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"O homem é o único animal que cospe na água onde bebe; 

que mata para não comer; 

que corta a árvore que lhe dá sombra e frutos; 

por isso, está se condenando à morte...". 

 

(Palavras do Velho do Rio) 
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RESUMO 

 
 
O objetivo deste trabalho é propor metodologias que permitam estimar e avaliar a 

dimensão dos impactos no meio ambiente de baías com porto, tendo com área 
referencial a baía de Paracas no Peru. Nos últimos 40 anos, a baía de Paracas tem sido 
submetida a uma imensa pressão ambiental em função das descargas das diversas 
atividades antrópicas desenvolvidas na região e que colocam em risco o ecossistema da 
única reserva ecológica costeira da costa leste do Pacifico Sul. A degradação nessa 
baía tem-se visto intensificada pela explosão demográfica, necessidade de crescimento 
econômico regional e carência de metodologias de desenvolvimento sustentável. É 
precisamente esta lacuna que motivou o desenvolvimento desta pesquisa, a qual adotou 
os princípios estabelecidos na norma ISO-14001:2004, e tem como intuito servir de 
subsidio aos gestores políticos para a implementação de políticas econômicas, sociais e 
ambientalmente corretas. A pesquisa iniciou-se fazendo uma abordagem panorâmica da 
política ambiental, focalizando sua aplicação na América Latina e, especificamente, no 
Peru. Primeiramente foi realizada uma pesquisa exploratória buscando informações 
técnicas, ambientais e jurídicas utilizadas pelos órgãos intervenientes na gestão 
ambiental. Seguindo a lógica da norma ISO-14001 foi realizado o diagnóstico ambiental 
da área de influência da baía, fazendo uso de dados georeferenciados obtidos pelo 
programa Google Earth; nesta foram identificadas as principais atividades que despejam 
seus efluentes na baía e identificados os principais aspectos e impactos ambientais, os 
quais foram caracterizados segundo a nomenclatura do CONAMA, e propostas medidas 
mitigadoras junto à legislação peruana aplicável. Ainda o trabalho foi complementado 
com um estudo sobre a circulação dos poluentes na baía, implementado através de 
modelagem numérica aplicada na equação advecção-dispersão (lei de Fick) e simulados 
no software Matlab. Finalmente, com base dos dados obtidos em campo, foi feita a 
caracterização da qualidade da água na baía segundo os parâmetros estabelecidos pelo 
IQA da National Sanitation Foundation. De acordo com os resultados, conclui-se que a 
baía está sendo muito prejudicada pelos despejos sólidos, líquidos e gasosos; os níveis 
obtidos ultrapassam os limites permissíveis da “Lei Geral das Águas” para cada área 
estudada; o elevado nível e contaminação na baía tem relação direta com as doenças 
na região (doenças respiratórias e gastrointestinais); a característica física da baía tem 
influência direta na recuperação desta, e seu processo de autodepuração está 
comprometido. Diante disso, como contribuição, este trabalho preocupou-se em propor 
alguns planos e programas que visem o desenvolvimento sustentável das atividades 
antrópicas e respeito ao meio ambiente.    

 
 

Palavras Chaves: Gestão Ambiental, Diagnóstico Ambiental, Transporte de Poluentes 
em Baías, Portos. 
 
 
 
 
 
 



 

Carnero Chávez DT. Methodology to measure the pollution in the Paracas Bay 
(Peru) [Thesis Doutoral]. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - 
Faculdade de Engenharia Naval e Oceânica USP; 2009. 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 The aim of this work is to propose methodologies that allow us to estimate and 

evaluate the dimension of the impacts on the environment of bays with harbour, having 
Paracas Bay in Peru as an area of reference. Over the last forty years, Paracas Bay has 
been submitted to a huge environmental pressure as a result of discharges from 
numerous human activities developed in the region, which threatens the ecosystem of 
the only ecological reservation on the east coast of the South Pacific Ocean. The 
environmental degradation on this bay has been intensified by the demographic 
explosion, the necessity of a regional economic growth and the deficiency of 
methodologies of sustainable development. This gap is precisely what motivated the 
development of this research which adopted the principles established by the ISO-
14001:2004 standard and it is aimed at aiding political managers for the implementation 
of correct environmental, social and economic policies. The research started with a 
panoramic approach of the environmental policy focusing on its application in Latin 
America, specifically in Peru. Firstly, an exploratory research was conducted, looking for 
judicial, environmental and technical information used by the intervening agencies in the 
environmental management. Following the reasoning of the ISO-14001 standard, an 
environmental examination of the bay's catchment area was carried out, making use of 
georeferencing data obtained by Google Earth. The main activities that pour their 
effluents on the bay were identified in this area, as well as the major aspects and 
environmental impacts which were characterised according to CONAMA standard, and 
mitigating measures were proposed by the applicable Peruvian legislation. This work 
was also supported by the examination of the flux of pollutants on the bay, enhanced 
through the numerical modelling applied in the advection-dispersion equation (Fick's 
Law) and simulated by the MATLAB software. Finally, the water quality's characterisation 
was based on the data obtained in the field, in conformity with the parameters 
established by the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI). 
According to the results, we can draw the conclusion that the bay is being heavily 
damaged by discharges of gas, liquid and solid materials. The level of contaminants 
exceed the permissible limits of the " General Water Law" for each analysed area. The 
high level of contamination of this bay is directly related with some local diseases 
(gastrointestinal and respiratory diseases). The bay's geographic feature has a direct 
influence on its recovery, although the self-depuration process of the water body is highly 
compromised. In view of that, as a contribution, this work was devoted to proposing 
some plans and programmes which aim at the sustainable development of human 
activities and the respect for the environment.    

 
 

Keywords: Environmental Management, Environmental Examination, Pollutant 
Transportation on Bays, Harbours. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Generalidades 
 

A temática ambiental tornou-se, nas últimas décadas, um dos principais 

temas de discussão, não apenas entre pesquisadores, planejadores e políticos, mas 

também em todos os setores da sociedade. A procura por novas fontes de recursos 

para a satisfação de uma sociedade a cada dia mais consumista conduz à 

exploração de novas áreas geográficas, algumas por serem as fontes para obtenção 

do recurso, outras por serem o eixo de interligação entre as fontes produtoras e 

centros de consumo e, finalmente, nos mesmos centros de consumo, em ambos os 

casos é inevitável o crescimento demográfico que envolve uma série de atividades, 

tanto de caráter fisiológico como produtivo, as quais geram impactos ambientais de 

índole e repercussão diversas que afetam o meio no qual são desenvolvidas.  

O litoral é a área de interface entre o continente e o mar. Essa área é 

dominada por processos originados nas bacias de drenagem dos rios afluentes, por 

processos oceanográficos e atmosféricos. As regiões costeiras englobam menos de 

20% da superfície do planeta. Entretanto, contêm mais de 50% da densidade 

demográfica mundial; hospedam 75% das megalópoles com mais de 10 milhões de 

habitantes; 60% da população mundial vive numa faixa de 100 km adjacente à costa 

e produz cerca de 90% da pesca global. A região costeira constitui uma importante 

zona de produção de alimentos através da agropecuária, pesca e aqüicultura. É 

também foco de desenvolvimento industrial e de transporte, fonte significativa de 

recursos minerais, incluindo petróleo e gás natural, principal destino turístico em 

todos os continentes; é abundante reservatório de biodiversidade e ecossistemas 

dos quais depende o funcionamento do planeta (CARNERO, C D; BRINATI, M.A, 

2002). 

As regiões estuarinas, os manguezais, os corais e as baías são os locais de 

procriação da grande maioria da fauna marinha. São nestes locais que 

principalmente camarões e centenas de espécies de peixes de potencial alimentar 

humano se reproduzem e criam. Justamente aí, nestes riquíssimos ambientes 

marinhos, é que estão os maiores efeitos da poluição, pois é onde são despejados 
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diretamente os resíduos tóxicos das cidades ribeirinhas, das inúmeras indústrias e 

da agricultura, inclusive muitas vezes trazidos de grandes distâncias por rios que 

deságuam nestes locais. Segundo os pesquisadores, Vidal e Rast (1996), 80% de 

toda a contaminação marinha é causada por atividades humanas em terra, como 

urbanização, agricultura, turismo, desenvolvimento industrial, despejo de esgoto não 

tratado, dejetos industriais e falta de infra-estrutura costeira. 

Nas últimas décadas as novas tecnologias apresentam evoluções fantásticas 

em relação à eficiência na produção, mas revelam também um lado obscuro e 

negativo: o crescimento das atividades econômicas, juntamente com o aumento da 

população, demonstra processos trágicos à humanidade, miséria, exploração dos 

recursos naturais, poluição, degradação, aquecimento global, entre outros.  Nesse 

aspecto, derramamentos de petróleo, fugas de gás e vazamento de GNL (gás 

natural liquefeito) têm trazido graves prejuízos ao ecosisstema e com maior 

severidade nos litorais; o óleo derramado, além de poluir ambientes físicos e 

naturais, altera a dinâmica dos ecossistemas e a qualidade das águas; ele também 

afeta atividades antrópicas, como o turismo, a pesca e inclusive a maricultura. O 

comércio mundial, incentivado pelas importações e exportações, contribui 

diretamente para a contaminação e poluição de mares e litorais através da água de 

lastro, utilizada nos navios como lastro para que as embarcações mantenham a 

estabilidade e a integridade estrutural; é transportada de um país ao outro, e pode 

disseminar espécies "alienígenas" potencialmente perigosas e daninhas. Um bom 

exemplo de organismo exótico que foi transportado pelos ambientes costeiros de 

todo mundo é o vibrião colérico, que foi um grande problema na década de 1990 na 

costa do Peru e que ocasionou a morte de mais de 2.000 pessoas.  

Além das pressões ambientais que resultam em alterações no ambiente 

físico, alguns efeitos mais marcantes dessas diferentes atividades antrópicas são os 

conflitos socioambientais. Os conflitos ambientais envolvem grupos sociais que 

possuem modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território; estas 

diferenças levam à disputa pelos recursos naturais entre os segmentos sociais. 

Esses conflitos se dão quando pelo menos um desses grupos tem sua base material 

ameaçada por impactos indesejados (ACSELRAD, 2004). A carência ou uma 

inadequada legislação ambiental disseminam os problemas socioambientais os 

quais estão relacionados aos grandes investimentos econômicos que desprezam o 

normal desenvolvimento de sociedades regentes na área de ação a instalação de 
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novos setores econômicos e/ou sistemas produtivos e trazem consigo efeitos 

negativos de determinadas ações para a população. Atividades de extração mineral, 

estruturas logísticas e implementação de grandes complexos industriais, dentre 

outros, são focos de muitos problemas, muito deles associados à ocupação e 

apropriação dos recursos e outros decorrentes dos efeitos inerentes à produção. 

Emissão de gases, poluição de mangues e estuários e resíduos industriais são 

exemplos de conflitos socioambientais.  

 

1.2.- Apresentação do problema 
 

A globalização da economia mundial e o desenvolvimento econômico interno 

estão promovendo um crescimento em muitos países. Esta necessidade em se 

desenvolver econômica e socialmente conduz, na maioria dos casos, à exploração 

de novas fontes de recursos, exercendo uma forte pressão no meio ambiente. 

Processos produtivos baseados na destruição do ambiente normalmente têm gerado 

prejuízos cujos custos são imensamente maiores que o benefício obtido. Por 

exemplo, a queda na produtividade agrícola pode demonstrar o custo ambiental da 

degradação do solo. Os baixos volumes da pesca extraídos de mares e oceanos são 

indicativos da sobrepesca realizada ao longo dos últimos anos (Carnero C. D.; 

Tachibana, T., 2005). 

A economia peruana ainda se sustenta principalmente na exploração de seus 

recursos naturais, principalmente minérios, liderados pela exportação de cobre, 

seguidamente produtos agrícolas e os derivados da pesca. A produção desses 

produtos exerce forte pressão sobre os ecossistemas nos quais se desenvolvem, 

bem como nos que servem de interligação para o consumo. O intuito desta pesquisa 

é fornecer subsídios que conduzam à elaboração de políticas economicamente 

sustentáveis para a Bacia de Paracas-Pisco, no Peru; ela foi elaborada, 

considerando os avanços científicos e técnicos do Brasil, entre outros países, que 

possam contribuir com a carência em termos de sustentabilidade existente no Peru.  

