de manobra e oficina de vagões; 

TECNOLIMP: coleta de lixo e limpeza. 

P35 
CITROSUCO/ 

RHAMO 
Movimentação de granel de origem vegetal 

P36 NST 
Movimentação e armazenamento de produtos de 

origem florestal e similares. 

P37 
LINHA FÉRREA/ 

VESTIÁRIO ESTIVA 
Linhas férreas e vestiário da estiva. 

P38 CBAlum Armazenamento e movimentação de carga geral. 

P39 MESQUITA 

Movimentação de mercadorias de importação e 
exportação, bem como na movimentação de sua 

frota de veículos ou equipamentos e/ou de 
empresas do seu grupo. 

P40 LIBRA Movimentação e armazenamento de contêineres. 
P41 POLÍCIA FEDERAL Órgão público. 
P42 CARAMURU Exportação de soja, milho e farelo. 

P43 
LOUIS DEYFRUS/ 

FISHER/CANTINA 38 
LD: Armazenamento e expedição de granéis 

sólidos agrícolas; Fisher. 

P44 ADM/TRIEX 

ADM: Armazenamento e movimentação de soja, 
milho e açúcar;  

TRIEX: locação, aluguel de máquinas e 
equipamentos fora de estrada.  

P45 COPAPE 
Movimentação de granéis líquidos inflamáveis, 

operações de carga e descarga de vagões. 

P46 
AGEO (Futuras 

Instalações) 

Futuras instalações de armazenamento e 
carregamento de navios "tankers" de graneis 

líquidos inflamáveis. 

P47 
OFICINAS 

CODESP/BALSA 
PASSAG 

Oficinas de manutenção de equipamentos 
diversos; Transporte de passageiros. 

P48 AGEO 
Movimentação e armazenamento de granéis 

líquidos. 

P49 ADONAI 
Movimentação de granéis líquidos inflamáveis ou 

não. 

P50 GRANEL QUÍMICA 
Movimentação de líquidos a granel (produtos 

químicos) e carga seca. 

P51 VOPAK 
Armazenamento e manuseio de produtos químicos 

líquidos, gases e derivados de petróleo. 

P52 
BASE GUARDA 

PORTUÁRIA Margem 
esquerda 

Órgão Público. 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P53 SANTOS BRASIL Armazenamento e movimentação de contêineres. 

P54 LOCALFRIO 
Movimentação de carga geral conteinerizada ou 

não, pelo sistema “Roll-on/Roll-off”. 
P55 TGG Movimentação de granéis agrícolas. 

P56 TERMAG 
Movimentação de granéis sólidos e líquidos de 

origem animal e vegetal, produtos agrícolas, 
fertilizantes, enxofre e outras mercadorias. 

P57 TEG/TEAG 

TEG: movimentação e armazenamento de granéis 
sólidos de origem vegetal; 

TEAG: movimentação de carga geral e/ou 
frigorificada e/ou granel de origem vegetal. 

Fonte: Dados do Projeto SEP. 

 

Em relação ao município de Santos, toda sua população (100%) é atendida por 

rede de água e o índice de tratamento dos efluentes sanitários gerados é de 76,9%. 

Porém, na cidade do Guarujá (outro lado do Porto, também conhecida como margem 

esquerda) esses índices são reduzidos para 86,5% e 53,6%, respectivamente (SNIS, 

2013). Uma grande parte do porto está ligado à rede de esgotamento sanitário da 

empresa WaterPort, porém em alguns locais são utilizadas estações próprias para o 

tratamento dos efluentes ou mesmo fossas sépticas. Nas áreas não arrendadas há 

ligações à rede de esgotamento sanitário (ou a fossas-filtro no caso de algumas áreas 

operacionais), com posterior direcionamento para o corpo hídrico e retirada do lodo 

por empresa terceirizada. Já nas áreas arrendadas, além de ligação com a rede ou 

encaminhamento para fossas sépticas, há também algumas empresas que 

encaminham o efluente para ETEs próprias, que lançam o efluente tratado no corpo 

hídrico ou utilizam como água de reuso para fins não nobres.  

A origem da água pluvial potencialmente contaminada se dá em função de 

cargas movimentadas no Porto, principalmente os granéis sólidos alimentícios 

(principalmente soja, milho e açúcar) e químicos (como fertilizante e enxofre), pois se 

caracterizam como potenciais geradores de materiais particulados que ficam 

espalhados pelos pátios e vias do Porto, acabando carreados pelas chuvas ao corpo 

hídrico. Há ainda granéis líquidos (derivados de petróleo, produtos químicos) que 

podem ser derramados pelo pátio durante seu transporte. Além disso as estruturas de 

drenagem pluvial quebradas ou entupidas, problema recorrente no Porto, favorecem 

acidentes e a formação de pontos de acúmulo de água, onde a matéria orgânica 

apodrece, gerando um incômodo odor. Nas áreas não arrendadas todo e qualquer 

granel que se espalhe pelo chão é carreado para a drenagem pluvial, uma vez que 

não há estruturas de sedimentação antes do destino da água pluvial para o corpo 

hídrico. Porém nas áreas arrendadas há algumas empresas que utilizam drenagens 

específicas, direcionadas para caixas de decantação, ou ainda drenagem direta para 
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tanques de acúmulo, com posterior retirada por empresa receptora. Não existe 

drenagem adequada em muitos locais onde há dispersão de granéis pelo chão e 

apesar de alguns terminais apresentarem estruturas para evitar a contaminação do 

corpo hídrico e realizarem a varrição dos locais de movimentação, amenizando a 

geração de resíduos dispersos, ainda restam pontos onde essas práticas não existem 

ou não funcionam como esperado. 

O Porto de Santos possui um grande número de oficinas e locais de 

manutenção, o que se justifica pela intensa movimentação de cargas e consequente 

necessidade de maquinário específicos para cada tipo de carga. A maioria dos 

terminais possui procedimentos bem definidos e locais específicos para tratamento ou 

armazenamento dos efluentes oleosos gerados e também dos óleos usados das 

máquinas, que são armazenados em locais protegidos e posteriormente enviados para 

empresas terceirizadas. Nas áreas não arrendadas ocorrem duas situações: envio 

sem tratamento de pequenas quantidades de efluentes oleosos para a drenagem 

pluvial, em locais onde não há drenagem segregada, e o armazenamento dos 

efluentes oleosos gerados em caixas de contenção, com posterior envio para 

empresas receptoras. Já no caso das áreas arrendadas há variados tipos de 

tratamento, conforme o tipo de carga que cada empresa movimenta. O tratamento 

mais comum é a destinação para uma CSAO com posterior direcionamento para o 

corpo hídrico ou para uma ETE, com reuso do efluente tratado. Já a parte oleosa 

remanescente pode ser enviada para empresas terceirizadas ou para rerrefino fora do 

Porto. Há ainda tratamentos específicos com bactérias, transformação dos efluentes 

oleosos em resíduos sólidos pela adição de material absorvente ou então a 

armazenagem em tanques de acúmulo com posterior destinação para empresa 

contratada. Porém há também alguns terminais onde não há drenagem segregada 

para efluentes oleosos e estes acabam atingindo o corpo hídrico. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 39. 

 

Tabela 39 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Santos. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P1 Sim TRANSPETRO 
1) O efluente que sai da SAO apresenta 
coloração escura. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P2 Não 
PIER GRANÉIS 

LÍQUIDOS 

2) Não há drenagens segregadas para conter 
possíveis vazamentos dos granéis líquidos no 
local, há somente um cinturão no mar para 
impedir que o óleo caído  se alastre.                                                                    
3) Áreas com Resíduos químicos e perigosos 
sem qualquer drenagem segregada ou 
contenção 

P3 Sim 

BRASIL 
TERMINAL 

PORTUÁRIO 
(Fase de 

implantação) 

Local inativo. 

P4 Sim DEICMAR Nenhum problema identificado. 

P5 Sim TERMARES 

4) O terminal possui um piso ruim em várias 
áreas. É de paralelepípedos, com buracos em 
grande parte, que pode gerar poças 
frequentes.                                                                                                  
5) Grandes máquinas são rebocadas para a 
oficina, e nesse trajeto há vazamento de óleo 
em pátios com piso danificado e sem 
drenagem segregada ou bacia de contenção. 
Nesse caso, usam material absorvente para 
sugar o óleo, que vira resíduo sólido.                

P6 Não Área CODESP Nenhum problema identificado. 

P7 Sim CUTRALE Nenhum problema identificado. 

P8 Sim 
TECONDI (Pátio 

3 e 4) 

6) Á área IMO é uma carreta móvel. Não há um 
local com infraestrutura adequada para 
armazenar os efluentes caso haja problemas. 

P9 Sim TMV (DEICMAR) Nenhum problema identificado. 

P10 Sim RODRIMAR Nenhum problema identificado. 

P11 Não 
OGMO E 2 
Cantinas 

Nenhum problema identificado. 

P12 Sim 
TECONDI (Pátio 

1 e 2) 

7) Faltam canaletas em alguns pontos                                                                    
8) Há poças de água no pátio.                                                                    
9) Há grandes manchas de óleo no chão, no 
local onde as máquinas passam por 
manutenção                                                                              
10) Á área IMO é uma carreta móvel. Não há 
um local com infraestrutura adequada para 
armazenar os efluentes caso haja problemas.     

P13 Não 
ARMAZÉM I - 

ABANDONADO 
Local inativo. 

P14 Não 

ARMAZÉNS 1 
AO 4/ 

CONTERN/ 
BANDEIRANTES 

DRAGAGEM 

11) Há poças de grande dimensão na Contern 
e na Bandeirantes dragagem, sendo a última 
contaminada com óleo;                                                                    
12) Armazenamento indevido de tambores com 
óleo, pode ser carreado efluente oleoso pela 
chuva.                                                                    
13) Restos de óleo espalhado pelo chão em 
área aberta (aparentemente usada para 
manutenção) - potencialmente carreados pela 
chuva 

P15 Não PBALSA Nenhum problema identificado. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P16 Não 
ARMAZÉNS 7 E 

8 

14) A estrutura e a drenagem pluvial com falta 
de manutenção.                                                                    
15) Gera efluente oleoso em área de oficina e 
em locais de armazenagem de peças a céu 
aberto, que pode ser carreado pela chuva. 

P17 Não 
ARMAZÉNS 

9,10,11 E PÁTIO 
16) Mau estado de conservação da rede de 
drenagem pluvial. 

P18 Não DIROP Nenhum problema identificado. 

P19 Sim TERMINAL 12 A 

17) Grande poça de melaço que escorre 
diretamente no chão e se mistura com óleo da 
oficina, e pode escorrer para o estuário                                                     
18) Local de armazenagem de óleo em 
tambores encontra-se em mau estado de 
conservação sem contenção adequada                                                           
19) Apesar da caixa de decantação e da 
varrição realizada, ainda remanescem resíduos 
pelo pátio que podem ser carreados.                               

P20 Sim BANDEIRANTES 
20) Drenagem antiga, a sua estrutura 
permanece a mesma (o pátio antigamente era 
uma rua) 

P21 Sim 
FIBRIA (ANTIGO 

VCP) 

21) Rede pluvial em mau estado de 
conservação, algumas canaletas acabam 
entupidas com o lixo e outras encontram-se 
quebradas 
22) Área de manutenção sem drenagem 
adequada, onde são usados materiais 
absorventes para reter os efluentes oleosos 
gerados em pequena quantidade.                                                                    
23) Problemas na drenagem ao lado do 
terminal, onde há formação de poças           

P22 Sim 
RODRIMAR 
(Armazéns) 

24) Estruturas de drenagem pluvial 
comprometidas do lado de fora dos armazéns 

P23 Sim 
RUMO 

LOGÍSTICA 

25) Algumas estruturas de drenagem 
específicas para coleta de água com açúcar 
estão obstruídas ou muito danificadas em 
alguns locais, propiciando acúmulos de água 
com resíduos de açúcar                                                                    
26) Drenagem pluvial danificada em alguns 
pontos                                                                    
27) Não há drenagem pluvial segregada no 
local onde são armazenados materiais de obra                                                                    
28) Água escura saindo da drenagem pluvial 
do terminal e seguindo para o estuário. 

P24 Não 

PRÉDIO 
"MAPA" EM 
REFORMA E 

FUTURO 
GALPÃO DA 

"EL DORADO" 

Local inativo. 

P25 Sim COOPERSUCAR Nenhum problema identificado. 

P26 Sim MARIMEX Nenhum problema identificado. 

P27 Sim BANDEIRANTES 
29) Pontos de má conservação das estruturas 
de drenagem  pluvial 

P28 Sim PÉROLA 30) Galerias de drenagem obstruídas 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P29 Sim SALMAC 

31) Apesar da varrição do local, remanescem 
resíduos de sal espalhados pelo chão que 
podem ser carreados para a rede de drenagem 
pluvial 

P30 Não OGMO/ ALL Nenhum problema identificado. 

P31 Sim 
CONCAIS/ 

Estacionamento 
Nenhum problema identificado. 

P32 Sim 
TERMINAL DE 

GRÃOS 
32) Drenagem pluvial em mau estado de 
conservação 

P33 Sim CITROVITA 
33) Utilização de fossa séptica                                                                    
34) Poças formadas em locais onde o piso está 
danificado 

P34 Não 

CODESP/ 
TERWAN/ 

LOGOS/ ALL/ 
TECNOLIMP 

Nenhum problema identificado. 

P35 Sim CITROSUCO Nenhum problema identificado. 

P36 Sim NST Nenhum problema identificado. 

P37 Não 
LINHA FÉRREA/ 

VESTIÁRIO 
ESTIVA 

35) Em parte da área ferroviária formam-se 
poças permanentes. 

P38 Sim CBAlum 

36) Poças em alguns pontos, por conta da 
irregularidade do terreno                                                                    
37) Drenagem pluvial assoreada em alguns 
pontos.    

P39 Não MESQUITA Nenhum problema identificado. 

P40 Sim LIBRA 
38) Drenagem pluvial assoreada.                                                                    
39) Poças permanentes e/ou de grandes 
dimensões.  

P41 Não 
POLÍCIA 

FEDERAL 
Nenhum problema identificado. 

P42 Sim CARAMURU 

40) Remanescem certas quantidades de farelo, 
soja e milho no chão, apesar da varrição, que 
são carreados para a rede de drenagem 
pluvial, que fica com forte odor                                                                    
41) Irregularidades no chão do pátio de 
caminhões - potencial para formar poças, às 
vezes permanentes 

P43 Sim 

LOUIS 
DEYFRUS/ 

FISHER/ 
CANTINA 38 

42) As CSAOs na parte frontal dos armazéns 
acabam entrando em contato com grãos, 
misturando os dois tipos de efluentes                                                    
43) Poça no local com área de 50m² onde se 
misturam água e resíduos dispersos de soja e 
milho. Na linha férrea, de frente para o 
administrativo da empresa.                                                                    
44)Remanescem certas quantidades de farelo, 
soja e milho no chão, apesar da varrição, que 
são carreados para a rede de drenagem 
pluvial, que fica com forte odor.                 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P44 Sim ADM/ TRIEX 

45) Nos pátios há resíduos dispersos de soja e 
milho, formando um material fermentado, com 
forte odor, que pode ser carreado pelas chuvas 
para o estuário.                                                                    
46) Em alguns locais foram encontradas poças 
onde se misturam água e resíduos dispersos 
de soja e milho. Na linha férrea, de frente para 
o administrativo da empresa. 

P45 Sim COPAPE 

47) Qualquer granel químico que remanesça 
disperso pelas vias de movimentação (sob 
responsabilidade da CODESP), oriundo da 
movimentação dos caminhões, pode ser  
carreado pelas chuvas, atingindo o estuário  

P46 Sim 
AGEO (Futuras 

Instalações) 
Nenhum problema identificado. 

P47 Não 

OFICINAS 
CODESP/ 
BALSA 

PASSAG. 

48) Existência de fossas e fossa-filtro, cuja 
manutenção não se sabe a respeito.                                                                                              
49) Oficina sem área de contenção.  

P48 Sim AGEO 

50) Qualquer granel químico que remanesça 
disperso pelas vias de movimentação (sob 
responsabilidade da CODESP), oriundo da 
movimentação dos caminhões, pode ser 
carreado pelas chuvas, atingindo o estuário                                                                      

P49 Sim ADONAI 

51) Existência apenas de fossas e fossa-filtro                                                                    
52) Qualquer granel químico que remanesça 
disperso pelas vias de movimentação (sob 
responsabilidade da CODESP), oriundo da 
movimentação dos caminhões,  pode ser 
carreado pelas chuvas, atingindo o estuário  

P50 Sim 
GRANEL 
QUÍMICA 

53) Poças de água                                                                                 
54) Utilização de fossas sépticas e fossas-filtro 
para o tratamento do efluente sanitário 

P51 Sim Antiga VOPAK Nenhum problema identificado. 

P52 Não 

BASE GUARDA 
PORTUÁRIA 

Margem 
esquerda 

Nenhum problema identificado. 

P53 Sim 
SANTOS 
BRASIL 

Nenhum problema identificado. 

P54 Sim LOCALFRIO Nenhum problema identificado. 

P55 Sim TGG 

55) Poças de água em vários locais                                                                    
56) Utilização de fossa séptica                                                                    
57)Grãos espalhados pelo chão, próximo ao 
carregamento dos caminhões, com potencial 
carreamento pela chuva                                                                    
58) Canaletas de drenagem pluvial entupidas. 

P56 Sim TERMAG 

59)Utilização de 10 fossas sépticas                                                                    
60)Carreamento de enxofre e granéis químicos 
para drenagem pluvial. Apesar dos 
trabalhadores varrerem estes resíduos, sempre 
sobram resíduos abaixo das esteiras 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P57 Sim TEG/ TEAG 

61) Grãos e açúcar carreados para drenagem 
pluvial e às vezes também para a drenagem 
oleosa.                                                                    
62) Poças de água próximas aos armazéns                                                                    
63) Estrutura de drenagem pluvial com muitas 
rupturas devido a movimentação de 
caminhões, mau estado de conservação                                                             
64) Utilização de fossas sépticas   

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

De forma geral, o Porto de Santos é de difícil análise, graças a sua 

complexidade. Como já abordado, a ordem de grandeza de sua movimentação está 

em outro patamar, quando comparada com a dos outros portos brasileiros. Assim, 

quase todas as opções de direcionamento dos efluentes observadas pelo Brasil são, 

também, observadas no Porto em questão. Os efluentes sanitários são, em sua 

maioria, tratados em ETEs, com poucos terminais utilizando outras formas de 

destinação. Os efluentes oleosos possuem diversas formas de 

tratamento/direcionamento, porém vale ressaltar que muitas empresas apresentam 

minuciosa organização e controle destes procedimentos. Os efluentes pluviais, devido 

à escala de movimentação de granéis sólidos e às características destes materiais, 

figuram como o maior desafio do Porto. Diversos terminais que movimentam esses 

materiais não dispõem de estruturas corretas para seu tratamento, possibilitando o 

carreamento dos mesmos ao corpo hídrico.  

 

 

3.1.18 Porto de Paranaguá 

 

O Porto de Paranaguá está situado na Cidade de Paranaguá, Estado do 

Paraná, nas coordenadas geográficas de latitude 25°30'01'' S e longitude 48°31' W. 

Com uma área aproximada de 2 km², este porto localiza-se na margem sul da Baía de 

Paranaguá em região abrigada, tornando-o excelente sobre o ponto de vista de 

segurança. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

6.597.859 toneladas de contêineres (16% do total), 30.150.112 toneladas de granéis 

sólidos (74%), 3.174.663 toneladas de granéis líquidos (8%) e 886.343 toneladas de 

carga geral (2%). O peso total movimentado foi 40.808.977 toneladas, sendo a 

tipologia de granéis sólidos a mais representativa. Este porto foi o terceiro que mais 

movimentou carga em 2012. 
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Na área portuária foram delimitadas cinco Zonas, subdivididas em 18 

Perímetros, onde cada um está relacionado a uma atividade econômica (Tabela 40). O 

mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

Tabela 40 – Atividades econômicas do Porto de Paranaguá. 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 FOSPAR Descarregamento de fertilizantes 

P2 TRANSPETRO 
Armazenamento e transporte de petróleo, 

derivados, gás, petroquímicos e biocombustíveis 

P3 UNIÃO VOPAK 
Armazenamento e movimentação de granéis 

líquidos 

P4 BUNGE (SOCEPPAR) Armazenamento e transporte de grãos 

P5 
PASA e armazéns 

públicos 
Armazenamento e embarque de açúcar a granel 

P6 
SADIA e armazéns 

públicos 
Armazenamento e movimentação de produtos 
alimentares; armazenamento de carga geral 

P7 
APPA, armazéns 
públicos e outros 

Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina; armazenamento de carga geral 

P8 
Teapar, Martini Meat e 

armazéns públicos 

Armazenamento e embarque de açúcar; 
armazenamento de cargas gerais, carga 

frigorificada e contêiner; 
armazenamento de carga geral 

P9 
Rocha Top, armazéns 

públicos 

Armazenamento e logística portuária de granéis 
sólidos, carga de projeto, carga geral, produtos 

siderúrgicos e celulose; armazenamento de carga 
geral 

P10 Cargill 
Comércio atacadista de cereais in natura, 
leguminosas e matérias primas agrícolas 

P11 Armazéns públicos Armazenamento de carga geral 

P12 Centro-Sul 
Armazenamento e logística portuária de granéis 

agrícolas 

P13 
Louis Dreyfus, CBL - 

Interalli 

Comércio atacadista de granéis agrícolas; 
armazenagem e expedição de granéis sólidos 

agrícolas 
P14 Silo e outros Armazenamento de grãos 

P15 Coamo 
Armazenamento e expedição de produtos 

agrícolas e óleos vegetais 

P16 
TCP – Terminal de 

Contêineres 
Armazenamento e movimentação de contêineres 

P17 
Pátio Volkswagen do 

Brasil 
Armazenamento e movimentação de veículos 

P18 Pátio de Veículos - vários Armazenamento e movimentação de veículos 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No município de Paranaguá, 96% da população é atendida por rede de água e 

o índice de tratamento dos efluentes sanitários gerados na área urbana é de 50% 

(SNIS, 2013). A rede de esgotamento sanitário da cidade coleta grande parte dos 

efluentes sanitários do Porto, já que aproximadamente 70% da área está ligada a ela. 