Nesta região se localiza a Reserva Nacional de Paracas, única área marinha 

protegida no Peru. A reserva de “Paracas” é uma gigantesca zona localizada na 

parte sul da cidade de “Pisco”, tem uma extensão de 335,000 hectares, que forma 

parte de um dos ecossistemas mais importantes do nosso planeta. 

Contraditoriamente, a 5 km ao nordeste deste importante santuário ecológico está 
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localizada a zona industrial, constituída principalmente por empresas de indústria de 

pesca, das quais 80% são dedicadas ao consumo humano indireto (CHI), 20% 

restante à produção de Consumo Humano Direto, destacando a produção de 

conservas, fresco e enlatados; esta área também conta com um estaleiro de 

pequeno porte e duas refinarias. A figura 1 mostra as atividades antropicas 

fortemente desenvolvidas na baía. 

 

 
Figura 1 - Atividades antrópicas desenvolvidas na baía de Paracas 

 

A baía de Paracas é estrategicamente importante devido à sua 

biodiversidade, potencial turístico e econômico; no entanto, devido à omissão das 

autoridades, a baía tem sofrido, ao longo de 4 décadas, uma sobrecarga de 

poluentes. A concentração de atividades antrópicas na região tem provocado uma 

explosão demográfica e as autoridades têm sido incapazes de assumir programas 

de infraestrutura urbana que satisfaçam as necessidades básicas da população. 

No ano de 1997, o consórcio petroleiro formado pela Shell e a Exxon Movil,  

que ganharam o direito de exploração do gás de Camisea (terceira maior reserva de 

gás natural da América do Sul) apresentou o projeto de gasoduto Cuzco-Pisco-Lima 

com o intuito de transportar o gás à cidade de Lima, principal mercado consumidor 
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interno e exportação de líquidos de gás natural. Devido à pressão interna e externa, 

pela perda de vidas, principalmente dos índios Matsés, Mayoruna, Isconahua, Yora 

(Nahua) y Nanti “isolados” (das duas últimas etnias 50% da população 

desapareceu), a Shell abandonou o projeto. 

. O gasoduto tem seu início na Central de liquefação de gás “Las Malvinas” na 

Amazônia Peruana, até uma planta de fracionamento de líquidos do gás natural 

localizado na praia Lobera (figura 2), a 12 km da reserva de Paracas. 

Apesar de várias críticas que, de forma enfática, questionaram o equívoco da 

realização de uma avaliação de viabilidade ambiental fragmentada (estudos 

ambiental do gasoduto, estudo ambiental da planta de fracionamento), ao invés de 

avaliar os aspectos e possíveis impactos do empreendimento como um todo, a 

implantação da planta de fracionamento de líquidos do gás de Camisea foi aprovada 

através de um licenciamento específico (Deliberação do CONAM 44/97), ainda em 

processo judicial e, irracionalmente, no dia 17 de setembro de 2005 inicia-se a 

construção da planta de Fracionamento de líquidos de Gás de Camisea 

 
Figura 2 – Gasoduto de Camisea 
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A incerteza do aumento dos efluentes cada vez maiores provocados pelo 

desenvolvimento da região, somando a estes os gerados pela produção, transporte 

e distribuição de líquidos derivados do gás natural e carência de mecanismos e 

metodologias ambientais no Peru foram, dentre outras, algumas das razões que 

motivaram o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

1.3 . Objetivos 
 

Identificar e quantificar as fontes poluidoras e o comportamento dos poluentes 

na baía de Paracas. Tem como intuito gerar medidas mitigadoras que ajudem ao 

desenvolvimento sustentável da região.  

Desenvolver instrumentos que conduzam a equilibrar a exploração dos 

recursos com respeito ao  meio ambiente e  o desenvolvimento social da baía de 

Paracas. 

 

1.4.- Justificativa  
 

A degradação ambiental na América Latina, com início nos anos 50 e 

particularmente durante as duas últimas décadas, aumentou e ultrapassou zonas 

específicas, chegando a afetar a maior parte do continente (ALTIERI e MASERA, 

1997). Esta questão começou a ser discutida com mais profundidade, na maioria 

dos países latino-americanos, somente a partir de meados da década de 1980, 

período em que houve um aumento dos problemas ambientais ocasionados pela 

concentração populacional nas grandes metrópoles e pela degradação causada 

pelas diversas atividades econômicas, como a agricultura (monocultura voltada para 

a exportação), a mineração e a atividade industrial (AHK, 2004). 

Quatro décadas fazem muita diferença quando se trata de degradação do 

meio ambiente na bacia de Pisco; já na década de 1980 podia-se perceber os 

primeiros sintomas de contaminação na bacia devido aos descartes provocados pela 

produção de farinha e óleo de peixe. No ano de 1996, impulsionadas pelo governo 

peruano, são instaladas sete empresas na bacia, fato que desencadeia um forte 

protesto por parte dos pescadores e a população de Pisco, algumas medidas 

paliativas foram acionadas através do Programa de Manejo e Educação Ambiental 
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(PAMA); no entanto, a contaminação da bacia aumenta e se somam a esses 

protestos os setores de turismo da Reserva Nacional de Paracas. 

Conciliar o desenvolvimento econômico e ambiental sempre foi espaço para 

muitos debates. Embora a exploração do gás de Camisea no Peru tenha 

proporcionado desenvolvimento econômico, sua exploração pode gerar mudanças 

socioeconômicas e ambientais difíceis de mensurar. Deve-se entender o meio 

ambiente como um aliado no desenvolvimento da sociedade; esse entendimento 

não só é uma necessidade, mas um fator primordial: perceber que danos 

ambientais, que aparentemente podem trazer resultados econômicos momentâneos 

satisfatórios, levarão a custos que outros pagarão amanhã.   

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de 

Janeiro, teve como objetivo principal buscar meios de conciliar o desenvolvimento 

sócio-econômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. 

Determinou-se uma grande mudança nas questões ambientais, elas deixariam de 

ser questões relevantes apenas ao campo da ecologia passando a ter importância 

na área econômica, dada a sinergia entre meio ambiente, produção e mercado.   

A Baía de Paracas vem sofrendo uma série de alterações na paisagem 

natural ocasionadas pelo desenvolvimento econômico e a ação da indústria 

pesqueira e energética (porto San Martin e Planta de Fracionamento de gás de 

Camisea). Para proteção destas áreas, é necessário compreender a vulnerabilidade 

natural, a potencialidade econômica, identificar e quantificar os aspectos e impactos 

ambientais, visando selecionar medidas a serem implementadas com a finalidade de 

garantir o desenvolvimento sustentável.   

A baía de Paracas constitui um ecossistema marinho excepcionalmente rico 

em recifes, ilhas, algas e ictiofauna muito diversificada, a qual pode estar correndo 

risco pela influência de fatores antrófagos e sobrecarga de poluentes na região. 

Baseando-se no fato da riqueza da região e os riscos que seu desenvolvimento 

implica em relação ao meio ambiente, esta pesquisa: “METODOLOGIA PARA 
AVALIAR A POLUÇÂO NA BAÍA DE PARACAS (PERU)” tem o intuito servir como 

mecanismo de gestão e é fundamentada nos lineamentos sugerido pela NBR-ISO 

14001:2004.  
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1.5.- Metodologia  
 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos na pesquisa segundo as 

diretrizes da norma NBR – ISO 14001:2004, houve a necessidade de estudo “in 

loco” nas cidades de Pisco, Paracas e San Andrés. Estas cidades geram os 

principais fatores de natureza antrófica, determinam o caráter qualitativo e 

quantitativo de indicadores ambientais e promovem o levantamento de dados 

estatísticos relacionados com as principais fontes geradoras de economia. Também 

foi realizada uma análise dos processos produtivos. Portanto tornou-se necessário o 

embasamento jurídico, já que projetos desta natureza são estabelecidos dentro do 

marco político. 

Após o estudo das características regionais in loco, procedeu-se à procura 

das técnicas e metodologias que melhor se encaixassem no esboço da pesquisa, 

capazes de conjugar as diversas variáveis analisadas no diagnóstico ambiental. O 

uso dos Sistemas de Informação Geográfica permitiu fazer análise de dados 

espaciais, não espaciais e temporais. Esta ferramenta é capaz de gerar informações 

que permitem obter soluções rápidas e precisas de vários problemas, facilitando a 

tomada de decisões em diversas áreas, principalmente no planejamento urbano. 

(SILVA, 1998). 

Ante a necessidade de preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente, 

garantindo um desenvolvimento economicamente auto-sustentável, torna-se 

necessário a instituição de um instrumento de organização do território, o qual será 

desenvolvido em base na experiência do Brasil quanto ao Zoneamento Ecológico-

econômico, o qual estabelece medidas e padrões de proteção ambiental, do solo e 

conservação da biodiversidade, fomentando o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria das condições de vida da população. 

 

1.6  Delineamento do trabalho 
 
 Nesta seção é mostrado o delineamento da tese, como ela será estruturada; 

desta forma, será descrito o conteúdo de cada capítulo:  

 No capítulo 2: será apresentada a revisão bibliográfica sobre os assuntos 

pertinentes ao tema; procura mostrar de forma clara e sucinta a evolução dos 

assuntos ambientais, evolução da gestão ambiental, as normas e disposições legais 
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que a pesquisa acompanhou, além de mostrar a importância dos estudos ambientais 

no desenvolvimento da sociedade atual. 

 No capítulo 3 serão apresentadas informações técnicas associadas à poluição 

de ambientes aquáticos, com o intuito de fornecer um embasamento técnico em 

relação aos mecanismos da poluição em ambientes aquáticos, bem como entender 

os principais parâmetros exigidos na determinação da qualidade da água.   

 No capítulo 4: será  mostrada a metodologia empregada na elaboração da 

pesquisa, identificação do tipo de pesquisa, fases de trabalho de campo, técnicas 

empregadas no levantamento de dados, processamento da informação,  análise e 

discussão dos dados. 

 No capítulo 5  será elaborado o diagnóstico ambiental da região, além de uma 

análise qualitativa -quantitativa e fundamentada em referências técnicas, bem como 

em dados obtidos, através dos quais serão identificados e avaliados os principais 

fatores que intervêm no processo de poluição da baía de Paracas. Neste capítulo 

serão detalhados os procedimentos empregados para avaliar os impactos 

ambientais de algumas atividades representativas da região. Foram tidas como 

critério de avaliação as diretrizes legais e técnicas da norma NBR – ISO 

14001:2004. 

 No capítulo 6 serão apresentadas as características oceanográficas da baía 

de Paracas, neste capítulo são detalhados os procedimentos e técnica empregada 

para a determinação de correntes no interior da baía. Aqui também pode-se 

observar com detalhes a metodologia adotada para a modelagem dos poluentes no 

interior da baía. De forma análoga, no seu desenvolvimento foram consideradas as 

diretrizes legais e técnicas da norma NBR – ISO 14001:2004. 

 No capítulo 7 serão apontadas algumas propostas de gestão ambiental 

integrada para a baía de Paracas. 

 No Capítulo 8 serão apontadas as conclusões da pesquisa:  as considerações 

finais onde serão denotadas as principais contribuições, bem como sugestões para 

futuros trabalhos e pesquisas. 

 Finalmente serão apresentadas as referências bibliográficas e webgráficas 

utilizadas e que serviram de substrato para o desenvolvimento da pesquisa. 
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2  TEMÁTICA AMBIENTAL E SOCIEDADE 

 
Um dos objetivos da pesquisa explorados neste capítulo consiste em 

identificar na literatura os elementos que permitem descrever e sistematizar as 

discussões que ocorrem nos meios técnicos, legais e acadêmicos relacionados à 

temática ambiental. No final do capítulo se faz menção às normas, leis envolvidas 

com o meio ambiente  especificas utilizadas no Peru como instrumento regulatório. 

 

2.1  Evolução da Gestão Ambiental 
 
 Como descreve Barbieri (1996), o mundo em que vivemos se modifica 

constantemente, em razão das necessidades cada vez maiores de produção 

(energia, alimentos e produtos) e pela má distribuição da produção mundial. De uma 

ou de outra maneira, todos estamos sentindo os efeitos do desequilíbrio ecológico. 

“O dano ambiental é um perigo real que aumenta cada dia, e mesmo que ocorra em 

um ponto acaba por afetar todo o planeta”.  