Em cinco Perímetros (P1, P2, P3, P17, P18) provavelmente os efluentes sanitários 

seguem diretamente para os corpos hídricos, uma vez que não foram encontrados 

indícios ou a localização de estruturas do tipo fossas sépticas. Esse despejo sem 
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tratamento preliminar e, portanto, sem atender aos padrões de lançamento 

estabelecidos na CONAMA Nº 430/2011, possui grande potencial de poluir o corpo 

hídrico receptor. 

A maior parte do cais do Porto de Paranaguá pode ser considerada área de 

potencial geração de água pluvial contaminada, uma vez que são movimentados 

muitos granéis sólidos, principalmente alimentícios, que remanescem espalhados 

pelos pátios e vias do Porto. Estes acabam carreados pelas chuvas, escorrendo 

diretamente pelo cais, ou seguindo via redes de drenagem pluvial para o mar, uma vez 

que não há estruturas de sedimentação antes do deságue no corpo hídrico. O Porto 

pratica amplamente a varrição, tanto mecanizada quanto manual. Apesar disso, 

permanecem materiais no piso, indicando que somente esta medida não é suficiente 

para evitar a possível contaminação de água pluvial. 

Os efluentes oleosos gerados no Porto de Paranaguá possuem formas de 

destinação bastante diversificadas. Na área não arrendada, parte dos efluentes é 

retido através de material absorvente e posteriormente enviado às empresas 

receptoras. O restante segue para as redes de drenagem. Nas áreas arrendadas as 

possibilidades são: direcionamento para tanques de acúmulo e posteriormente para 

empresa receptora; uso de material absorvente para transformar o efluente em resíduo 

sólido e posterior envio para empresa receptora; ou ainda drenagem inadequada 

atingindo, consequentemente, os corpos hídricos. Os óleos das máquinas, em ambas 

as áreas, são armazenados e posteriormente enviados para empresa receptora. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 41. Vale ressaltar que, na referida tabela, cada 

descrição de problema recebeu uma numeração. Assim, dois perímetros que possuam 

o mesmo tipo de problema, recebem o mesmo número. Consequentemente, a 

numeração não se torna linear. 

 

Tabela 41 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Paranaguá. 

Perímetros 
Área 

Arrendada? 
Área / 

Empresa 
Problemas 

P1 Sim FOSPAR 

1 - Grande dispersão de fertilizantes pelo 
chão durante sua movimentação, que 
acabam indo para as canaletas e estruturas 
de drenagem; 
2 - Não está ligado na rede pública de 
esgotamento sanitário; 

P2 Sim TRANSPETRO 
2 - Não está ligado na rede pública de 
esgotamento sanitário; 

P3 Sim 
UNIÃO 
VOPAK 

2 - Não está ligado na rede pública de 
esgotamento sanitário; 
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Perímetros 
Área 

Arrendada? 
Área / 

Empresa 
Problemas 

P4 Sim 
BUNGE 

(SOCEPPAR) 

3 - Bueiros quebrados e canaletas de 
drenagem sujas e entupidas em alguns 
pontos; 
4 - Grande dispersão de açúcar durante a 
movimentação, que acaba indo para as 
canaletas e estruturas de drenagem; 

P5 Não 
PASA e 

armazéns 
públicos 

3 - Bueiros quebrados e canaletas de 
drenagem sujas e entupidas em alguns 
pontos; 
4 - Grande dispersão de açúcar durante a 
movimentação, que acaba indo para as 
canaletas e estruturas de drenagem; 

P6 Não 
SADIA e 

armazéns 
públicos 

3 - Bueiros quebrados e canaletas de 
drenagem sujas e entupidas em alguns 
pontos; 

P7 Não 

APPA, 
armazéns 
públicos e 

outros 

5 - Bueiros danificados/obstruídos ao longo 
das vias e canaletas de drenagem danificada 
em variados pontos; 
6 - Poça de grandes dimensões; 

P8 Não 

Teapar, 
Martini Meat e 

armazéns 
públicos 

1 - Grande dispersão de fertilizantes pelo 
chão durante sua movimentação, que 
acabam indo para as canaletas e estruturas 
de drenagem; 
7 - Bueiros danificados ou sem grades de 
contenção; 

P9 Não 
Rocha Top, 
armazéns 
públicos 

7 - Bueiros danificados ou sem grades de 
contenção; 
8 - Grande dispersão de farelos e grãos pelo 
chão durante sua movimentação, que 
acabam indo para as canaletas e estruturas 
de drenagem; 
9 - Oficina da APPA, não possui a drenagem 
correta para coletar efluentes oleosos, o 
material que vaza é absorvido por serragem; 

P10 Sim Cargill 

8 - Grande dispersão de farelos e grãos pelo 
chão durante sua movimentação, que 
acabam indo para as canaletas e estruturas 
de drenagem; 
10 - Bueiros destampados e com lixo e grãos 
em seu interior, especialmente nas vias e 
canaletas danificadas com material orgânico 
em putrefação; 
11 - Água de lavagem de 
ferramentas/máquinas segue direto para a 
drenagem pluvial, não há monitoramento do 
destino da água; 

P11 Não 
Armazéns 
públicos 

8 - Grande dispersão de farelos e grãos pelo 
chão durante sua movimentação, que 
acabam indo para as canaletas e estruturas 
de drenagem; 
12 - Todos os bueiros da via estão 
quebrados, facilitando o acúmulo de farelo 
quando há fortes chuvas; 
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Perímetros 
Área 

Arrendada? 
Área / 

Empresa 
Problemas 

P12 Sim Centro-Sul 

7 - Bueiros danificados ou sem grades de 
contenção; 
8 - Grande dispersão de farelos e grãos pelo 
chão durante sua movimentação, que 
acabam indo para as canaletas e estruturas 
de drenagem; 
13 - Galerias da rede de esgotamento 
sanitário com tampas danificadas ou 
quebradas e com acúmulo de farelo de trigo 
em putrefação; 

P13 Sim 
Louis 

Dreyfus, CBL 
- Interalli 

8 - Grande dispersão de farelos e grãos pelo 
chão durante sua movimentação, que 
acabam indo para as canaletas e estruturas 
de drenagem; 
14 - Poças de grandes dimensões/reduzido 
escoamento do pátio, com matéria orgânica 
em putrefação; 
15 - Calhas de drenagem obstruídas com 
folhas e lixo e bueiros sem grade, facilitando 
a entrada de resíduos na rede pluvial; 

P14 Não Silo e outros 

8 - Grande dispersão de farelos e grãos pelo 
chão durante sua movimentação, que 
acabam indo para as canaletas e estruturas 
de drenagem; 
16 - Piso cedido e com infiltração e material 
em putrefação,                                                                                 
17 - Rede de drenagem entupida em toda a 
extensão da rua, formando uma poça de 
grandes dimensões e drenagem precária                                                                       
18 - Fossa desativada destampada e com 
acúmulo de farelos em putrefação                                                                                        
19 - Estruturas da rede de esgotamento 
sanitário danificadas e destampadas; 

P15 Sim Coamo 

6 - Poça de grandes dimensões; 
8 - Grande dispersão de farelos e grãos pelo 
chão durante sua movimentação, que 
acabam indo para as canaletas e estruturas 
de drenagem; 
20 - Bueiro quebrado e piso cedido; 

P16 Sim 
TCP – 

Terminal de 
Contêineres 

21 - A oficina do TCP possui canaletas de 
drenagem oleosa, mas quando há chuvas 
fortes os efluentes acabam direcionados 
para a drenagem pluvial; 
22 - Na outra oficina, o tratamento dos 
efluentes é de responsabilidade de cada uma 
das terceirizadas que a utiliza. Não possui 
tratamento centralizado e a geração de 
efluentes oleosos não é controlada; 

P17 Sim 
Pátio 

Volkswagen 
do Brasil 

2 - Não está ligado na rede pública de 
esgotamento sanitário; 
6 - Poça de grandes dimensões; 
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Perímetros 
Área 

Arrendada? 
Área / 

Empresa 
Problemas 

P18 Sim 
Pátio de 

Veículos - 
vários 

2 - Não está ligado na rede pública de 
esgotamento sanitário; 
6 - Poça de grandes dimensões (Pátio 
Renault);                                                                                  
7 - Bueiros danificados ou sem grades de 
contenção; 
23 - Canal poluído com farelo e lixo; 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Em suma, o grande desafio do Porto de Paranaguá está relacionado aos 

efluentes pluviais contaminados. A Autoridade Portuária executa diversos 

procedimentos de varrição dos pátios, cais, etc. Porém, mesmo assim ainda há 

deposição de materiais no piso, o que ocasiona carreamento ao corpo hídrico quando 

chove. No que se refere aos efluentes sanitários são observados perímetros críticos, já 

que a ausência de estruturas, até mesmo de fossas, indicia o direcionamento direto do 

esgoto para o corpo hídrico. Porém, nestes locais (citados anteriormente), devem ser 

feitos outros estudos para verificar certamente a destinação desses efluentes. Em 

relação aos efluentes oleosos, as fragilidades são em menor escala, já que são 

gerações pontuais e plenamente identificáveis. Além disso, diversas áreas já tratam 

esses efluentes corretamente. 

 

 

3.1.19 Porto de São Francisco do Sul 

 

O Porto de São Francisco do Sul está localizado nas coordenadas geográficas 

de latitude 26°14' S e longitude 48°42'37’ W, na parte leste da Baía da Babitonga, 

litoral norte de Santa Catarina, distando 215 km da capital, Florianópolis. Sua área é 

de aproximadamente de 190.000 m². 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

1.352.787 toneladas de contêineres (12% do total), 7.011.807 toneladas de granéis 

sólidos (64%), 158.000 toneladas de granéis líquidos (1%) e 2.411.915 toneladas de 

carga geral (22%). O peso total movimentado foi 10.934.509 toneladas, sendo a 

tipologia de granéis sólidos a mais representativa. Este porto foi o terceiro porto que 

mais movimentou carga em 2012. 

Na área portuária foi delimitada somente uma Zona, subdividida em cinco 

Perímetros, onde cada um está relacionado a uma atividade econômica (Tabela 42). O 

mapa deste porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 
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Tabela 42 – Atividades econômicas do Porto de São Francisco do Sul 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 TESC 
Movimentação e armazenamento de 

carga geral, contêineres e fertilizantes. 

P2 
Entrada do porto/Centro 

de vivência 
Área Administrativa. 

P3 
Área não arrendada- 
Armazém da Receita 

Armazenamento de contêineres. 

P4 Berços/Esteiras de granel 
Movimentação de granéis (soja, cereais e 

milho), contêineres e fertilizantes. 

P5 
Armazém Lonado 

(Operadora Seatrade) 

Armazenamento de bobinas de fitas de 
aço (para eletrodomésticos linha 

branca/carros) 

Fonte: Dados do Projeto SEP. 

 

Em relação ao município de São Francisco do Sul, não existe serviço de coleta 

e tratamento dos efluentes sanitários (SNIS, 2013).Os efluentes sanitários da área não 

arrendada do Porto são destinados para fossas sépticas seguidas de sumidouros, por 

onde o efluente se infiltra no solo. Além disso, diversas estruturas encontram-se em 

locais inacessíveis, impedindo, inclusive, a análise de sua eficiência. Nas áreas 

arrendadas estão sendo implantadas duas ETEs compactas.  

Devido à natureza dessas cargas movimentadas no Porto, algumas áreas 

estão sujeitas a gerar água pluvial potencialmente contaminada. Apesar de haver 

varrição, não se recupera a totalidade do material disperso, fazendo com que qualquer 

água precipitada se torne um potencial poluidor para a baía. Além disso, o local de 

espera dos caminhões apresenta resíduos oleosos no solo, o que pode figurar, 

também, uma potencial contaminação. A rede de drenagem pluvial do Porto direciona 

os efluentes diretamente para o corpo hídrico, isto é, não há estruturas de tratamento 

intermediárias. Além disso, é importante ressaltar que essa rede é antiga e recebe 

contribuição da drenagem pluvial das empresas localizadas ao redor da área portuária. 

Portanto, o volume que chega ao corpo hídrico através do Porto não se refere apenas 

ao mesmo, mas também ao seu entorno. 

A gestão dos efluentes oleosos do Porto de São Francisco do Sul, que só são 

gerados na empresa TESC, está adequada. Há espaços específicos para manutenção 

e lavagens de equipamentos, com canaletas segregadas e direcionamento do efluente 

para CSAO, cuja limpeza e monitoramento são constantes. Além disso, há um sistema 

de respostas a emergências que atua caso haja vazamentos de óleo de embarcação e 

áreas específicas para armazenamento de contêineres com cargas “IMO”. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

do Porto estão apresentados na Tabela 43. 
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Tabela 43 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de São Francisco do Sul. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P1 Sim TESC 

1 - Local movimenta fertilizantes e 
contêineres, remanescendo um pouco 
de resíduos sólidos e oleosos pelo 
chão. 

P2 Não 
Entrada do 

porto/Centro de 
vivência 

2 - Esgotamento sanitário utilizando 
fossas sépticas.                                                                                                                          
3 - Desníveis no pavimento e poças de 
grande porte. 

P3 Não 
Área Pública - 
Armazém da 

Receita 

4 - Esgotamento sanitário utilizando 
fossas sépticas.                                                                                                                          
5 - Desníveis no pavimento e poças de 
grande porte.                                                                                                                          
6 - Presença de fertilizantes e grãos 
espalhados pelo solo, oriundos da 
movimentação no perímetro 4. 

P4 Não 
Berços/Esteiras 

de granel 

7 - Esgotamento sanitário utilizando 
fossas sépticas.                                                                                                                        
8 - Desníveis no pavimento e poças de 
grande porte. 
9 - Presença de fertilizantes e grãos 
espalhados pelo solo, oriundos da 
movimentação nos berços, seja 
descarregando por esteira ou via 
caminhão. 

P5 Não 

Armazém 
Lonado 

(Operadora 
Seatradre) 

10 - Esgotamento sanitário utilizando 
fossas sépticas. 
11 - Desníveis no pavimento e poças de 
grande porte. 
12 - Presença de grãos espalhados pelo 
solo, oriundos da movimentação no 
perímetro 4.  

Fonte: Dados do Projeto SEP 

O Porto de São Francisco do Sul é um dos menores portos abrangidos. Seu 

maior desafio está relacionado aos efluentes pluviais, dado que sua área recebe 

contribuição do entorno e que a movimentação de granéis sólidos tende a deixar 

materiais depositados nos pisos mesmo após varrição. Quanto aos efluentes 

sanitários, apesar de estar em fase de implantação a utilização de ETEs na área 

arrendada, ainda há locais que utilizam fossas até mesmo inacessíveis. Assim, este 

tipo de efluentes também merece atenção, dada a constante geração e destinação 

inadequada. Os efluentes oleosos gerados são tratados de forma satisfatória, não 

necessitando de intervenções. 

 

 

3.1.20 Porto de Itajaí 

 



 
 

110 
 

O Porto de Itajaí fica localizado no município de mesmo nome, no litoral norte 

do Estado de Santa Catarina, nas coordenadas geográficas de latitude 26° 54'50'' S e 

longitude 48° 34'50'' W, na margem direita do rio Itajaí-Açu, a cerca de 3,2 km de sua 

foz. Com uma área aproximada de 190.000 m², está estrategicamente posicionado em 

um dos principais entroncamentos rodoviários do sul do Brasil englobando, no raio de 

600 km, as capitais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, além 

de importantes municípios desses quatro estados. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto somente 

movimentou contêineres, num total de 3.913.188 toneladas.  

No Porto de Itajaí foram delimitadas seis Zonas, subdivididas em 10 

Perímetros, onde cada uma das áreas está relacionada a uma atividade econômica ou 

administrativa (Tabela 44). O mapa deste porto com a divisão por perímetros está 

presente no Anexo II. 

 

Tabela 44 – Atividades econômicas do Porto de Itajaí. 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 Berço 1 (Terminal APM) Movimentação de Contêineres/Carga 

P2 Berço 2 (Terminal APM) Movimentação de Contêineres/Carga 

P3 Berço 3 (Área Pública) 
Movimentação de Contêineres/Carga e 
Prestação de Serviços e reparos aos 

navios 

P4 Berço 4 (Área Pública) 
Movimentação de Contêineres/Carga e 
Prestação de Serviços e reparos aos 

navios 

 P5 Pátio Alfandegado Armazenamento de Cargas 

P6 
Prédio da Autoridade 

Portuária 
Administração do Porto 

P7 Centro de Treinamento Capacitação de trabalhadores 

P8 Oficina da APM Oficina Mecânica 

P9 
Centro Integrado de 

Atendimento 
Atendimento ao público 

P10 
Píer e Terminal de 

Passageiros 
    Embarque e Desembarque de 

passageiros 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

O município de Itajaí está em fase de implantação de rede de esgotamento 

sanitário e direcionamento do efluente para a Estação de Tratamento de Efluentes 

(ETE), porém ainda não existe um índice de atendimento pela CEMASA (Serviço 

Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura), apenas sabe-se que o 
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sistema encontra-se em expansão. O efluentes sanitários gerados na área portuária 

são tratados por meio de ETEs compactas que estão distribuídas ao longo da Porto ou 

armazenados em tanques de acúmulo em algumas áreas administrativas, com 

posterior retirada por empresa receptora. O efluente tratado pelas ETEs é direcionado 

para a rede de drenagem pluvial do município e a limpeza das estações é realizada 

quando necessário, encaminhando o excesso de lodo para empresa receptora. Estas 

formas de tratamento atendem às boas práticas.  

O Porto de Itajaí trabalha somente com a movimentação de contêineres, carga 

que não apresenta, geralmente, dispersão de materiais que podem ser carreados para 

o corpo hídrico. Na área não arrendada o estado de conservação da rede de 

drenagem está razoável, faltando canaletas, com exceção da “área IMO”, onde existe 

um sistema de drenagem segregado e respectivo tratamento. Na APM Terminals a 

estrutura de drenagem foi reformada recentemente, apresentando tratamento por 

tanque de decantação e CSAO, com destinação do efluente tratado para o corpo 

hídrico e do resíduo que remanesce na estrutura para empresa receptora. Além disso, 

quando ocorrem emergências ambientais com derramamento de óleo são utilizados 

materiais absorventes para conter o produto, que depois são destinados para empresa 

receptora.  

Os efluentes oleosos gerados são destinados, por meio de uma drenagem 

segregada, para uma CSAO, cuja a retirada do resíduo que se acumula é realizado 

por uma empresa contratada. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

estão apresentados na Tabela 45. 

 

Tabela 45 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Itajaí. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P1 Sim 
Berço 1 - Terminal 

APM 
Nenhum problema observado. 

P2 Sim 
Berço 2 - Terminal 

APM 
Nenhum problema observado. 

P3 Não 
Berço 3 - Área 

Pública 
1 - Drenagem pluvial obsoleta e com 
manutenção inadequada. 

P4 Não 
Berço 4 - Área 

Pública 

2 - Drenagem pluvial obsoleta e com 
manutenção inadequada (exceto a 
“área IMO”). 

P5 Não Pátio Alfandegado Nenhum problema observado. 

P6 Não 
Prédio da Autoridade 

Portuária 
Nenhum problema observado. 

P7 Não 
Centro de 

Treinamento 
Nenhum problema observado. 
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P8 Sim Oficina da APM Nenhum problema observado. 

P9 Não 
Centro Integrado de 

Atendimento 
Nenhum problema observado. 

P10 Não 
Terminal de 
Passageiros 

Nenhum problema observado. 

P11 Não Píer de Passageiros Nenhum problema observado. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

O Porto de Itajaí apresenta ótimas condições de gestão de efluentes líquidos. A 

utilização de ETEs faz com que o esgoto gerado seja adequadamente tratado, mesmo 

o município não dispondo deste serviço para a área em questão. Quanto aos efluentes 

pluviais, apesar de alguns locais apresentarem pontos de obstrução e falta de 

manutenção da drenagem pluvial, estes são itens pontuais. Vale ressaltar que não há 

movimentação de granéis sólidos no Porto, o que faz com que qualquer problema na 

drenagem pluvial seja menos impactante ao meio ambiente, quando comparado ao 

mesmo problema em portos que movimentam esta tipologia de carga. Os efluentes 

oleosos são tratados e destinados de forma correta. Assim, este porto apresenta um 

dos melhores quadros observados. 