O crescimento demográfico e industrial, o desenvolvimento dos modais de 

transporte, a evolução da tecnologia, a ampliação das áreas de cultivo e inclusive a 

pesca,  dentre outros fatores, fizeram com que o consumo  energético  tivesse uma 

crescimento  exponencial ao longo do último século. A causa de muitos problemas 

de índole ambiental é justamente o modo como a energia tem sido produzida e 

utilizada. Para ilustrar esta relação causa-efeito, na tabela 2.1 são listados alguns 

problemas ambientais, provável causa e grupos afetados. 
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Tabela  2.1 Problemas ambientais e grupos atingidos  

PROBLEMA AMBIENTAL CAUSA DO PROBLEMA   GRUPO SOCIAL AFETADO 

Poluição urbana do ar 
 

Energia (indústria e 
transportes) 

 População urbana 

 

Poluição de ar em ambientes 
fechados 

Energia (cozinhar)  Todos 

 
Chuva ácida 

Queima de combustíveis 
fósseis  Todos 

 

Diminuição da camada de 
Ozônio 

Indústria 
  Todos 

 

Aquecimento Global, efeito 
estufa e mudança climática 

Queima de combustíveis 
fósseis  Todos 

 

Disponibilidade e qualidade 
da água 

Aumento populacional e 
agricultura  Todos 

 Degradação Costeira e 
marítima 

 

Aumento populacional e 
agricultura, transporte e 
energia 

 Todos 

Desmatamento e 
desertificação 

 

Aumento populacional, 
agricultura e uso de energia 

 Pobres nas zonas rurais 

 

Resíduos tóxicos, químicos e 
perigosos 

Indústria e energia nuclear  Todos 

 

Escassez de recursos 
hidrobiológicos 

Pesca  Populações de litorais 

      Fonte: Graf and . Rosenberg (1997) 

 

 Na década de 1960 surgiram os primeiros movimentos ambientalistas 

motivados pela contaminação das águas e do ar, principalmente nos países 

industrializados. A preocupação ambiental no âmbito internacional voltou-se 

primeiramente àquelas relativas às regiões de interesse comum de alguns países, 

ou conjunto deles, como as águas internacionais, o continente Antártico, o espaço 

aéreo, regiões costeiras, e recursos aqüíferos e pesqueiros. Isso teve reflexos no 

sistema jurídico internacional, resultando na adoção e criação de tratados e 

organizações internacionais, direta ou indiretamente voltados à busca de soluções 

para problemas ambientais.  

Com a ação do movimento ambientalista nos anos 60, fundamentada na 

escassez de energia e degradação dos recursos naturais, a temática ambiental 

adquiriu grande visibilidade através dos meios de comunicação, atingindo o grande 

público, meios oficiais e ocupando espaços privilegiados em foros desenvolvidos por 

instituições internacionais. Assim, existem hoje, em todos os níveis da sociedade e 

em todas as nações, uma crescente conscientização e uma preocupação com os 

problemas ambientais.  
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No ano de 1968, Paris sediou a Conferência Intergovernamental para o 

Gerenciamento de Bases Científicas para Uso e Conservação Racionais dos 

Recursos da Biosfera, conhecida como Conferência da Biosfera, organizada pela 

UNESCO, tendo por objetivo analisar o uso e a conservação da biosfera e o impacto 

humano sobre a mesma. Um dos projetos lançados na Conferência foi o Programa 

"Homem e a Biosfera", no ano de 1971, que consiste no estabelecimento e 

coordenação de uma rede mundial de sítios representativos dos principais 

ecossistemas do planeta, nos quais os recursos genéticos fossem protegidos e onde 

a investigação dos ecossistemas, assim como a monitoramento e treinamento, 

pudessem ser desenvolvidos. Desta forma, foram criadas as “reservas da biosfera” 

que constituem porções de ecossistemas terrestres ou costeiros onde se procuram 

meios de reconciliar a conservação da biodiversidade com o seu uso sustentável. As 

reservas da biosfera possuem três funções básicas: 

 

1) Conservação das paisagens, ecossistemas e espécies; 

2) Desenvolvimento econômico e humano que seja cultural, social e 

ecologicamente sustentável; 

3) Logística que dê suporte para pesquisas, monitoramento e educação. 

Atualmente existem quinhentas e vinte e nove (529) reservas da biosfera, 

distribuídas em 105 países.  A Reserva Nacional de Paracas (área de estudo) foi 

criada no ano de 1975, com o intuito de preservar a biodiversidade devido à 

importância como local de descanso e alimentação de espécies migratórias, sendo a 

única na costa oeste de América do Sul. No ano de 1991, foi elevada à categoria de 

reserva biosfera ou reserva regional da rede hemisférica para aves marinhas; em 

1992, foi reconhecida como reserva especial pela convenção RAMSAR1. 

 

 

 
                                            
1 Os termos da convenção que trata da cooperação internacional visando à conservação de zonas úmidas e de 
aves aquáticas foram concluídos na Cidade de Ramsar, às margens do Mar Cáspio, no Irã, em 2 de fevereiro de 
1971. Brasil aprovou o texto da Convenção de Ramsar apenas em 24 de fevereiro de 1993, designando cinco 
zonas a serem incluídas na Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional: Ilha do Bananal (TO), Lagoa do 
Peixe (RS), Mamirauá (AM), Pantanal Mato-grossense (MT) e Reentrâncias Maranhenses (MA), totalizando 
45.366.230 Km2 de área. 
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2.2 Regulação Ambiental  
 

Em função da ação de cientistas, políticos e atores sociais passaram a 

reivindicar maior atenção por parte do setor produtivo com relação à questão da 

degradação do ambiente. De acordo com Donaire (1994), “a fumaça das chaminés 

passou a ser vista como anomalia e não mais como uma vantagem”. Em resposta a 

essa movimentação social, surgem iniciativas legais no sentido de regular o sistema 

de aprovação de projetos e atividades desenvolvidas nos mesmos. A partir daí não 

seria mais possível considerar apenas aspectos tecnológicos e de custo-benefício, 

excluindo aspectos relevantes como questões culturais e sociais e a participação de 

comunidades, inclusive daquelas diretamente afetadas pelo projeto. A nova 

abordagem conduz os EUA a gerar uma legislação ambiental que culminou na 

implantação do sistema de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), através do PL-91-

190: “National Environmental Policy Act” (NEPA) - Ato Nacional de Política 

Ambiental de 1969, que começou a vigorar em 01 de janeiro de 1970. O sistema 

nasceu, portanto, para monitorar os conflitos que surgiram entre manter um 

ambiente saudável e o tipo de desenvolvimento; ele nasceu da consciência de que 

era melhor prevenir os impactos possíveis que seriam induzidos por um projeto de 

desenvolvimento do que, depois, procurar corrigir os danos ambientais gerados. O 

documento elaborado foi denominado de EIS – “Environmental Impact Statement” 

(Declaração de Impacto Ambiental). Em sua Seção 191a, enuncia:  

 

“.Criar e manter condições nas quais homem e 

natureza podem coexistir com produtiva harmonia.” 

 

O professor da Universidade do Estado de Michigan (EUA), Daniel Bronstein2 

declarou que os instrumentos de controle ambiental elaborados pela National 

Environmental Policy Act e adotados pela maioria de países do mundo, não 

conseguiram alcançar seus objetivos para os quais foram direcionados, mesmo nos 

Estados Unidos, devido à forte pressão da indústria, principalmente energética. 

                                            
2  Entrevista realizada no Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo 12/08/07. O 

Professor Bronstein é doutor em direito e ciência pela Universidade do Estado de Michigan (1972). Atualmente 
é professor do Departamento de Desenvolvimento de Recursos na Universidade de Michigan. É membro da 
International Association for Impact Assessment (Iaia), Autor de 5 livros, 11 monografias e mais de 40 artigos e 
capítulos de livros. 
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Porém enfatizou que eles constituíram uma limitante à contaminação.  Bronteim 

aponta que o principal problema é a falta de uma cultura ecológica no ensino básico, 

e que nos últimos anos, devido a mudanças climáticas e custos elevados na 

recuperação de áreas degradadas, tem vindo a provocar uma mudança na política 

de ensino em diversos Estados, como no caso de Michigan. 

No ano de 1972, na Suécia, se viria a acrescentar o tema da segurança 

ecológica, entre as questões prioritárias discutidas pela ONU. Desse modo, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, mundialmente 

conhecida como a “Conferência de Estocolmo”, passou a ser o marco de referência 

para as discussões sobre a questão do desenvolvimento sustentável. A partir deste 

ano, as nações começaram a estruturar órgãos de defesa ao meio ambiente e 

estabelecer legislações, visando o controle da poluição ambiental e uso adequado 

de recursos. “Poluir passa então a ser encarado como crime contra a sociedade em 

diversos países”. 

A partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, 

estabeleceram-se exigências para a instalação de novos empreendimentos. Da 

mesma forma, as empresa teriam que apresentar projetos e planos com o objetivo 

de identificar aspectos ambientais que poderiam gerar impactos no meio ambiente e 

na população. Aparecem empresas especializadas na elaboração de projetos de 

controle ambiental, em mensurar aspectos e impactos ambientais e formular 

mecanismos que ajudem a mitigar os mesmos. Pesquisadores apontam que, a partir 

desta conferência, solidifica-se a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) como 

instrumento preventivo, sendo desde então usada nas políticas de ambiente e 

gestão ambiental. 

Nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, a legislação ambiental 

foi impulsionada a partir da iniciativa pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA)3 que, dentre outras questões, estabelece que a Avaliação do 

Impacto Ambiental deve: “verificar os problemas, conflitos e agressões aos recursos 

naturais, que afetam a viabilidade do projeto e também como este poderá causar 
                                            
3   O PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi criado em 1972, como resultado da Conferência das 
Nações  Unidas  sobre  o Meio  Ambiente  Humano  realizada  em  Estocolmo.  Tem  trabalhado  em  conjunto  com  outros 
membros  do  Sistema  das Nações Unidas,  desenvolvendo  atividades  em  prol  do Meio  Ambiente,  e  promovido  novos 
relacionamentos entre cientistas, autoridades governamentais, empresários, parlamentares, engenheiros e economistas. 
Procura  o  equilíbrio  entre  interesses  nacionais  e  o  bem  global,  objetivando  unir  as  Nações  para  que  enfrentem  os 
problemas ambientais comuns. Único entre os órgãos das Nações Unidas, o PNUMA atua como um agente catalisador, 
estimulando os outros a agir, e trabalhando em conjunto com outras organizações, incluindo Agências das Nações Unidas 
e Governos. 
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danos à população, ao meio físico e aos empreendimentos circunvizinhos”  Barbieri, 

(1996). A partir da década de 1970, vários países adotaram o sistema de EIAs: 

Alemanha em 1971, Canadá em 1973, França e Irlanda em 1976, e Holanda em 

1981. 

No ano de 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED), presidida por Gro Harlem Brundtland e Mansour Khalid, 

apresentou um documento chamado “Our Common Future”. O relatório introduz por 

primeira vez o termo Desenvolvimento Sustentável, o qual foi definido da seguinte 

maneira: 

 

 "Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de que as futuras gerações venham a satisfazer suas 

próprias necessidades". 

 

A idéia se popularizou nas conferências do Rio de Janeiro, em 1992, e de 

Johanesburgo (Rio+10), em 2002. Desde então, o debate sobre Desenvolvimento 

Sustentável está presente na sociedade civil, governos, empresas, organismos 

internacionais, ONGs, dentre outros (DIESA, 2006). 

A Conferência do Rio de Janeiro consagrou o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável e contribuiu para a mais ampla conscientização de que os danos ao 

meio ambiente estão diretamente proporcionais ao aumento da produção; nesse 

contexto, são majoritariamente de responsabilidade dos países desenvolvidos. Na 

conferência foram realizadas três convenções: a primeira: Biodiversidade, 

Desertificação e Mudanças Climáticas, a segunda: uma declaração de princípios 

sobre florestas e, finalmente, a Agenda 21 (base para que cada país elabore seu 

plano de preservação do meio ambiente). Dos 175 países signatários da Agenda 21, 

168 confirmaram sua posição de respeitar a Convenção sobre Biodiversidade.  