 

 

3.1.21 Porto de Imbituba 

 

O Porto de Imbituba fica localizado no litoral sul do Estado de Santa Catarina, 

distando aproximadamente 90 km da capital Florianópolis, nas coordenadas 

geográficas aproximadas de latitude 28°14' S e longitude 48°40' W. Possui uma área 

aproximada de 700.000 m², e se situa numa enseada aberta ao mar, junto à ponta de 

Imbituba, possuindo águas abrigadas e profundas. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

263.024 toneladas de contêineres (13% do total), 1.549.207 toneladas de granéis 

sólidos (75%), 106.379 toneladas de granéis líquidos (5%) e 137.009 toneladas de 

carga geral (7%). O peso total movimentado foi 2.055.619 toneladas, sendo a tipologia 

de granéis sólidos a mais representativa. 

Em sua área foi delimitada uma única Zona subdividida em 11 Perímetros, 

onde cada um está relacionado a uma atividade econômica (Tabela 46). O mapa deste 

porto com a divisão por perímetros está presente no Anexo II. 

 

Tabela 46 – Atividades econômicas do Porto de Imbituba 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 
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Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 
SCPar Porto de 
Imbituba S.A. 

Administração do Porto 

P2 
Santos Brasil (TECON 

e T.C.G.) 
Movimentação e armazenamento de 

contêineres e carga geral 

P3 
Área locada por Serra 

Morena 
Movimentação e armazenamento de grãos 

(Trigo) 

P4 
Armazém de Granéis 

Químicos 
Operação de produtos químicos e minerais 

P5 Fertisanta 
Movimentação e armazenamento de 

fertilizantes 

P6 CRB 
Movimentação e armazenamento de 

PetCoque 

P7 

Terminal de Soda 
Cáustica                           

(operado pela SCPar Porto de 
Imbituba S.A.) 

Armazenamento de granel líquido (Soda 
Cáustica) 

P8 
Agil (Terminal 
Frigorificado) 

Movimentação de contêineres frigorificados 
e Armazém frigorificado 

P9 Área pública I Área sem uso operacional 

P10 Área pública II Área sem uso operacional 

P11 
Área pública III 

(Portaria 2) 
Área sem uso operacional 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

No caso do município de Imbituba, 100% da população é atendida por rede de 

abastecimento de água potável, enquanto que apenas 3,7% do efluente sanitário 

gerado é tratado (SNIS, 2013). No que diz respeito aos efluentes líquidos, o 

esgotamento sanitário figura como um dos maiores desafios do Porto, já que 

praticamente todo o volume gerado é destinado a fossas sépticas, com posterior 

infiltração no solo, caracterizando um tratamento não adequado. 

No Porto, são movimentados muitos granéis sólidos, notadamente fertilizantes, 

grãos e coque, que remanescem espalhados pelos pátios e vias do porto. Estes 

acabam carreados pelas chuvas, escorrendo diretamente pelo cais ou para redes de 

drenagem pluvial. Existem dois tanques de decantação que, a princípio, atendem à 

drenagem pluvial do Porto, auxiliando a contenção da poluição iminente causada pela 

movimentação dos granéis sólidos. Apesar disso as estruturas de drenagem pluvial 

existentes necessitam melhorias, já que foram identificados diversas poças d’água nas 

vias e nos pátios. 

No referente aos efluentes oleosos, os possíveis direcionamentos destes no 

Porto de Imbituba são: i) encaminhamento para drenagem oleosa e posteriormente 

para ETE, com reuso da água tratada e encaminhamento do óleo para empresa 

receptora; ii) tratamento com material absorvente e posterior envio para empresa 

receptora; iii) encaminhamento a uma CSAO, com posterior destino para o corpo 

hídrico e para empresa receptora. 
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A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

do Porto de Imbituba estão apresentados na Tabela 47. 

 

Tabela 47 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Imbituba. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P1 Não SCPar Porto de Imbituba S.A. 
1) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 

P2 Sim 
Santos Brasil (TECON e 

T.C.G.) 
2) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 

P3 Sim 
Área locada para Serra 

Morena 

3) Dispersão de grãos 
durante sua 
movimentação.                                                                        
4) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 
5) Muitos pontos de 
acúmulo de água. 

P4 Sim 
Armazém de Granéis  

Químicos 

6) Dispersão de granéis 
químicos durante sua 
movimentação.                                                                         
7) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 
8) Muitos pontos de 
acúmulo de água. 

P5 Sim Fertisanta 

9) Muitos pontos de 
acúmulo de água.                                                                         
10) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 
11) Dispersão de granéis 
químicos durante sua 
movimentação.    

P6 Sim CRB (Coque) 

12)  Dispersão de coque 
durante sua movimentação 
no píer.                                                                           
13) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 
14) Muitos pontos de 
acúmulo de água.  

P7 Não Terminal de Soda Cáustica 
15) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica.                                    

P8 Sim Agil (Terminal Frigorificado) 
16) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 

P9 Não Área pública I 

17) Estruturas de 
drenagem obsoletas e 
acúmulo de água em 
diversos pontos                                                                         
18) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 
19) Resíduos da troca de 
óleo realizada em oficina 
acondicionados de maneira 
incorreta, permitindo 
vazamento para o corpo 
hídrico. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Área / Empresa Problemas 

P10 Não Área pública II 

20) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 
21) Dispersão de granéis 
sólidos 

P11 Não Área pública III (Portaria 2) 

22) Efluentes sanitários 
tratados por fossa séptica. 
23) Muitos pontos de 
acúmulo de água.  

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

O principal tipo de carga movimentado no Porto, como já abordado, é granel 

sólido. Apesar de sua facilidade de dispersão e dificuldade de contenção, o Porto de 

Imbituba é atendido por dois tanques de decantação para evitar o carreamento desses 

materiais ao corpo hídrico. Quanto aos efluentes oleosos, foram observada a correta 

gestão desses, com estruturas de tratamento adequadas ou então destinação a 

empresas. Referente aos efluentes sanitários, este é o principal problema identificado, 

já que é feito inteiramente por fossas. Dada a inexistência de tronco coletor público 

nas proximidades do Porto, faz-se necessário analisar a viabilidade e adoção de, por 

exemplo, ETEs para tratar todo o volume gerado. 

 

 

3.1.22 Porto de Rio Grande 

 

O Porto do Rio Grande fica localizado no município de Rio Grande, no Estado 

do Rio Grande do Sul, nas coordenadas geográficas de latitude 32°07'20'' S e 

longitude 52°05'36'' W. O Porto possui uma área aproximada de 5 km² e está situado 

na margem oeste do canal do norte, que é o escoadouro natural de toda a bacia 

hidrográfica da Laguna dos Patos, constituindo o porto marítimo mais meridional do 

Brasil. 

Em 2012, segundo dados do site da ANTAq (2014), o Porto movimentou 

6.170.581 toneladas de contêineres (36% do total), 7.181.571 toneladas de granéis 

sólidos (42%), 2.840.126 toneladas de granéis líquidos (17%) e 880.547 toneladas de 

carga geral (5%). O peso total movimentado foi 17.072.825 toneladas, sendo a 

tipologia de granéis sólidos a mais representativa. 

Seguindo a referida metodologia, no Porto do Rio Grande foram delimitadas 

duas Zonas Portuárias, subdivididas em 18 Perímetros, onde cada um está 

relacionado a uma atividade econômica (Tabela 48). O mapa deste porto com a 

divisão por perímetros está presente no Anexo II. 
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Tabela 48 – Atividades econômicas do Porto de Rio Grande (continua na próxima página) 

Perímetro Terminal Atividade Econômica 

P1 TECON Rio Grande Armazenamento e movimentação de contêineres 

P2 Área de expansão Área de expansão 

P3 Área não arrendada Operadora de terminais de contêineres 

P4 TERMASA Armazenamento e expedição de grãos 

P5 BIANCHINI 

Armazenamento, logística portuária de 

carga/descarga de produtos de soja e grãos 

alimentares e cavacos de madeira 

P6 BUNGE Armazenamento e transporte de grãos 

P7 
Estaleiro Rio 

Grande 

Construção e reparos de unidades marítimas 

destinadas à indústria do petróleo 

P8 
Estaleiro Rio 

Grande 2 

Construção e reparos de unidades marítimas 

destinadas à indústria do petróleo 

P9 
BUNGE 

EXPANSÃO 

Obras de expansão para armazenamento e transporte 

de grãos 

P10 YARA 
Produção, armazenamento e expedição de amônia, 

nitratos, NPK e fertilizantes especiais 

P11 PETROBRAS 
Produção, refino de petróleo, derivados, gás, 

petroquímicos e biocombustíveis 

P12 AMONIASUL Armazenamento de amônia líquida 

P13 TRANSPETRO 
Armazenamento e transporte de petróleo, derivados, 

gás, petroquímicos e biocombustíveis 

P14 BRASKEM 
Armazenamento e movimentação de produtos 

petroquímicos 

P15 CESA/Guanabara 

CESA: Armazenamento e movimentação de grãos; 

Guanabara: reparo de veículos importados, avariados 

durante manobra no pátio 

P16 
SAMPAYO/ CISA/ 

SAGRES/ OGMO 

SAMPAYO: Movimentação de carga, departamentos 

de exportação e importação, agenciamento marítimo, 

angariamento de cargas e representatividade 

comercial sob armadores de renome; CISA: Soluções 

logísticas, operacionais, tributárias e financeiras; 

SAGRES: agenciamentos comerciais, agenciamentos 

marítimos, operações portuárias, operações logísticas 

e armazenagem/ THC; OGMO: Órgão gestor de mão 

de obra 

P17 
Serra Morena e 

Receita Federal 

Armazenamento e expedição de fertilizantes; Receita 

Federal 

P18 
Cais de 

Movimentação 
Movimentações variadas e reparos 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

Em relação ao município de Rio Grande 96,0% da população é atendida por 

rede de água o índice de tratamento dos efluentes sanitários gerados é de 46,4% 

(SNIS, 2013). A rede esgotamento sanitário do município está localizada a uma 

distância considerável da área portuária, o que inviabiliza a ligação com a rede, além 

disso a expansão do porto ocorre no sentido contrária. Os efluentes sanitários do 
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Porto são direcionados para fossas sépticas e posteriormente para o corpo hídrico, 

com exceção dos terminais da Bunge (perímetro 6) e do Estaleiro Rio Grande 

(perímetros 7 e 8), situados no Superporto (Zona Portuária 1), onde há estações de 

tratamento de efluentes.  

A potencial contaminação de água pluvial ocorre após movimentação de 

granéis sólidos, como grãos e fertilizante. Em áreas onde há varrição dos materiais 

dispostos nas vias, este processo não é suficiente, já que o que remanesce pode ser 

carreado para o corpo hídrico durante as chuvas. Em todas as áreas há possibilidade 

de direcionamento da água potencialmente contaminada para o estuário da Lagoa dos 

Patos através de escoamento superficial direto ou via rede de drenagem, com exceção 

de um terminal que faz reuso dessa água. 

Com relação aos efluentes oleosos há três possibilidades identificadas: i) 

direcionamento por meio de drenagem oleosa segregada a uma CSAO, com 

lançamento do efluente final no corpo receptor por meio da drenagem pluvial e o óleo 

residual direcionado à empresa terceirizada; ii) utilização de tanques de acúmulo que 

recebem efluentes via drenagem segregada, havendo retirada de todo volume por 

empresa terceirizada; iii) um caso específico onde os efluentes oleosos são gerados 

em área sem drenagem segregada com direcionamento para o estuário da Lagoa dos 

Patos. 

A situação de arrendamento e os problemas encontrados em cada perímetro 

do Porto estão apresentados na Tabela 49. 

 

Tabela 49 - Situação de arrendamento e problemas encontrados em cada perímetro do Porto 

de Rio Grande. 

Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P1 Sim 
Tecon Rio 

Grande 

1- Tubulação de água pluvial e gordura 
obstruídos por plantas, terra e lixo. 
2- Há uma área sem pavimentação 
adequada; 3-Esgotamento sanitário do 
terminal com tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica.  

P2 Não 
Área De 

Expansão 
 - 

P3 Sim 
 Antigo Estaleiro 

Wilson Sons 

4-Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica. 

P4 Sim Termasa 

5- Muita dispersão de grãos, precisando 
de caixas de decantação; 6-Esgotamento 
sanitário do terminal com tratamento 
descentralizado, direcionamento para 
fossa séptica. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P5 Sim Bianchini 

7- Muita dispersão de grãos, precisando 
de caixas de decantação; 
8-Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado, 
direcionamento par afossa séptica. 

P6 Sim Bunge 
9- Muita dispersão de grãos, precisando 
de caixas de decantação. 

P7 Sim 
Estaleiro Rio 

Grande 1 
10-Pavimentação em saibro, permitindo a 
percolação de efluentes contaminados. 

P8 Sim 
Estaleiro Rio 

Grande 2 
11-Pavimentação em saibro, permitindo a 
percolação de efluentes contaminados 

P9 Sim 
Bunge 

Expansão 
 - 

P10 Sim Yara 

12- Estruturas de drenagem pluvial em 
condições precárias, precisando de 
caixas de decantação; 
13-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica. 

P11 Sim Petrobrás 
14-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica. 

P12 Sim Amoniasul 

15- Estruturas de drenagem pluvial em 
condições precárias; 
16-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica. 

P13 Sim Transpetro 
17-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica. 

P14 Sim Braskem 
18-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica. 

P15 Não Cesa/Guanabara 

19- Caixas de gordura sem manutenção e 
limpeza; 
20- Poças permanentes; 21-Drenagem 
pluvial precisando manutenção; 22-
Esgotamento sanitário do terminal com 
tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica. 

P16 Não 
Sampayo/Cisa/ 
Sagres/OGMO 

23- Caixas de gordura sem manutenção e 
limpeza; 
24- Drenagem pluvial precisando 
manutenção e caixas de decantação; 
25-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica. 

P17 Não 
Serra Morena E 
Receita Federal 

26- Caixas de gordura sem manutenção e 
limpeza; 
27- Drenagem pluvial precisando 
manutenção e caixas de decantação; 
28-Esgotamento sanitário do terminal 
com tratamento descentralizado, 
direcionamento para fossa séptica. 
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Perímetro 
Área 

Arrendada? 
Empresa / Área Problemas 

P18 Sim 
Cais De 

Movimentação 

29- Esgotamento sanitário do terminal 
direcionado para fossa séptica; 
30- Dispersão de resíduos da 
movimentação; 
31- Caixa de gordura sem manutenção ou 
limpeza. 

Fonte: Dados do Projeto SEP 

 

O Porto de Rio Grande possui como maior fragilidade a gestão dos efluentes 

sanitários. Não há viabilidade de ligação à rede pública, além de a grande maioria dos 

perímetros estar atendida por fossas, caracterizando um tratamento inadequado. 

 

3.2 Quadro comparativo 

 

Neste item serão apresentados os dados comparativos de movimentação 

(relativos ao ano de 2012), discriminados entre granéis sólidos, granéis líquidos, 

contêineres e carga geral solta. Em seguida será abordada uma análise quantitativa 

de perímetros que apresentaram problemas. 

A tabela a seguir contém as informações de movimentação relativas ao ano de 

2012 dos 22 portos abrangidos nesta dissertação. Os valores estão em toneladas e a 

ordem está decrescente, em relação à movimentação total de cada porto (Tabela 50). 

 

Tabela 50 – Movimentação, em toneladas, de cada classe de mercadoria em cada porto 

estudado (em ordem decrescente) 

Porto Contêineres 
Granéis 
Sólidos 

Granéis 
líquidos 

Carta 
Geral Solta 

Total 

Santos 31.271.804 43.949.693 12.206.573 3.309.252 90.737.322 

Itaguaí 4.155.729 52.795.310 0 130.567 57.081.606 

Paranaguá 6.597.859 30.150.112 3.174.663 886.343 40.808.977 

Rio 
Grande 

6.170.581 7.181.571 2.840.126 880.547 17.072.825 

Itaqui 90.464 7.896.584 7.554.711 158.339 15.700.098 

Vila do 
Conde 

364.119 11.814.291 2.021.929 976.468 15.176.807 

Suape 4.545.650 623.644 5.647.906 178.456 10.995.656 

São 
Francisco 

do Sul 
1.352.787 7.011.807 158.000 2.411.915 10.934.509 

Rio de 
Janeiro 

5.649.617 1.309.056 22.005 777.668 7.758.346 

Vitória 3.168.455 1.752.598 745.843 1.164.677 6.831.573 

Aratu 0 1.703.288 4.110.729 0 5.814.017 

Fortaleza 764.341 1.250.933 2.381.989 215.946 4.613.209 

Itajaí 3.913.188 0 0 0 3.913.188 
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Porto Contêineres 
Granéis 
Sólidos 

Granéis 
líquidos 

Carta 
Geral Solta 

Total 

Salvador 2.812.603 316.764 66.954 227.766 3.424.087 

Maceió 0 1.986.578 907.711 106.580 3.000.869 

Belém 210.205 544.498 1.976.852 191.461 2.923.016 

Imbituba 263.024 1.549.207 106.379 137.009 2.055.619 

Cabedelo 0 1149882 730878 57957,6 1.938.718 

Recife 36.536 1.463.016 19.396 197.084 1.716.032 

São 
Sebastião 

4.688 604.210 0 276.049 884.947 

Natal 224.582 361.246 85.172 38.074 709.074 

Ilhéus 0 386.780 0 73.160 459.940 

TOTAL 71.596.232 175.801.068 44.757.816 12.395.319 304.550.435 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANTAq (2014). 

 

Como pode ser visto, o Porto de Santos apresenta a maior movimentação em 

quase todos os tipos de cargas, com exceção dos granéis sólidos, liderado pelo Porto 

de Itaguaí. Se considerarmos a totalidade das cargas, portanto, este último porto 

representou aproximadamente 63% do peso movimentado pelo de Santos. 

Na introdução desta dissertação foi citado que a maior parte da movimentação 

nos portos brasileiros está relacionada a granéis sólidos. Esta informação é 

corroborada pela Tabela 50, onde está informado que das, aproximadamente, 304,5 

milhões de toneladas movimentadas em 2012, mais de 175 milhões eram relacionadas 

a essa tipologia de carga.  

Todas as inadequações observadas foram compiladas com o intuito de mapear 

a situação portuária brasileira perante a gestão de efluentes líquidos (com foco em 

estruturas de tratamento). Cada caso foi classificado como estrutural ou não estrutural. 

Os problemas considerados estruturais foram aqueles que demandam maiores 

intervenções, como instalação de equipamentos e obras de maior porte. Esses casos 

são os mais graves, já que apresentam as maiores discrepâncias quando comparados 

às situações aceitáveis, além de maior custo para resolução. Já os problemas não 

estruturais são, em sua maioria, relacionados à manutenção e limpeza, por exemplo, 

quando são observados trechos de drenagem pluvial danificada ou obstruída, CSAO 

(ou ETE) necessitando reparos ou pavimentação com pequenas falhas. Estes valores 

foram calculados considerando a quantidade de perímetros que apresentaram cada 

problema, em relação ao total de perímetros em questão.  

A Tabela 51, a seguir, contém as informações que foram compiladas, 

relacionando cada porto com a quantidade de perímetros arrendados e não 

arrendados que apresentaram problemas estruturais voltados a cada tipo de efluente. 

Vale ressaltar que, além dos três tipos de efluentes, foi listada Pavimentação como 
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opção de problemas estruturais. Isto se deu, pois diversos perímetros apresentavam 

precária pavimentação, o que acaba por potencializar, por exemplo, a geração de 

efluentes pluviais contaminados, no momento em que aumenta a probabilidade de 

formação de poças. Foram considerados problemas estruturais de pavimentação 

situações drásticas, onde somente através de grandes intervenções, como total 

fragilidade poderia ser corrigida. 

 

 

Tabela 51 – Quantidade de perímetros de cada porto que apresentaram problemas estruturais. 

Per. = Perímetros / E.S. = Efluentes Sanitários / E.P. = Efluentes Pluviais / E.O. = Efluentes 

Oleosos / Pav. = Pavimentação. 

Porto 
Situação de 

Arrendamento 
Per. E. S. E. P. E. O. Pav. 