Cinco anos depois, na cidade de Kyoto, no Japão, é realizada a Convenção 

das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O Protocolo de Quioto é 

conseqüência de uma série de estudos desenvolvidos iniciados na Toronto 

Conference on the Changing Atmosphere, no Canadá (outubro de 1988), seguida 

pelo IPCC's First Assessment Report em Sundsvall, Suécia (agosto de 1990) e 

ECO-92, no Rio de Janeiro, Brasil (junho de 1992). O documento estabelece que os 
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países industrializados terão que reduzir a emissão de poluentes em 5,2% em 

relação aos níveis de 1990. A redução seria feita em cotas diferenciadas de até 8%, 

entre 2008 e 2012. No ano de 2001 os EUA retiram-se das discussões por 

considerar o Protocolo custoso demais à sua economia; 36% das emissões globais 

de gases estufa têm sua origem nos EUA e, desde 1990, suas emissões cresceram 

em 13%.  Mesmo o governo dos Estados Unidos não assinando o Protocolo de 

Quioto, alguns Estados (Califórnia), municípios e donos de indústrias do nordeste 

dos Estados Unidos já começaram a pesquisar maneiras para reduzir a emissão de 

gases tóxicos — tentando, por sua vez, não diminuir sua margem de lucro com essa 

atitude. Uma pesquisa de opinião realizada em julho de 2005 pela  Universidade de 

Maryland relatou que uma maioria esmagadora dos americanos apóiam que seu 

país limite as emissões dos gases do efeito estufa. 86% dos republicanos 

concordam, bem como 89% dos democratas. Quase todos os entrevistados, 94%, 

julgam que os E.U.A. devem limitar seus gases do efeito estufa pelo menos tanto 

quanto os outros países desenvolvidos fazem na média. 44%  acham que os E.U.A. 

devem fazer mais do que a média. “Tudo isto aconteceu sem um movimento popular 

que saísse às ruas” (KOLBERT,2006). 

 O estudo Avaliação Ecossistêmica do Milênio, divulgado em maio de 2005, 

alertou que o planeta corre o risco de sofrer um colapso ambiental ainda neste 

século se medidas enérgicas não forem tomadas para reverter o atual quadro de 

destruição dos recursos naturais. Segundo o estudo, cerca de 60% de todos os 

ecossistemas do planeta estão degradados ou sendo usados de um modo não 

sustentável, o que pode provocar um colapso ambiental global em um período de 50 

anos, incluindo nele o surgimento de novas doenças, escassez de água, da pesca e 

aparição de zonas mortas no litoral.  

Em conseqüência do estudo apresentado e repercussão social de eventos na 

natureza incomuns, porém preocupantes, como o furacão extratropical Catarina na 

costa do Brasil (março de 2004) e o maior desastre ecológico nos Estados Unidos, 

em conseqüência do furação Katrina em New Orleans (agosto de 2005), o político 

norte-americano All Gore decidiu fazer um filme com a finalidade alertar a população 

a respeito do aquecimento global e conseqüências futuras. “An inconveniente truth”, 

ou Uma Verdade Inconveniente é essencialmente uma versão em película do slide-

show que All Gore vem exibindo desde 1978 sobre a sistemática destruição do meio 

ambiente. O filme mostra como e por quais motivos a emissão de substâncias 
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poluentes e o mau uso dos recursos naturais têm impactado no aquecimento global. 

All Gore apresenta dados sobre a situação das calotas polares, o nível dos oceanos, 

e como o clima vem apresentando mudanças drásticas de comportamento, e aponta 

que esses fenômenos resultam em uma inconstância climática, cujo  efeito no futuro 

será um caos político, econômico e social. 

 O ano 2007 foi o ano em que as questões ambientais alcançaram a mais alta 

esfera política, graças aos contundentes estudos dos cientistas do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que provaram que o 

aquecimento é uma crise sem precedentes no Planeta. É claro que não se poderia 

deixar de reconhecer o papel do ex-vice-presidente do Estados Unidos, All Gore, 

que se tornou o porta-voz do combate à mudança do clima. Seu esforço, assim 

como o do IPCC, em comunicar os perigos desta crise, renderam a ambos o Prêmio 

Nobel da Paz. A Assembléia-Geral das Nações Unidas proclamou 2008 como o Ano 

Internacional do Planeta Terra. O principal objetivo deste ano foi demonstrar que 

existem novas e atrativas formas através das quais as ciências da Terra podem 

ajudar as futuras gerações a enfrentar os desafios, de modo a se conseguir um 

mundo mais seguro e próspero. 

 

2.3 A Gestão Ambiental 
 

Até finais da década de 1980, a questão ambiental na forma prática era 

encarada pelas instituições como uma exigência legal, estimulando na maioria das 

vezes soluções corretivas baseadas no estrito cumprimento da legislação. Até 

meados da década de 1980 existia uma divisão nítida entre os defensores da 

natureza e os que pregavam a exploração irrestrita dos recursos naturais. Com o 

advento do termo "Desenvolvimento Sustentável", tornou-se necessária a formação 

de pessoas com um diferente perfil, profissionais que agregassem a visão 

ambientalista à exploração "racional" dos recursos naturais. Aí surgiram os gestores 

ambientais. 

Nasce desta forma a Gestão Ambiental, que é a administração do exercício 

de atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os 

recursos naturais, renováveis ou não. A gestão ambiental nas empresas, como no 

entorno político, visa o uso de práticas que garantam a conservação e preservação 

da biodiversidade, a reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto 
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ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais. Fazem parte também 

do arcabouço de conhecimentos associados à gestão ambiental técnicas para a 

recuperação de áreas degradadas, técnicas de reflorescimento, métodos para a 

exploração sustentável de recursos naturais, e o estudo de riscos e impactos 

ambientais para a avaliação de novos empreendimentos ou ampliação de atividades 

produtivas. 

O conceito original de gestão ambiental diz respeito à administração, pelo 

governo, do uso dos recursos ambientais, por meio de ações ou medidas 

econômicas, investimentos e providências institucionais e jurídicas, com a finalidade 

de manter ou recuperar a qualidade do meio ambiente, assegurar a produtividade 

dos recursos e o desenvolvimento social. Este conceito, entretanto, tem se ampliado 

nos últimos anos para incluir, além da gestão pública do meio ambiente, os 

programas de ação desenvolvidos por empresas para administrar suas atividades 

dentro dos modernos princípios de proteção do meio ambiente.  

 Segundo a Encyclopaedia Britânica (1978), gestão ambiental é o controle 

apropriado do meio ambiente físico para propiciar o seu uso com o mínimo abuso, 

de modo a manter as comunidades biológicas para o benefício continuado do 

homem. Para Hurtibia (1980), gestão ambiental é a  tarefa de administrar o uso 

produtivo de um recurso renovável sem reduzir a produtividade e a qualidade 

ambiental, normalmente em conjunto com o desenvolvimento de uma atividade. A 

Interim Mekong Committee (1982) incrementa ainda que é papel da gestão 

ambiental mensurar, avaliar valores, estabelecer limites às perturbações e 

alterações ao  meio ambiente, e manter os ecossistemas dentro de suas zonas de 

resiliência, de modo a maximizar a recuperação dos recursos do ecossistema 

natural para o homem, assegurando sua produtividade prolongada e de longo prazo. 

Pode-se então concluir que a Gestão Ambiental é conseqüência natural da 

evolução do pensamento da humanidade em relação à utilização dos recursos 

naturais de um modo mais sábio, onde se deve retirar apenas o que pode ser 

reposto ou, caso isto não seja possível, deve-se, no mínimo, recuperar a 

degradação causada. 
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2.3.1  A Gestão Ambiental nas Organizações 
 
Com o crescimento da preocupação em caráter mundial em se conseguir o 

desenvolvimento sustentável preconizado pela Rio-92,  e o conseqüente aumento do 

poder de pressão do consumidor, cada vez mais exigente em termos ambientais, as 

empresas preocupadas com sua imagem intensificam-se em se adaptar aos novos 

tempos, diminuindo seu potencial poluidor. Essa nova perspectiva comercial introduz 

a variável ambiental no planejamento estratégico, e tem-se convertido em uma 

necessidade e, quando bem aplicada, permite a redução de custos diretos - pela 

diminuição do desperdício de matérias-primas e de recursos cada vez mais 

escassos e mais dispendiosos, como água e energia - e de custos indiretos – devido 

a sanções e indenizações relacionadas a danos ao meio ambiente ou à saúde de 

funcionários, clientes e da população de comunidades que tenham proximidade 

geográfica com as unidades de produção. Essa política ambiental pode ser definida 

como uma declaração de objetivos, elaborada pela própria organização, que visa o 

compromisso para melhorar sua atuação em relação ao meio ambiente. 

Neste sentido, a gestão ambiental constitui uma das mais importantes 

atividades relacionadas com o desenvolvimento econômico e comercial de qualquer 

empreendimento, e ponto inicial para a evolução de qualquer projeto de qualidade 

total. Através de uma prática empresarial sustentável, a empresa incorpora valores e 

orienta seus sistemas e procedimentos operacionais, propondo uma nova maneira 

de olhar e transformar o mundo. A gestão ambiental introduz uma dimensão ética e 

política que considera o meio ambiente como um processo de mudança social com 

conseqüente democratização de acesso aos recursos naturais e distribuição 

eqüitativa dos custos e benefícios do desenvolvimento. As razões que levam as 

organizações a adotar e praticar a gestão ambiental são várias, destacando as 

seguintes: 

a) A legislação ambiental exige cada vez mais respeito e cuidado com o meio 

ambiente, exigência essa que conduz coercitivamente a uma maior 

preocupação ambiental. 

b) Pressões públicas de cunho local, nacional e mesmo internacional exigem 

cada vez mais responsabilidades ambientais das empresas. 
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c) Bancos, financiadores e seguradoras dão privilégios a empresas 

ambientalmente sadias ou exigem taxas financeiras e valores de apólices 

mais elevadas de firmas poluidoras. 

d) A sociedade em geral e a vizinhança em particular estão cada vez mais 

exigentes e críticas no que diz respeito a danos ambientais e à poluição 

provenientes de empresas e atividades.  

e) Organizações não-governamentais estão sempre mais vigilantes, exigindo o 

cumprimento da legislação ambiental, a minimização de impactos, a 

reparação de danos ambientais, ou impedem a implantação de novos 

empreendimentos ou atividades. 

f) Compradores de produtos intermediários estão exigindo cada vez mais 

produtos que sejam produzidos em condições ambientais favoráveis. 

g) A imagem de empresas ambientalmente saudáveis é mais bem aceita por 

acionistas, consumidores, fornecedores e autoridades públicas. 

h) Acionistas conscientes da responsabilidade ambiental preferem investir em 

empresas lucrativas, porém, ambientalmente responsáveis. 

i) A demanda por produtos cultivados ou fabricados de forma ambientalmente 

compatível cresce mundialmente, em especial nos países industrializados. 

Os consumidores tendem a dispensar produtos e serviços que agridem o 

meio ambiente. 

Os objetivos e as finalidades inerentes a um gerenciamento ambiental nas 

empresas evidentemente devem estar em consonância com o conjunto das 

atividades empresariais. Portanto, eles não podem e nem devem ser vistos como 

elementos isolados, por mais importantes que possam parecer num primeiro 

momento. Vale aqui relembrar o trinômio das responsabilidades empresariais: 

 

a) Responsabilidade ambiental;  

b)  Responsabilidade econômica; 

c)  Responsabilidade social. 
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Tais exigências são voltadas para a concessão do “Selo Ecológico”, mediante 

a rotulagem ambiental. Acordos internacionais, tratados de comércio e mesmo 

tarifas alfandegárias incluem questões ambientais na pauta de negociações, 

culminando com exigências não tarifárias que em geral afetam produtores de países 

exportadores. A empresa é a única responsável pela adoção de um SGA; o 

cumprimento e a conformidade devem ser seguidos integralmente sob pena de a 

organização cair num tremendo descrédito no que se refere às questões ambientais. 

Diversas organizações estão cada vez mais preocupadas em mostrar seu 

desempenho em relação ao meio ambiente; alguns resultados práticos já podem ser 

reconhecidos: a principal ferramenta de escolha de ações de empresas com 

responsabilidade social e ambiental é  Dow Jones Sustainability Group Index  (Indice 

Dow Jones de Sustentabilidade), lançado em setembro de 1999 pela Dow Jones e a 

Sustaintable Asset Management (SAM), gestora Suíça especialista em análise de 

investimentos em empresas comprometidas com a responsabilidade social e 

ambiental. Segundo Carbalho (2005), no período de 2000 a 2005 o Dow Jones 

Sustainability Group Index ultrapassou em 1,8 % o índice Dow Jones Geral. 