Vila do Conde 
Não Arrendado 9 7 8 1 0 

Arrendado 6 5 5 0 0 

Belém 
Não Arrendado 8 8 1 2 0 

Arrendado 1 1 1 0 0 

Itaqui 
Não Arrendado 5 5 3 2 1 

Arrendado 10 9 4 3 1 

Fortaleza 
Não Arrendado 11 11 4 2 0 

Arrendado 0 - - - - 

Natal 
Não Arrendado 11 5 5 2 0 

Arrendado 0 - - - - 

Cabedelo 
Não Arrendado 2 1 1 0 0 

Arrendado 8 7 2 3 1 

Recife 
Não Arrendado 8 6 1 0 0 

Arrendado 12 9 7 4 0 

Suape 
Não Arrendado 9 6 2 1 0 

Arrendado 22 18 1 5 1 

Maceió 
Não Arrendado 5 4 3 1 1 

Arrendado 7 7 2 1 2 

Salvador 
Não Arrendado 9 9 3 2 0 

Arrendado 3 3 0 0 0 

Aratu 
Não Arrendado 12 12 3 1 0 

Arrendado 13 13 0 1 0 

Ilhéus 
Não Arrendado 7 7 2 2 0 

Arrendado 0 - - - - 

Vitória 
Não Arrendado 7 6 3 0 0 

Arrendado 3 0 1 0 0 

Rio de Janeiro 
Não Arrendado 9 7 8 2 0 

Arrendado 4 4 1 2 0 

Itaguaí 
Não Arrendado 5 3 2 0 0 

Arrendado 8 8 4 3 1 

São Sebastião 
Não Arrendado 12 0 7 1 4 

Arrendado 0 - - - - 
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Porto 
Situação de 

Arrendamento 
Per. E. S. E. P. E. O. Pav. 

Santos 
Não Arrendado 17 1 0 4 0 

Arrendado 40 6 11 4 3 

Paranaguá 
Não Arrendado 7 0 5 1 0 

Arrendado 11 5 7 2 0 

São Francisco do Sul 
Não Arrendado 4 4 3 0 0 

Arrendado 1 0 1 0 0 

Itajaí 
Não Arrendado 8 0 2 0 2 

Arrendado 3 0 0 0 0 

Imbituba 
Não Arrendado 5 5 1 1 0 

Arrendado 6 6 3 0 0 

Rio Grande 
Não Arrendado 4 3 0 0 0 

Arrendado 14 10 5 0 3 

TOTAL 

Não Arrendado 174 110 67 25 8 

Arrendado 172 111 55 25 12 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

As informações referentes aos problemas não estruturais estão diagramadas 

na (Tabela 52), a seguir. Não estão citados os portos que não apresentaram tais 

problemas. Porém, no quantitativo total de perímetros arrendados e não arrendados, 

foi utilizado o valor que inclui tais portos. 

 

Tabela 52 – Quantidade de perímetros de cada porto que apresentaram problemas não 

estruturais. 

Per. = Perímetros / E.S. = Efluentes Sanitários / E.P. = Efluentes Pluviais / E.O. = Efluentes 

Oleosos / Pav. = Pavimentação. 

Porto 
Situação de 

Arrendamento 
Per. E.S. E. P. E. O. Pav. 

Belém 
Não Arrendado 8 0 0 0 1 

Arrendado 1 0 0 0 0 

Itaqui 
Não Arrendado 5 0 1 0 1 

Arrendado 10 0 0 0 1 

Fortaleza 
Não Arrendado 11 0 3 1 2 

Arrendado 0 0 0 0 0 

Natal 
Não Arrendado 11 0 4 0 4 

Arrendado 0 0 0 0 0 

Recife 
Não Arrendado 8 0 2 0 2 

Arrendado 12 0 4 0 6 
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Porto 
Situação de 

Arrendamento 
Per. E.S. E. P. E. O. Pav. 

Maceió 
Não Arrendado 5 0 2 0 1 

Arrendado 7 0 1 0 3 

Salvador 
Não Arrendado 9 0 3 0 3 

Arrendado 3 0 0 0 0 

Aratu 
Não Arrendado 12 0 2 0 0 

Arrendado 13 0 0 0 0 

Ilhéus 
Não Arrendado 7 0 2 1 0 

Arrendado 0 0 0 0 0 

Vitória 
Não Arrendado 7 1 1 0 2 

Arrendado 3 2 0 0 1 

Rio De Janeiro 
Não Arrendado 9 0 7 0 2 

Arrendado 4 0 1 0 0 

Itaguaí 
Não Arrendado 5 0 2 0 0 

Arrendado 8 0 5 1 1 

São Sebastião 
Não Arrendado 12 0 4 0 1 

Arrendado 0 0 0 0 0 

Santos 
Não Arrendado 17 0 2 0 2 

Arrendado 40 0 13 8 10 

Paranaguá 
Não Arrendado 7 0 7 0 2 

Arrendado 11 0 8 2 4 

São Francisco Sul 
Não Arrendado 4 0 1 0 4 

Arrendado 1 0 1 0 0 

Imbituba 
Não Arrendado 5 0 3 0 2 

Arrendado 6 0 3 0 4 

Rio Grande 
Não Arrendado 3 0 5 0 1 

Arrendado 9 0 3 0 0 

TOTAL 

Não 
Arrendado 

174 1 51 2 30 

Arrendado 172 2 39 11 30 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No total foram mapeados 346 perímetros em todo o Brasil. Os problemas 

estruturais mais observados, em ordem decrescente, estão relacionados a: efluentes 

sanitários, pluviais, oleosos e, por último, pavimentação. Já em relação aos problemas 
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não estruturais, os predominantes são relacionados a efluentes pluviais, seguido da 

pavimentação, efluentes oleosos e, por último, os efluentes sanitários. Essas 

informações são facilmente identificadas na tabela a seguir, onde calculou-se a 

porcentagem de perímetros que possuem problemas (Tabela 53).  

 

Tabela 53 – Porcentagem de perímetros que apresentam problemas estruturais e não 

estruturais.. 

Problemas 
Efluentes 
Sanitários 

Efluentes 
Pluviais 

Efluentes 
Oleosos 

Pavimentação 

Estruturais 63,87% 35,26% 15,32% 5,78% 

Não estruturais 0,87% 23,70% 2,31% 17,34% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As considerações sobre estes valores estão incluídas na próxima seção. 

 

 

3.3 Mapeamento síntese 

 

Neste item, os dados apresentados nas tabelas anteriores são analisados 

perante cada tipo de efluente considerado, formando um mapeamento síntese das 

condições observadas nas áreas portuárias. 

 

 

3.3.1 Efluentes sanitários 

 

Foram mapeados 346 perímetros em todo o Brasil. Desta quantidade, 221 

apresentaram problemas estruturais no esgotamento sanitário. Isto representa 63,9% 

do total. Esta situação é alarmante, pois as áreas portuárias são locais de considerável 

quantitativo de pessoas, que está relacionado ao volume de esgoto gerado 

(aproximadamente 50L/pessoa/dia). Nota-se, através das informações contidas nas 

análises de cada porto, que diversos municípios não possuem adequado tratamento 

de esgoto sanitário. Assim sendo, provavelmente a ampla necessidade de medidas 

estruturais está relacionada historicamente a esse fato. Porém, os portos (e cada 

terminal presente neles) estão submetidos a licenciamento ambiental por serem 

empreendimentos de potencial impacto ambiental. Então há a possibilidade de 

exigência por parte dos órgãos ambientais de correto tratamento do esgoto gerado 

nessas áreas. 
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A representatividade de problemas não estruturais foi baixa (0,87%), já que a 

quase totalidade das estruturas que estavam adequadas não estavam necessitando 

de manutenção ou melhorias. A maioria dos terminais com problemas de esgotamento 

sanitário utiliza fossas sépticas (associadas ou não a filtro ou sumidouro). Como 

abordado nas análises individuais de alguns portos, para grandes volumes somente a 

adoção de fossas sépticas não é o suficiente para enquadrar o lançamento de 

efluentes nos corpos hídricos (Jordão, 2011). Para pequenos volumes, sistemas de 

fossas sépticas seguidas de filtro anaeróbio podem ser utilizados, sendo recomendado 

somente para locais isolados como píeres. 

Outra situação bastante observada foi a utilização de tanques de acúmulo, com 

retirada do conteúdo por empresa contratada para destinar a tratamento. Quando são 

empregadas fossas e há retirada constante de efluente bruto observa-se 

funcionamento fora do esperado, já que as fossas deveriam ser limpas somente para 

retirada do lodo formado. Tanto as fossas nessas condições de retirada como os 

tanques de acúmulo, apesar de destinarem o efluente para tratamento, possuem 

desvantagens indiretas, como permanente custo por contratar empresas, aumento do 

fluxo de caminhões no porto e incerteza sobre o tratamento final dado aos efluentes. 

Assim, como melhores opções para os locais irregulares pode-se considerar a 

ligação à rede pública do local (onde houver) ou então tratamento dentro da área 

portuária, através da construção de redes internas, direcionadas à ETEs, por exemplo 

(como exporto no item 3.2).  

Analisando separadamente os perímetros arrendados e não arrendados, 

considerando todos os portos, a representatividade ficou semelhante entre os dois, 

com 110 perímetros com problemas estruturais dos 174 não arrendados (63,2%) e 111 

dos 172 perímetros arrendados (64,5%) na mesma situação. 

 

 

3.3.2 Efluentes pluviais potencialmente contaminados 

 

Dos 346 perímetros estudados, 122 apresentaram problemas estruturais em 

drenagem pluvial, representando aproximadamente 35%. No que diz respeito aos 

problemas não estruturais, este tipo de efluente foi o que apresentou maior 

porcentagem (23,7%). A maior parte das cargas movimentadas no Brasil são granéis 

sólidos, que representam aproximadamente de 61% da movimentação total em 2013 

(ANTAQ, 2014) e 58% da movimentação relativa a 2012 dos portos estudados nessa 

dissertação (Tabela 50). Por terem, como já abordado, grande potencial de dispersão 

e por caírem no momento de transbordo (entre navio, carreta e esteiras), se torna 
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difícil a não permanência de materiais nos pisos. Isto verifica-se em grande parte dos 

portos, mesmo nos que possuem amplo processo de varrição como o de Paranaguá, 

já que ainda é constantemente visível a dispersão de granéis pelas vias de circulação. 

Outro fator que influencia nesta questão é a utilização de equipamentos já 

considerados ultrapassados ou sem devida manutenção. Assim, mesmo com 

procedimentos corretos, há dispersão de material. 

Ao analisarmos a situação entre perímetros arrendados e não arrendados, 

vemos que nestes últimos a representatividade foi maior, já que atingiu 38,5% desses 

perímetros, enquanto os arrendados ficaram na faixa de 32%, aproximadamente.  

As situações mais observadas, no geral, foram redes de drenagem pluvial sem 

estruturas de contenção de materiais (o que possibilita carreamento direto ao corpo 

hídrico) e ausência dessas redes. Vale ressaltar que há possibilidade de contaminação 

desta água por óleo advindo das máquinas e veículos. Para atestar esta informação 

torna-se necessária a análise laboratorial dos pontos de descarte de efluentes. 

Muitos portos estão próximos a regiões metropolitanas. Devido a isso, é 

provável que haja contribuição de efluentes pluviais advindos de fora do porto à 

drenagem deste, como foi constatada no Porto de Salvador. Assim, pode haver, por 

exemplo, carga de esgotamento sanitário sendo lançada nesta rede, através de 

ligações clandestinas de áreas residenciais. Nesses casos seria necessária instalação 

de sistemas de tratamento desses efluentes para assegurar enquadramento de 

lançamento no corpo hídrico. 

 

 

3.3.3 Efluentes oleosos 

 

Dos 346 perímetros, 53 (15,3%) apresentaram problemas estruturais, enquanto 

em 8 (2,3%) as irregularidades não eram estruturais. A análise por situação de 

arrendamento indica pequena diferença, de menos de 1%.  

As situações mais encontradas foram: local de manutenção ou lavagens de 

veículos/maquinário sem drenagem segregada; locais sem tratamento por CSAO; e 

locais que armazenam os efluentes para futura destinação. A última opção não foi 

considerada como adequada, já que o ideal seria tratar in loco esses efluentes e 

destinar o tratado para o corpo hídrico ou para reuso. Vale ressaltar que óleos 

retirados de máquinas (como lubrificantes) devem ser devidamente armazenados e 

destinados. Alguns possuem valor comercial, podendo passar por rerrefino e, portanto, 

ser reutilizado. 
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Os efluentes tratados como efluentes oleosos se referem às substâncias 

oleosas/químicas que se dispõem no solo das oficinas e pátios, que acabam sendo 

carreadas para a drenagem no momento de lavagem ou chuva. Assim, deve haver 

drenagem segregada para estes efluentes, seguida de tratamento como CSAO. O 

ideal é monitorar a qualidade do tratamento, já que substâncias como sabão não são 

separadas neste tipo de tratamento, necessitando, assim, de outras etapas para 

enquadramento nos parâmetros de lançamento direto. 

 

 

3.3.4 Pavimentação 

 

Apesar de não estar inserida em um tipo de efluente específico, a 

pavimentação figurou como um problema não estrutural frequente. Isto representa 

pavimentação danificada, com formação de desníveis. Nestes locais há acúmulo de 

água em momentos de chuva, assim como de materiais que venham a se depositar 

ali. Outro fato importante é que em vias danificadas pode ocorrer de, no momento das 

carretas passarem, cair material na pista, já que muitas vezes o caminhão ainda 

circula dentro dos Portos sem lona. Isto pode gerar perda de carga, contaminação de 

água pluvial, além da necessidade de limpeza frequente, o que pode aumentar os 

gastos dos portos. Devido ao peso do maquinário utilizado nos portos, é comum a 

necessidade de constantes manutenções da pavimentação, já que isto pode afetar, 

inclusive, a drenagem pluvial. 
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4 Considerações finais 

Conforme visto no mapeamento, o problema mais grave encontrado foi 

relacionado ao esgotamento sanitário. Isto mostra atraso da situação do Brasil quanto 

à gestão ambiental portuária, já que é uma questão básica. Sabe-se que diversas 

regiões do país possuem situações precárias de esgotamento sanitário. Portanto os 

dados obtidos indicam que os portos não diferem tanto deste cenário. 

A maior quantidade de carga (em massa) que o Brasil exporta é de granéis 

sólidos. A potencial contaminação das águas pluviais por eles se torna um fator crítico, 

mesmo que aparecendo em menor escala do que os efluentes sanitários. Isso se dá 

pois os contaminantes podem acabar por impactar mais o meio ambiente do que a 

carga orgânica destinada de maneira incorreta. Para atestar isto, outros estudos e 

análises devem ser feitas. Ainda neste âmbito seria interessante verificar o nível de 

contaminação desses efluentes. Assim poderia se determinar o nível de tratamento ou 

então de intervenção necessário para evitar os impactos. 

Os efluentes oleosos geridos incorretamente necessitam de medidas mais 

localizadas, geralmente, o que torna a intervenção mais direta. Portanto, este é um 

dos pontos de mais fácil adequação a práticas aceitáveis. 

Após análise por situação de arrendamento, não foi identificada diferença 

substancial entre a quantidade de perímetros não arrendados e de arrendados. 

Porém, como os arrendamentos são feitos através de contrato, há a possibilidade de 

inclusão de itens que forcem o contratante a praticar boas práticas referentes aos 

efluentes líquidos. Assim uma recomendação seria, nos futuros contratos ou em época 

de renovação, analisar as medidas necessárias e exigi-las legalmente. Na estrutura de 

competências atual, a SEP ou a Autoridade Portuária não tem como exigir mudanças 

nos terminais arrendados. Então, para os casos já existentes, outra forma de 

direcionar os arrendatários a executarem medidas propostas, seria estas estarem 

presentes nas condicionantes das licenças ambientais. Porém isto é incumbência do 

órgão ambiental competente, não estando no eixo analisado. 

Esta dissertação estudou os perímetros de forma quantitativa. Seria 

interessante, em trabalhos futuros, analisar separadamente o impacto gerado por cada 

inadequação, a fim de determinar a frente de ação em cada Porto. Outra limitação 

encontrada foi a não inclusão dos efluentes de embarcação, já que seria um dado 

importante, dada a alta movimentação de navios na costa brasileira. 

Como última recomendação, o mapeamento das outras vertentes do Projeto se 

mostraria interessante, já que ampliaria o quadro de análise, caracterizando de forma 

mais completa a situação observada nos portos abordados.  
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Anexo I – Questionário de campo 

 

Figura 17 – Questionário utilizado em campo. Fonte: Projeto SEP. 
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Anexo II – Mapa dos portos estudados 
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Figura 18 – Mapa do Porto de Vila do Conde e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 



 
 

136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Mapa do Porto de Belém. 

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 20 – Mapa do Terminal Miramar  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 21 – Mapa do Porto de Fortaleza e seu zoneamento. 

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 22 – Mapa do Porto de Natal e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 23 – Mapa do Porto de Cabedelo e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 



 
 

141 
 

 

Figura 24 – Mapa do Porto do Recife e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 25 – Mapa das Zonas Portuárias 1 e 2 do Suape e seus zoneamentos.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 26 – Mapa da Zona Portuária 3 do Porto de Suape e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 27 – Mapa do Porto de Maceió e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 28 – Mapa do Porto de Salvador e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 29 – Mapa do Porto de Aratu/Candeias e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 30 – Mapa do Porto de Ilhéus e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 31 – Mapa do Porto de Vitória e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 32 – Mapa do Porto do Rio de Janeiro e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 



 
 

150 
 

 

Figura 33 – Mapa do Porto de Itaguaí e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 34 – Mapa do Porto de São Sebastião e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 35 – Mapa da Zona Portuária 1 do Porto de Santos e seus Perímetros.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 36 – Mapa da Zona Portuária 2 do Porto de Santos e seus Perímetros;  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 37 – Mapa da Zona Portuária 3 do Porto de Santos e seus Perímetros.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 38 – Mapa da Zona Portuária 4 do Porto de Santos e seus Perímetros.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 39 – Mapa do Porto de Paranaguá e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 40 – Mapa do Porto de São Francisco do Sul e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 41 – Mapa do Porto de Itajaí e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 42 – Mapa do Porto de Imbituba e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 43 – Mapa da Zona Portuária 1 (Superporto) do Porto de Rio Grande e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Figura 44 – Mapa da Zona Portuária 2 (Porto Novo) do Porto de Rio Grande e seu zoneamento.  

Fonte: Dados do Projeto SEP. 
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Anexo III – Conceitos e Termos 

 Água Pluvial: água proveniente da precipitação atmosférica, que escoa pela 

superfície do solo (escoamento superficial) ou pelo interior desse (infiltração no 

solo). 

 Contaminação: introdução no meio ambiente (água, solo ou ar) ou em alimentos 

de organismos patogênicos, de substâncias tóxicas ou radioativas em 

concentrações nocivas à saúde, ou de elementos que possam afetar a saúde do 

homem (NBR 9.896/1993). 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): é a quantidade de oxigênio 

necessária para oxidar a matéria orgânica por ação de microrganismos. A DBO é 

representativa do teor de matéria orgânica biodegradável presente em um 

efluente. 

 Demanda Química de Oxigênio (DQO): quantidade de oxigênio necessária à 

oxidação química dos poluentes presentes numa amostra, por meio da utilização 

de um oxidante químico em meio ácido. A DQO é exercida por substâncias 

biodegradáveis e não biodegradáveis. Por isso a razão DQO/DBO fornece 

indicações sobre a biodegradabilidade de um efluente.  

 Efluente Oleoso: despejo proveniente de atividades como manutenção mecânica, 

lavagem de peças, equipamentos e veículos, e movimentação de abastecimento 

de combustíveis. As substâncias com maior probabilidade de entrar em contato 

com os efluentes, elevando seu potencial poluidor são: óleo diesel; óleo 

lubrificante; óleo hidráulico e outros óleos; óleo usado; produtos de 

limpeza/detergentes e sabões; poeira e partículas. 

 Efluente Sanitário (Despejo sanitário): despejo líquido resultante do uso da 

água para higiene e necessidades fisiológicas humanas. Decorrente do uso da 

água em cozinha, banheiro, sanitário e lavatório. 

 Fossa Séptica: unidade que recebe efluentes das instalações hidráulicas e 

sanitárias, e configura em um tratamento primário, através de decantação da 

matéria sólida sedimentável e decomposição anaeróbia do lodo retido no fundo da 

unidade. A eficiência de remoção de sólidos em suspensão é de 50%, sendo que 

para DBO a eficiência é de 30 % de remoção (Jordão, 2011). 

 Material Flutuante: material que é retido em filtro de fibra de vidro, com 

porosidade de 1,2 µm, após flotar por uma hora no corpo receptor. Normalmente é 

constituído de gorduras, sólidos, líquidos e escuma, removíveis da superfície de 

um líquido (NBR 9896/1993). 
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 Material Sedimentável: matéria sólida em suspensão temporária na água, 

tendendo a sedimentar-se quando esta se acha em repouso (NBR 9896/1993). 

 O&G (Óleos e Graxas): indicador global representativo de uma ampla classe de 

substâncias que podem ser extraídas por solventes orgânicos. Quantifica uma 

ampla classe de poluentes hidrofóbicos, que interagem com as membranas 

biológicas, podendo ter efeitos tóxicos e cumulativos. 

 pH (Potencial Hidrogeniônico): representa a concentração de íons hidrogênio H+ 

e indica uma condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade do efluente. O pH 

afastado da neutralidade, afeta os organismos aquáticos e microrganismos 

responsáveis pelo tratamento biológico, podendo acarretar na mortandade 

desses.  

 Rede Coletora: conjunto constituído por ligações prediais, coletores de esgoto 

(efluente sanitário), e seus órgãos acessórios. 