 
 

2.4  Legislação Ambiental na América Latina  

 
 

A questão ambiental começou a ser discutida com mais profundidade na 

maioria dos países latino-americanos somente a partir de meados da década de 80 

do século passado. Neste período temos, por um lado, o aumento dos problemas 

ambientais ocasionados pela concentração populacional nas grandes metrópoles, 

como a questão do acesso à água, o tratamento do esgoto, distribuição urbana e 

ocupação de solos. Por outro lado, acentuaram-se as conseqüências da degradação 

ambiental causada pelas diversas atividades econômicas, como a agricultura 

(monocultura voltada para a exportação), a mineração, a pesca e a atividade 

industrial. Nesses países, a opção pelo mercado globalizado destrói pequenas 

economias, aprofundando o modelo exportador que sempre visou melhorar os 

tradicionais indicadores econômicos, como o PIB. Exportam-se commodities, 

destacando produtos agrícolas como a soja, a pasta de celulose, milho e trigo, 
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minérios, como o Cobre, Ferro, Alumínio, Prata e, no melhor dos casos, o Aço, tendo 

também de origem animal como a carne, a farinha e óleo de peixe.  

A América Latina mantém o envio ao exterior de seus recursos naturais e fica 

com os prejuízos ambientais. As metas de superávit e do chamado “risco país” 

acabam sendo jogos perversos, favorecendo o capital especulativo, em que os 

indicadores de qualidade de vida não estão contemplados. 

A América Latina é uma região de grandes contrastes, tanto sob o aspecto 

social quanto econômico. Comunicados oficiais indicam que certas regiões do 

continente já atingiram um grau de organização social e desenvolvimento econômico 

comparável ao dos países desenvolvidos, porém a maioria dos países latino-

americanos ainda vive em condições precárias. Grandes projetos, implementados 

por governos ou grandes companhias nacionais ou multinacionais, não tiveram seus 

impactos ambientais avaliados e discutidos com os grupos sociais atingidos pelos 

projetos. Pesquisadores apontam que um fator relevante foi a política social que 

vivenciaram esses países. A maioria dos países latino-americanos viveu durante 

grande parte do século XX sob ditaduras que restringiram as liberdades individuais. 

Instituições de pesquisa, Universidades e outras instituições de ensino tiveram suas 

atividades voltadas à geração de pesquisas delineadas pela pressão política 

existente. A própria ação das ONGS (Organizações Não-Governamentais) era 

tolhida e encarada como ingerência externa nos interesses dos países, já que a 

maioria destas organizações na época professaram ideologias contra o regime e 

outra grande parte era de origem estrangeira.  

O maior problema no atual estágio de desenvolvimento das sociedades latino-

americanas não é a falta ou o pouco desenvolvimento da legislação; é a fraca 

implementação da legislação existente, agravada ainda mais pelo atual cenário de 

expansão econômica, que está gerando uma fragilização crescente dos direitos 

sociais e da gestão ambiental no mundo inteiro e, em especial, nos países 

considerados emergentes. Existem inúmeros exemplos em toda a região, que 

traduzem o descaso das autoridades e das empresas em relação ao meio ambiente. 

Pode-se citar: 

 

α) Extensas áreas de floresta amazônica localizada no Peru, no Brasil e na 

Colômbia – apesar de estarem sob proteção legal – ainda são derrubadas por 

falta de controle das autoridades da região; 
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β) No Brasil, no México, no Peru, como na maioria dos países, grande parte dos 

recursos hídricos está poluída por efluentes domésticos e industriais, apesar 

de existir legislação que exige o tratamento destas emissões; 

χ) Em todos os países de America Latina, criaram-se diversas leis referentes ao 

controle de efluentes domésticos, industriais e agrícolas que, todavia não são 

respeitadas, aumentando o nível de poluição dos lagos e cursos de água; 

Rosenberg (1997) 

δ) As emissões atmosféricas de atividades mineradoras no Peru, Bolívia e no 

Chile ainda causam danos ao meio ambiente, apesar de existirem leis 

regulamentando estas atividades. 

Especialistas latino-americanos e de diversos órgãos internacionais apontam 

os seguintes fatores como principais impedimentos a um efetivo controle ambiental e 

cumprimento da legislação na região: 

 

a) Pouca coordenação entre os diversos órgãos ambientais, agências 

econômicas e sociais; 

b) Falta de recursos financeiros para implementação de programas e projetos; 

c) Poucos profissionais qualificados e escassez de recursos para treinamento e 

equipamentos de monitoramento; 

d) Falta de decisão política para implementação de programas e projetos; 

e) Pressão econômica por partes de grupos que se sentem afetados pelas 

ações de controle.  

A expansão econômica dos grandes conglomerados, aliada ao processo de 

precarização do governo, traz políticas de desenvolvimento que fomentam os mega-

empreendimentos privados e, no melhor dos casos, através das PPPs (Parcerias 

Público-Privadas). Delineia-se, assim, a consolidação da aliança entre o governo e 

as grandes empresas – que, aliás, financiam as campanhas eleitorais dos 

governantes – em obras como, no caso peruano, o gasoduto de Camisea e outras 

muitas delas sem licenças ambientais. Essas corporações obtêm lucros máximos a 

despeito da contaminação e expansão continuada sobre o ecossistema nos países 
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sul-americanos. No aspecto social, o êxodo rural continua crescente, bem como a 

conseqüente favelização das cidades, ilustrativos do grande impacto do avanço 

industrial e do agravamento das questões sociais.  

No meio urbano, os parâmetros de poluição, violência e miséria já passaram 

dos padrões aceitáveis, com níveis elevados de desperdício de energia e bens de 

consumo descartáveis, resultando em uma vida insalubre e, por que não dizer, 

quase insuportável para a maioria da população. Da mesma forma, deve-se pôr um 

freio aos mecanismos de financiamento da insustentabilidade, que drenam milhões 

de dólares para grandes empreendimentos sem cobrar a viabilidade ambiental e a 

responsabilidade social das empresas. É fundamental que as autoridades sejam 

cobradas para ações emergenciais e para a necessidade de uma reflexão, de forma 

democrática, sobre os programas de desenvolvimento adotados.  

Fica evidente o caráter de submissão a este modelo de crescimento, por meio 

da concessão de licenças a mega-obras, ignorando grandes impactos sócio-

ambientais. As políticas ambientais tornaram-se, muito mais, meras formalidades, 

raramente resistindo à recorrente exigência de flexibilização, dentro da lógica de 

“não impedir o desenvolvimento”. Neste quadro, as Conferências Nacionais de Meio 

Ambiente acabaram sendo eventos “chapa-branca”, sem retomar as deliberações 

tiradas nas conferências anteriores.  

No entanto, no ambiente jurídico a legislação ambiental, que há cerca de 30 

anos era praticamente inexistente na região, foi rapidamente implantada. O modelo 

da política ambiental na América Latina foi elaborado a partir da Conferência de 

Estocolmo. O principal sinal desta mudança é que a questão ambiental ainda em 

transição foi incorporada às constituições da maioria dos países da região, em 

diversos níveis de profundidade. Nos últimos 25 anos, 14 países latino-americanos 

promulgaram novas constituições, todas elas contendo capítulos específicos 

tratando sobre a questão ambiental. O meio ambiente deixa de ser encarado como 

assunto somente limitado às atividades econômicas e às decisões de governos. O 

cidadão passa a ter assegurado seu direito em dispor de um meio ambiente 

saudável, assim como acontece nas sociedades mais desenvolvidas. Na América 

Latina a legislação ambiental evoluiu da seguinte maneira:  

 

α) Código Nacional de Recursos Naturais Renováveis e de Proteção ao Meio 

Ambiente (Colômbia, 1974); 
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β) Lei Orgânica do Ambiente (Venezuela, 1976); 

χ) Lei para a Prevenção e Controle da Contaminação Ambiental (Equador, 1976); 

δ) Lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, (Lei 6938). 

Mecanismos de Formulação e Aplicação do Conselho Nacional do Meio 

(Brasil, 1981); 

ε) Lei para a Proteção e Melhoramento do Meio Ambiente (Guatemala, 1986); 

φ) Lei do Equilíbrio ecológico e proteção do meio ambiente (México, 1988); 

Substituindo a LFPA, de 1982 e a LFPCCA, de 1971; 

γ) Código do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Peru, 1990); 

η) Lei Geral do Meio Ambiente (Bolívia, 1992); 

ι) Lei Geral do Meio Ambiente (Honduras, 1993); 

ϕ) Lei Sobre as Bases Genéricas do Meio Ambiente  (Chile, 1994); 

κ) Lei Orgânica do Ambiente (Costa Rica, 1995); 

λ) Lei Geral do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Nicarágua, 1996); 

μ) Lei Sobre o Meio Ambiente (Cuba, 1997). Substituiu a Lei  33 de 1981; 

ν) Lei Geral do Meio Ambiente (El Salvador, 1998); 

ο) Lei Geral do Meio Ambiente (Panamá, 1998); 

π) Lei Geral do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Rep. Dominicana, 2000); 

θ) Lei Geral de Proteção Ambiental (Uruguai, 2000). 

 

A maioria dos países da América Latina estabeleceu legislações ambientais 

específicas, tratando de assuntos como: recursos hídricos, recursos minerais, áreas 

marinhas, pesca e caça, recursos florestais, turismo, produtos químicos e poluição 

atmosférica. Criaram-se leis específicas regulamentando temas como a 

obrigatoriedade de execução dos EIA (Estudos de Impacto Ambiental), o correto 
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gerenciamento e disposição final de resíduos perigosos, as leis de crimes 

ambientais, e normas estabelecendo padrões para emissões atmosféricas e níveis 

de tratamento de efluentes.  

O primeiro EIA realizado na América Latina foi no Brasil, no projeto da 

Barragem e Usina Hidroelétrica de Sobradinho, em 1972. No entanto, o 

estabelecimento de critérios básicos para implementação dos EIA pelo CONAMA4 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente) ocorreu em 1986, através da sua resolução 

001/86.  

A partir de 1980, muitos países da região criaram novas instituições 

ambientais na forma de ministérios, secretarias, agências controladoras, conselhos e 

comissões. Países como o México, Honduras e Nicarágua são bons exemplos de 

países que implementaram sua política ambiental através de Ministérios. Outros, 

como o Chile, Equador, Guatemala e Peru, optaram por conduzir a questão 

ambiental através de Comissões Coordenadoras.  

Na conferência Global Environmental Outlook (GEO) de 2008, Ricardo 

Sanchez afirmou que  "Os governos mostram certa vontade política para proteger o 

meio ambiente. Têm leis, têm ministérios e comissões nos parlamentos, mas não se 

avança o suficiente nas políticas ambientais, Isto faz com que os países lancem 

muitos projetos com perfil desenvolvimentista e com o único interesse no 

crescimento econômico, sem considerar o impacto ambiental. Falta vontade por 

parte dos governos para incluir a dimensão ambiental em todos os setores para de 

fato ser possível encaminhar uma estratégia de desenvolvimento sustentável", 

acrescentou. "É preciso ficar claro que o fundamental não é crescer a todo custo, e 

sim crescer em qualidade, crescer naquelas coisas que têm um impacto maior na 

qualidade de vida das pessoas, no equilíbrio com os ecossistemas"5. 

Novos fatos, na área econômica e social, estão forçando cada país a 

aprimorar e alterar suas leis e avançar cada vez mais em direção ao conceito de 

                                            
4  O COMANA: Órgão brasileiro que regulamenta a legislação e emite resoluções para todo o 

território brasileiro, sobre medidas e normas relacionadas com a proteção ao meio ambiente, O 
CONAMA foi instituído pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, como um órgão normativo na 
área ambiental. O órgão encarregado de fiscalizar as leis e as resoluções do CONAMA, em nível 
federal, é o IBAMA  (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 
Alem disso, cada Estado do Brasil possui seu órgão estadual correspondente. 

 
5 Ricardo Sanchez: Diretor do Escritório do Pnuma para a América Latina e o Caribe, discurso 
na Global Environmental Outlook (GEO), avaliação ambiental periódica organizada pelo Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
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desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, analistas apontam tendências que 

deverão contribuir para a melhoria do controle ambiental e a criação de leis mais 

restritivas: 

 

α) O papel cada vez mais forte desempenhado pela opinião pública sob regimes 

democráticos; 

β) A atuação dos meios de comunicação, apontando os problemas ambientais e 

informando a população; 

χ) O fortalecimento das procuradorias públicas em todos os países da América 

Latina; 

δ) Crescimento da importância das normas técnicas em economias cada vez 

mais internacionalizadas; 

ε) Empresas multinacionais e locais voltadas para o mercado exportador estão 

introduzindo sistemas de gerenciamento ambiental e obtendo certificações na 

norma ambiental ISO 14001; 

φ) O aumento do número de ONGs com grande atuação na área ambiental e 

social; 

γ) A “indústria ambiental” apresenta um rápido crescimento, abrindo novas 

oportunidades de trabalho e ampliando a oferta de cursos especializados. 

 Cabe acrescentar que o desenvolvimento sustentável da América Latina não 

depende somente da criação de leis ambientais mais elaboradas e restritivas. É 

importante que sejam criados mecanismos locais e internacionais que possibilitem à 

América Latina atingir melhores padrões de educação, emprego, moradia e saúde 

para seus habitantes. 

Quanto às normas ambientais da série ISO 14001, é cada vez maior o número 

de empresas – principalmente nas economias mais industrializadas da região – 

implementando sistemas de gerenciamento ambiental para, em seguida, obterem a 

certificação.  O Brasil tem o maior número de empresas certificadas na América 

Latina – 1.500 - A Argentina dispõem de cerca de 84 empresas certificadas, o 

México, cerca de 45, e o Chile, 25, e o Peru, 9. Quanto às certificações em outras 
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regiões da América Latina, estas ainda são em número reduzido.  As empresas que 

estão obtendo a certificação ambiental são empresas com o seguinte perfil: 

a) Empresas de grande porte, nacionais ou multinacionais; 

b) A grande maioria destas empresas exporta parte de sua produção para a 

Europa, EUA ou Japão; 

c) A maior parte das empresas certificadas na norma ISO 14001 já obtiveram a 

certificação na série 9000. 

Algumas empresas certificadas já estão solicitando a seus fornecedores que 

implementem um sistema de gerenciamento ambiental, para que no futuro também 

possam solicitar a certificação ambiental. 

 

2.5  Legislações Ambientais no Peru 

 
Neste item, se faz menção às normas, leis envolvidas com o meio ambiente 

que visam o equilíbrio entre exploração e usos do ambiente marinho utilizados no 

Peru como instrumentos regulatórios. Foram focalizados principalmente os aspectos 

legais que contemplam as ações e atividades desenvolvidas na região de estudo.  

O modelo da política ambiental do Peru, assim, como na maioria de países 

sul-americanos, foi elaborado a partir da Conferência de Estocolmo. No entanto, as 

normas legais e de controle no Peru sobre o uso e proteção ao meio marinho 

iniciam-se no ano de 1947. O governo peruano, por Decreto Supremo nº 781, 

estabelece que o mar territorial do Peru é de 200 milhas e compreende a área 

marinha eqüidistante à sua costa. O presidente do Peru proclama a soberania do 

Estado e jurisdição nacional sobre toda a extensão da plataforma submarina, assim 

como as águas epicontinentais que a cobrem e sobre as do mar adjacentes em toda 

a extensão necessária para a conservação e vigilância das riquezas contidas. “O 

Decreto não afeta a livre navegação de embarcações de outras nações, tem como 

intuito proteger e conservar os recursos marinhos em beneficio da população 

peruana”. Em 18 de agosto de 1952, Chile, Equador e Peru assinam a Declaração 

de Santiago sobre zonas marinhas. O Peru foi o primeiro país em incluir na tese de 

direito às 200 milhas a defesa do meio ambiente marinho, não pelo potencial de 
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recursos pesqueiros, e sim pela importância biológica que ele constitui no habitat 

das aves guaneiras. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o direito ao mar (1956-1958), em 

Genebra, Suíça, a comissão reconheceu que o direito exigido pelos países a 

respeito do mar territorial e a pesca não salvaguarda a proteção adequada à fauna 

marinha contra o desperdício ou extermínio; a inexistência de normas de proteção 

representava uma ameaça ao fornecimento de alimentos no mundo. Desta forma, a 

conferência adota em 1958 institui a zona contígua sobre a qual os estados 

passariam a exercer determinados direitos, assinando a responsabilidade de 

proteger o meio ambiente marinho na área territorial que lhes pertence, e enfatiza: 

“se os limites do mar territorial forem estabelecidos sem levar em consideração as 

condições de vida e de reprodução das espécies dentro do habitat e fora dele, o que 

sua natureza evolutiva exige, todo o espaço além do mar territorial ficará privado da 

proteção desejável” (MANIHAS. 2004). 

 No ano de 1969 o Peru assina a Civil Liability Convention (CLC), ou 

Convenção sobre a Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por 

Óleo, realizada em Bruxelas em 1969. A convenção tem como objetivo principal 

estabelecer o limite de responsabilidade civil por danos a terceiros causados por 

derramamentos de óleo no mar, excluindo-se os derivados claros como gasolina, 

óleo diesel e querosene, criando assim um sistema de seguro compulsório, que se 

aplica aos navios petroleiros dos países signatários a esta Convenção. Esta 

Convenção está ratificada por 79 países, dentre eles o Brasil. 

 A Lei Geral de Pesqueira foi aprovada mediante Decreto Legislativo 1869. A 

lei normaliza a propriedade estatal dos espaços marinhos contidos na quarta região 

(mar de Grau), 200 milhas mar afora eqüidistante à costa peruana a partir da 

coordenada 180 21’ 08’’ latitude sul e 700 22’ 29’’ longitude fronteira com Chile, e 03° 

23’ 33’’ latitude Sul e  80°12' 50" longitude oeste, fronteira com o Equador. Nesta lei 

também são normalizadas a administração de todos os recursos hídricos e a 

administração das atividades relacionadas com a exploração e manutenção, 

aprovada em 25 de março de 1971. 

 O Decreto Supremo 001-71-PE regulamenta e complementa a Lei Geral de 

Pesqueira, implementando-a com normas direcionadas ao controle dos processos 

produtivos e qualidade dos produtos hidrobiológicos. O Decreto Supremo foi 

aprovado em 21 de junho de 1971. 
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 O Decreto Supremo 001-72-PE normaliza a capacidade dos equipamentos de 

pesca e critérios gerais para estabelecer as cotas técnicas de extração.  A lei foi 

uma medida atenuante à queda substancial dos estoques marinhos. O decreto foi 

aprovado em 28 de fevereiro de 1972. 

 Ante a crescente evolução do comércio internacional, o governo peruano 

assina a convenção internacional para a seguridade da vida humana no mar, em 

1974 (SOLAS). Posteriormente assina o convênio internacional para prevenir a 

contaminação por navios (MARPOL 73/78).  

 Resolução Ministerial 350-79-PE normaliza os requisitos técnicos para 

estabelecimentos de fábricas processadoras de recursos hidrobiológicos.  O governo 

do então Presidente Morales Bermudês abre licitação para implantação de novas 

fábricas processadoras de óleo e farinha de pescado, tendo como intuito que o país 

recupere sua posição no ranking mundial.  A resolução foi editada no jornal nacional 

em 14 de maio de 1979. 

 No ano de 1979 é assinada a International Convention On Maritime Search 

And Rescue  (Convênio internacional sobre busca e salvamento marítimo (SAR). 

 A Resolução Ministerial 038-83 PE DGT normaliza as disposições para evitar 

a contaminação ambiental causada pelas indústrias dedicadas ao processamento de 

recursos hidrobiológicos; a resolução ministerial marcou um quadro na defesa de 

cidades ribeirinhas, após anos de luta das populações do porto de Chimbote, La 

planchada e Ilo. O decreto Supremo foi aprovado e publicado em 16 de maio de 

1983. 

Até 1990 as leis e normas ambientais implementadas país eram direcionadas 

para áreas especificas; a unificação de normas de proteção ao meio ambiente teve 

seu inicio após criação do Código Nacional del Medio ambiente y Recursos 

Naturales.  

O Código Nacional del Medio ambiente y Recursos Naturales, que foi 

promulgado no mês de setembro de 1990 pelo Decreto Legislativo 613, foi 

promulgado sem um marco institucional de diálogo, nem o mínimo conhecimento da 

opinião pública, contendo em seu escopo diversas normas e parâmetros que 

posteriormente foram e ainda são palco de discussões e modificações que limitam a 

eficiência do Código. 

As regras ambientais foram estabelecidas segundo a lógica do poder 

econômico e seguindo a mesma lógica do modelo hegemônico de desenvolvimento 
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dos países emergentes. Atualmente no Peru a situação é a mesma ou pior; as 

políticas continuam se pautando pelo investimento na exportação de commodities, 

em especial cobre, prata, ouro, farinha e óleo de pesca, o gás natural, e também 

pela elevada dependência de capitais externos e com uma política interna 

direcionada através dos planos professados por organismos econômicos mundiais 

como, por exemplo, o FMI (Fundo monetário internacional). 

Na década de 1990-2000, o governo de turno (Alberto Fujimori) visa à 

inserção do país no mercado internacional. A partir de 1991 o país inicia o processo 

de privatização das empresas públicas, a qual paralisou as reformas ambientais, e a 

suspensão da política ambiental teve como objetivo garantir a venda das empresas. 

Em termos ideais, o Código Nacional e do Meio Ambiente obrigava as 

empresas públicas ou privadas – que realizam atividades produtivas tais como a 

mineira, hidrocarbonetos, desenvolvimento energético, empresas pesqueiras, 

florestais, as habilitadas a construção de projetos de grande magnitude, entre outras 

– a apresentar um estudo de impacto ambiental. No entanto, não foi criada a 

Instituição responsável para coordenar as atividades referentes ao meio ambiente, 

bem como para fazer cumprir o Código. Desta forma, o código só foi aprovado para 

conhecimento público. Em cumprimento com a política econômica de 

desregulamentação das atividades produtivas e neo-liberalismo, o Governo 

implementa o “Programa para o incentivo da participação privada” COPRI, no final 

de 1991, através do Decreto legislativo 757. O decreto estabelece que tais 

atividades produtivas não estão obrigadas a apresentar o estudo de impacto 

ambiental. E conferiu à autoridade setorial respectiva a atribuição para determinar o 

sistema de risco associado ao processo.  Essa medida ocasionou o surgimento de 

uma legislação ambiental inoperante e desigual entre setores e subsetores 

econômicos. Como aponta Carlos A. Rojas Marcos6, problemas ambientais 

oficialmente não existiam ou não eram relevantes. A implementação de lei COPRI 

desencadeia uma setorialização das competências ambientais. O governo impõe a 

meta “Eliminar todas as dificuldades e distorções de caráter legal e administrativa 

que atrapalham o desenvolvimento das atividades econômicas e que restringem a 

livre iniciativa privada, sendo ela essencial para a exitosa inserção no mercado 

                                            
6    Secretário executivo Regional Centro do Conselho Nacional de meio ambiente (CONAM), Lei nº 
26410. 
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internacional”. As decisões produtivas são tomadas de acordo com as tendências do 

mercado, e não conforme mandatos governamentais.  

Assim, o controle ambiental limitou-se a estudos de falibilidade (prazos, 

metas, mecanismos, responsabilidades, etc). Para os ambientalistas, a frustração na 

implementação do Código forçou a aceitar o critério de falibilidade e a necessidade 

de ajustar interesses. 

O tipo de pressão ambiental, principalmente externa, veio de bancos e grupos 

financeiros internacionais, que foram acionadas por grupos de investidores que 

precisavam de injeção de capital a baixos juros, motivados pela Lei de Crescimento 

à Iniciativa Privada (privatizações de estatais). Ressalta-se o papel do BID e 

BNDES. Por outro lado, as ONGs e instituições científicas questionaram os 

procedimentos abordados no Peru em relação ao meio ambiente. Ante esta pressão, 

por DL nº 25902, de 27 de novembro de 1992, foi criado o Instituto Nacional de 

Recursos Naturales – INRENA, que é um organismo público descentralizado do 

Ministério de Agricultura, encarregado de realizar as ações necessárias para o 

aproveitamento sustentável dos recursos naturais renováveis e biodiversidade 

silvestre. Como autoridade nacional, mantém uma estreita relação com autoridade 

de governos nacionais, instituições públicas e privadas. 

 Posteriormente foi criado o Consejo  Nacional del Medio Ambiente - CONAM, 

instituição encarregada de controlar e regulamentar em nível nacional as questões 

ambientais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente e a autoridade nacional têm por 

finalidade planejar, promover, coordenar, controlar e defender o meio ambiente, ou 

patrimônio natural da Nação. O CONAM foi criado mediante lei nº 26410, publicada 

em 22 de dezembro de 1994.  Para um melhor desenvolvimento de suas atividades, 

foi criado como um organismo descentralizado, com autonomia funcional, 

econômica, administrativa e técnica, que depende do ministério da presidência 

(conselho de ministros). O conselho diretor é formado por dez membros: três 

representantes do Governo Nacional, um dos governos regionais, um dos governos 

locais, um representante dos setores econômicos primários (atividades extrativas), 

um dos setores econômicos secundários (indústria manufatureira), um das ONG`s 

ambientalistas, um das universidades e um dos representantes profissionais. 

Seguindo o plano econômico estabelecido pelo FMI, governos posteriores 

implementaram o programa de investimentos (parceria público-privada) para 

grandes  empreendimentos, com utilização midiática e eleitoral, como nos caso dos 
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projetos associados à exploração de recursos minerais, indústrias de celulose e 

energéticos. O CONAM tornou-se mais um balcão de licenças do que propriamente 

um órgão de gestão ambiental, pois carecendo de poder legal, sem um quadro 

funcional de especializados na área, foi submetido ao poder político do executivo, ao 

longo da sua existência, sempre pareceu estar sofrendo um processo de intervenção 

direcionado ao favorecimento do setor econômico.   

 Atualmente, o quadro ambiental no Peru é dramático. No que se refere às 

florestas, a cada ano perdem-se de 140 a 400 mil hectares de área relativa ao 

bioma. Em relação à pesca, informes da FAO já apontam a super exploração. Os 

volumes de recursos extraídos nos últimos 5 anos, mesmo com melhores 

embarcações e sistemas de localização de cardumes, têm mostrado um declive de 

20% em relação a anos anteriores; a grande desculpa do governo peruano e de 

industriais do setor é o  Fenômeno atmosférico  “El Niño”. Esses argumentos sem 

caráter técnico demonstram a submissão e fragilidade dos órgãos de governos em 

relação à indústria privada. 

O quadro de fragilização deliberada da gestão ambiental continua 

favorecendo os setores da economia tradicionalmente imediatistas e promotores da 

degradação. Assim, as políticas adotadas permanecem dissociadas das necessárias 

preocupações com a sustentabilidade, tanto no que se refere ao modelo de 

desenvolvimento quanto no âmbito da gestão ambiental. Além disso, o governo 

peruano estabeleceu “limites máximos permissíveis” de contaminação que duplicam 

os recomendados pela Organização Mundial da Saúde. 

  O Decreto Legislativo nº 438, que decreta a Lei Orgânica da Marinha de 

Guerra do Peru, estabelece a Direção Geral de Capitanias e Guarda-costas como 

órgão que planeja, normaliza, dirige e controla as atividades nos âmbitos marinho, 

fluvial e lacustre do território nacional, relacionado com as atividades da marinha 

mercante nacional, navegação pesqueira, navegação de lazer e esporte, trabalho 

marítimo e outras atividades afins. Inclui a proteção ao meio marinho, seus recursos 

e riquezas, bem como a segurança da vida humana no mar, rios e lagos, vigilância 

de portos, cais, assim como a repressão ao contrabando e qualquer outra atividade 

ilícita na sua jurisdição. A Direção geral de capitanias e guarda-costas é a 

autoridade máxima marítima fluvial e lacustre em nível nacional. 

 O Decreto lei 25977 - Lei Geral de Pesca – normaliza as atividades 

pesqueiras.  O Documento é constituído por 90 artigos, desenvolvidos com o intuito 
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de atrair investimento no setor pesqueiro e facilitar a venda das empresas estatais. 

Foi decretado pela Assembléia Nacional de Ministros, em 21 de dezembro de 1992, 

após o auto golpe de estado em junho de 1992.  A lei teve uma série de adaptações, 

destacando o Decreto Supremo 012-2001-PE , 027-2003-PRO, 028-2003 –PRO,  

032-2003-PRO ( entenda-se PRO como ministério da Produção). 

 O Decreto Supremo 01-94-PE, décima disposição transitória do regulamento 

da Lei geral de Pesca, indica o tempo de que as pessoas dedicadas à atividade 

pesqueira dispõem para cumprir com a apresentação do Programa de Adequação e 

Manejo Ambiental.  O decreto supremo foi publicado em 14 de janeiro de 1994. 

A Resolução Ministerial 033 -94 -PE designa os membros da Comissão 

Especial Permanente para a Proteção Ambiental do Setor Pesqueiro, cuja função 

seria elaborar e aprovar os programas de Adequação e Manejo Ambiental (PAMA), 

bem como os estudos ambientais (EIA). Foi decretada em 19 de janeiro de 1994. 

A Resolução Ministerial 073-94 – PE tem como finalidade o cumprimento 

segundo estabelecidos no Artigo 5 da lei Março de Crescimento do Investimento 

Privado (COPRI). O D.L. nº 757 Autoriza o escritório geral de pescaria a fazer um 

registro administrativo no qual as instituições públicas e privadas devem apresentar 

um Programa de Adequação e Manejo Ambiental (PAMA).  A resolução foi publicada 

em 11 de fevereiro de 1994. 

 A Resolução Ministerial 177—94-PE aprova termos de referência para 

elaboração de estudos de impacto ambiental no setor pesqueiro. A resolução foi 

publicada em 04 de maio de 1994. 

 A Resolução Ministerial 231 -94- PE estabelece que o Ministério de Pesca, 

apoiado de argumentos e evidências científicas disponíveis e de fatores 

socioeconômicos, determine, segundo o tipo de pescaria, a temporada de pesca, 

entre outras normas que garantam a preservação racional dos recursos 

hidrobiológicos. A resolução foi fundamentada nos artigos 9 e 10 da Lei Geral de 

Pesca e publicada em 15 de junho de 1994. O principal órgão assessor do Ministério 

de Pesqueira constitui o Instituto do Mar Peruano (IMARPE). 

 A Resolução Ministerial 232-94-PE aprova lineamentos para a elaboração do 

estudo de impacto ambiental para aqüicultura. A resolução foi aprovada e publicada 

em 15 de junho de 1994. 
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 A Resolução Ministerial 236-94-PE aprova as diretrizes para elaboração do 

programa de Adequação e manejo ambiental às atividades de processamento 

pesqueiro. A Resolução foi publicada em 21 de junho de 1994. 

 A Resolução Ministerial 478-94-PE fixa limites permissíveis de emissão de 

dejetos ao meio ambiente marinho para atividades pesqueiras de consumo humano 

indireto. De acordo com o artigo 130 da Lei Geral de Pesca (Decreto Lei 25977 

ressalt Decreto Supremo nº 01-94-PE), enfatiza e declara que as pessoas que 

desenvolvem atividades pesqueiras são responsáveis pelas emissões, lançamentos 

e disposição de despejos ao meio ambiente marinho e continental. 

Lei nº 26620, de controle e vigilância das atividades marítimas, fluviais e 

lacustres. A presente lei confere o controle das atividades desenvolvidas no âmbito 

marítimo, fluvial e lacustre à Autoridade marítima (Marina de Guerra do Peru).  Esta 

lei foi publicada em 07 de junho de 1996. 

 Lei de áreas naturais e protegidas: Lei N° 26834.  A lei normatiza os aspectos 

relacionados com a gestão de áreas protegidas e sua conservação de conformidade, 

de acordo com o artigo 68 da constituição política do Peru. Definem-se como áreas 

protegidas os espaços continentais e/ou marítimos do território nacional, 

expressamente conhecidos e declarados como tais, incluindo suas categorias e área 

de zonificação e biodiversidade biológica. Inclui também aspectos relacionados com 

o paisagismo, importância científica, assim como sua contribuição ao 

desenvolvimento do país. Sua condição natural deve ser mantida e perpetuada, 

podendo-se permitir o uso regulado da área e aproveitamentos dos recursos. Essa 

Lei foi publicada em 04 de julho de 1997. 

 Lei do Sistema Nacional de Gestão Ambiental Lei nº 28245 (título preliminar) 

– A presente lei tem como objetivo assegurar o eficaz cumprimentos dos objetivos 

ambientais nas entidades públicas; fortalecer os mecanismos de transetorialidade na 

gestão ambiental, dever que corresponde ao Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAM) . Esta lei foi aprovada em  08 de junho de 2004. 

 O Decreto Supremo 046-2004 – EM indica que o Decreto supremo nº 016-93-

EM apresenta limitações em relação à apresentação de Estudos de Impacto 

ambiental. O Estado estabelece disposições para a prorrogação excepcional de 

prazos para o cumprimento da apresentação do estudo e cumprimento dos projetos 

meio-ambientais específicos e contemplados no Programa de Adequação e Manejo 

Ambiental. O Decreto Supremo 046-2004 determina que titulares da atividade 
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mineira e energética podem apresentar o referido estudo até 31 de dezembro de 

2005. 

 

2.5  Considerações finais.  
 

 Como foi observado ao longo do capítulo, a preocupação com o meio ambiente 

não é assunto recente, porém teve grande impulso a partir da década de 1960, em 

que surgiram os primeiros movimentos ambientalistas, motivados principalmente 

pela extinção de algumas espécies, mudanças climáticas e redução da casqueta 

polar. Os argumentos têm alertado a população sobre o perigo das águas e a super 

exploração dos recursos naturais. 

 Com base na crescente manifestação ambiental, políticos e representantes de 

diversos setores sociais implementaram mecanismos para a proteção do meio 

ambiente, que deram origem a conferências em nível internacional, destacando 

entre elas a I Conferência da ONU Sobre Meio Ambiente em Estocolmo, que 

alertava sobre a insustentabilidade do modelo econômico de crescimento ilimitado 

responsável pelas  alterações no equilíbrio climático e ecológico do Planeta, e a 

Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente, que culminou com a 

elaboração da Declaração do Rio, a Agenda 21, que institucionalizou princípios para 

um novo estilo de vida na terra, proteção dos recursos naturais e busca do 

desenvolvimento sustentável. Baseados nas diretrizes elaboradas nestas 

Conferências, a maioria de países iniciaram a implementação de políticas no sentido 

de proteger o meio ambiente, prevenir, reduzir ou mitigar os efeitos da poluição. A 

nova abordagem conduziu os países a gerar uma legislação ambiental e à 

implantação do sistema de Estudos de Impactos Ambientais (EIA). 

No final do presente capítulo, foi feita menção às normas e leis envolvidas 

com o meio ambiente aprovadas no Peru e utilizadas como instrumentos 

regulatórios, que visam o equilíbrio entre exploração e uso do ambiente marinho.  
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3   POLUIÇÃO DE AMBIENTES AQUÁTICOS 
 
3.1 Generalidades   
 

Neste capítulo centrar-nos-emos na identificação de parâmetros envolvidos 

na hidrodinâmica dos poluentes, considerando as características do local de estudo 

(Baía de Paracas). O embasamento teórico é fundamental para provar duas 

questões: a primeira; identificação dos poluentes na baía de Paracas e a segunda 

determinar o sistema de circulação dos poluentes na baía de Paracas 

 Para a Organização Mundial da Saúde, (OMS), um curso de água é 

considerado poluído quando a composição e o estado desta são diretamente 

alterados em conseqüência da atividade do homem. Estas águas, portanto 

prestaram menos a todos os usos para as quais elas poderiam servir em seu estado 

natural. 

 Poluir provém do verbo latino “pollutare” que significa sujar, conspurcar. Por 

outro lado, o termo contaminar origina-se de “contaminare” que se relaciona com a 

transmissão por contágio. A diferença é sutil, mas existe. Uma água pode estar 

poluída pela temperatura, pela cor, por argila etc. e não estar contaminada. Nem 

toda água poluída é contaminada, entretanto, toda água contaminada está poluída. 

(BUSTAMANTE, 1998). Examinando-se os efeitos de resíduos nas águas 

receptoras, podem-se distinguir as seguintes formas de poluição: 

 

• Poluição física; 

• Poluição exclusivamente química; 

• Poluição bioquímica – biológica; 

• Poluição radiativa entre outras. 

 

 A poluição física, é a alteração visual de um ambiente, como a alteração da 

cor, a presença de corpos estranhos e partículas flutuantes, tem um grande efeito 

sobre a opinião pública, enquanto a presença de patogênicos e substâncias 

químicas nocivas só pode ser determinada por exames técnicos. Entretanto não é 

difícil encontrar garrafas e sacolas plásticas flutuando em nossas praias. Geralmente 

a poluição física apresenta-se em dimensões e quantidades grandes, por isto pode 
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ser determinada com facilidade. O programa ambiental das Nações Unidas estima 

que 46 000 peças de lixo plástico flutuam em cada 2,5 quilômetros quadrados dos 

oceanos. Desse total, quatro quintos chegam até o mar varridos pelo vento ou 

levados pela água da chuva, pelos esgotos e rios. Um quinto é lançado pelos navios. 

O Atol de Midway, localizado próximo ao Havaí, simboliza o drama da poluição 

causada pelos plásticos. Situado no meio do Oceano Pacífico, ele recebe 

diariamente o entulho plástico trazido do Japão e da costa oeste dos Estados Unidos 

por duas correntes que convergem para suas praias. O lixo de Midway causa a 

morte de quase metade dos 500.000 albatrozes que a cada ano nascem na ilha. Os 

albatrozes alimentam os filhotes com pedaços de plástico, que confundem com 

comida. Tartarugas, focas e leões-marinhos também comem as peças plásticas, e 

muitos deles morrem por asfixia ou lesões internas. 

 

 A poluição química ocorre quando os poluentes lançados em cursos de água 

não são depurados ou eliminados pelos mesmos, normalmente associando-se a 

compostos orgânicos ou minerais. Metais tóxicos, como o mercúrio, cádmio, 

chumbo, zinco, cobre, arsênio e outros, tendem a se acumular nos sedimentos onde, 

de acordo com as condições físico-químicas presentes, poderão formar complexos, 

mudar de forma ou serem translocados através dos diversos elos da cadeia 

biológica (VALLE, C. E, 1998). 

 

 A poluição bioquímica-biológica, é a poluição provocada pela presencia de 

compostos químicos de origem orgânico é prejudicial por causar o “enriquecimento” 

das águas e desta forma  facilitar o desenvolvimento nocivo de microrganismos, 

principalmente algas, prejudicando a qualidade da água. Exemplo disto é o 

aparecimento da maré vermelha, que é um desenvolvimento desenfreado de 

microalgas Rhodophicophyitas. A presença eventual ou sistemática de organismos 

patogênicos nas águas receptoras certamente constitui o aspecto de maior 

significação e interesse para a saúde pública. Além da contaminação bacteriana, 

deve-se ter em consideração, também, a presença de vírus e parasitas. A 

contaminação das águas costeiras, por bactérias, por vírus e parasitas, é geralmente 

ocasionada pelo lançamento de esgoto, portanto, também podem estar presentes 

em águas costeiras os agentes de cólera, da febre tifóide e para-tifóide, salmonelas 

causadoras de gastro-enterites, leptospira Goldman, C. R. and Horne, A. J. (1983). 
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O excesso de algas decorrente dos resíduos da ação humana também é mortal para 

os corais. Mesmo antes de se decomporem, as algas formam um escudo que 

bloqueia a luz do sol, fundamental para a sobrevivência dos corais. Embora os 

recifes de coral cubram menos de 1% do solo dos oceanos, eles servem de abrigo 

para 2 milhões de espécies, ou 25% da vida marinha. De acordo com John 

McManus, diretor do National Center for Caribbean Coral Reef Research, nos 

Estados Unidos. A ocupação acelerada, nas últimas décadas, de uma das regiões 

turísticas americanas, as Florida Keys, provocou um aumento tão intenso no 

lançamento de esgotos no mar que os quase 350 quilômetros de corais da região 

estão desaparecendo, vítimas de algas e de bactérias. 

 

 A contaminação radiativa, provocada pelo descarte de resíduos radiativos 

entre eles o cesium-137, o urânio beneficiado, principalmente nas águas de 

resfriamento dos reatores nucleares constitui um grave problema da atualidade. A 

contaminação radiativa altera principalmente a cadeia biológica presente no 

ambiente aquático e se propaga nos continentes graças à atividade pesqueira. 

(SANTANA, 2008). A tabela 3.1 mostra algumas das fontes de poluição e sua 

manifestação no meio ambiente.  

 
Tabela 3.1  Fontes de poluição das águas  

FONTES POLUENTES POLUENTES IMPACTOS 

Resíduo doméstico, animal, 
industrial e fluxo urbano. Resíduos oxigenados 

Redução do oxigênio da 
decomposição de bactérias, odor 
fétido, disrupção de comunidades 
aquáticas 

Resíduos industriais, irrigação 
da agricultura, químicas, 
minerações, sais móveis, 
emissões de automóveis 

Ácidos inorgânicos, sais e 
metais tóxicos 

Toxicidade crônica e aguda em 
organismos vivos, perda do uso 
doméstico da água. 

Bactéria e vírus de resíduos 
humanos e animais 

Agentes causadores de 
doença 

Doenças contagiosas, como cólera, 
tifo, disenteria. 

Produtos químicos da 
agricultura, resíduos domésticos 
e industriais, derrames de óleos 

Produtos químicos 
orgânicos. 

Toxicidade crônica e aguda para os 
organismos vivos; odor e sabor 
desagradáveis; perda do uso 
doméstico da água. 

Resíduos humanos, animais, 
industriais contidos nos aportes 
da agricultura 

Nitratos, fosfatos de 
nutrientes de plantas 
(agrotóxicos). 

Eutrofização e redução de oxigênio. 

Erosão do solo advinda da 
implantação de obras civis, 
hidroviárias e atividades 
agrícolas  

Sedimentos. Assoreamento dos cursos de água, 
disrupção de comunidades aquáticas. 

Fonte Santana, (2008) 
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A poluição de corpos hídricos superficiais é um dos maiores problemas 

ambientais em todo o mundo, causando efeitos negativos para a saúde ambiental e 

prejudicando a manutenção das condições básicas de qualidade d'água para seus 

diversos usos. Este tipo de poluição tem origem principalmente no lançamento de 

esgotos domésticos e industriais. Como conseqüência destes lançamentos, podem 

ocorrer problemas de saúde na população, causados por ingestão de alimentos 

provenientes das águas contaminadas e pelo contato direto com esta água, que 

pode veicular agentes nocivos químicos ou biológicos. Segundo oceanógrafo 

Richard Feely, do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), os 

materiais plásticos lançados como lixo nos mares, que antes apenas tornavam feias 

as praias, hoje são responsáveis pela morte em massa de pássaros que vivem nos 

litorais. "A composição química dos oceanos mudou mais rapidamente no século XX 

do que nos últimos 650.000 anos". 

 As baías, em particular as semi-fechadas, que oferecem habitats com 

condições atraentes para o desenvolvimento de grande quantidade de espécies 

marinhas, em geral são locais ideais para fomentar empreendimentos como, por 

exemplo, a aqüicultura. No entanto, nas imediações dessas baías se encontra a 

maior concentração de cidades, portos, complexos industriais e um elevado número 

de favelas nas periferias das cidades, que crescem rapidamente, e cujos esgotos, 

lixo e dejetos têm como destino final as águas da baía, com a presença cada vez 

maior de materiais sólidos que destroem a fauna e a flora marinha, contaminando a 

vida ambiente (ALEIXO, L. A. G; TACHIBANA, 2002). 

 A produção de dejetos é inerente à própria existência humana, sendo 

observada em maior volume em grandes centros urbanos, dado que estas regiões 

sofreram grande elevação da concentração demográfica, acompanhada do aumento 

da industrialização; em muitos casos, não são assistidas por um planejamento 

urbano e de infra-estrutura. No geral, principalmente nos países em 

desenvolvimento as políticas públicas responsáveis do planejamento demográfico 

ignoram sua importância, sobrecarregando outros setores sócio-econômicos, como 

a saúde publica e transporte urbano. 

A construção de grandes empreendimentos turísticos nessas sensíveis faixas 

costeiras constitui fatores de agravamento do equilíbrio ecológico; a indústria do 

turismo tem influenciado na contaminação de águas balneares e no enriquecimento 

excessivo das águas marinhas com nitratos e fosfatos, particularmente graves em 
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mares fechados. De acordo com diversos estudos, existem 35 zonas marinhas que 

sofrem episódicas carências de oxigênio – sobretudo localizadas em partes do Golfo 

do México e Mares do Norte, Mediterrâneo, Morto e Negro – resultantes dos 

crescimentos anômalos de algas em águas com excesso de nutrientes (FAO, 2006). 

A Figura 3 mostra o processo de geração de uma zona morta. 

Figura 3 - Processo de geração de uma zona morta 

 

Diversos processos ambientais e socioeconômicos realizados na zona 

costeira são indiretamente afetados por atividades produtivas e econômicas 

realizadas mesmo distantes dos litorais. Um dos principais impactos gerados por 

atividades que afetam a região costeira é o controle de fluxo por barragens para 

abastecimento de água. A construção de barragens e açudes resulta, via de regra, 

em uma diminuição significativa do fluxo fluvial a jusante, particularmente em 

períodos de estiagem, levando à concentração de substâncias presentes na água e 

ao desequilíbrio entre erosão e sedimentação ao longo do curso do rio e, 

principalmente, em sua região estuarina. Seguem-se, entre outros, a agricultura, a 

pecuária, incluindo a aqüicultura, que conduz a alterações no uso do solo, 

geralmente levadas a cabo após mudanças nos relevos e a substituição da 

vegetação nativa.  

A contaminação de estuários e mangues provocada por dejetos trazidos pelos 

rios de cidades do interior, matérias-primas e insumos necessários para o 

desenvolvimento econômico e social da própria costa ou que dão origem ao 

intercâmbio comercial com outras regiões (exportações) fazem com que os grandes 

contingentes humanos vejam nesta área a oportunidade do crescimento; não é sem 
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motivo que na costa estão instaladas as maiores cidades do mundo. Por outro lado, 

tem-se a contaminação marinha provocada por derrames de hidrocarbonetos, a 

eutrofização das bacias, a bioinvasão provocada pela presença de novos 

organismos (água de lastro), desaparecimento de espécies marinhas (sobre-pesca), 

transformações e mudanças nos relevos, resultadas da construção de edifícios, 

estradas, atracadouros, portos, etc. 

Os dados sobre os efeitos da degradação dos ambientes costeiros à saúde 

pública são conclusivos (VALLE, C. E, 1995); são conhecidos os riscos de irritações 

na pele, nos olhos, dos casos de hepatite e outras doenças de veiculação hídrica, 

causadas pela imersão em água costeira poluída, bem como os resultados das 

descargas de óleos por embarcações, que podem vir a contaminar os peixes e 

crustáceos, trazendo a mortalidade destes ou podendo vir a ser ingeridos pela 

população. Na Fig 3.2  podemos observar o processo de contaminação de uma baía 

ou estuário por dejetos domésticos e industriais através da difusão de poluentes 

transportados por um emissário submarino, os quais voltam a costa por ação das 

ondas. 

 
Figura 4 - Contaminação de uma baía ou estuário 

 
Com o aumento da ocorrência destes fatos, cresce também a preocupação, 

em proporção mundial, sobre o perigo atual e potencial da poluição ambiental e a 

exigência para que os órgãos públicos e as agências responsáveis pelo controle e 

monitoramento do meio ambiente desenvolvam métodos mais eficazes para a 

preservação do meio ambiente, principalmente o aquático. Até há alguns anos, os 

efeitos provocados pela industrialização e esgotos somente eram tratados pelos 
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profissionais da área de biológicas, muitas vezes com lutas fatais, como as ocorridas 

no porto de Chimbote, no Peru, em que 12 estudantes de Universidade Nacional de 

Chimbote foram mortos por opor-se à construção de uma fábrica de farinha e óleo 

de peixe (fish-meal), em 1984 (CARNERO, D; BRINATI, M.A, 2002). No entanto 

hoje, ante a crise provocada pela falta de recursos marinhos (crise na Indústria 

Pesqueira), efeitos sobre a saúde publica (2.490 pessoas foram mortas no Peru pelo 

Vibrio cholarae em 1992) e a crise na indústria naval, uma só empresa, ao longo de 

um litoral de 2.124  Km, desencadeou o interesse de trabalhar em conjunto com a 

finalidade de obter maiores benefícios do mar, tendo como objetivo avaliar os 

impactos provocados pelas atividades antrópicas. 

A poluição hídrica de maior representatividade em volume e carga é de 

natureza orgânica, principalmente por estar associada à composição dos esgotos 

domésticos e industriais, e constituir o principal aspecto de qualidade ambiental no 

Peru, que conta com precária ou ainda inexistente infra-estrutura de coleta e 

tratamento de esgotos domésticos e industriais em todo o território nacional. O 

processo de estabilização da matéria orgânica presente na água do corpo receptor 

ocorre com o consumo de oxigênio dissolvido através do metabolismo dos 

microrganismos decompositores, levando muitas vezes à depleção deste elemento 

essencial para a vida aquática em geral. A poluição hídrica é ainda favorecida pela 

inexistência de padrões de lançamento. Corpos hídricos, como baías, lagos, 

estuários, e até mesmo trechos de rios que possuem baixo padrão de circulação 

hidrodinâmica, muitas vezes não possuem capacidade de transporte e diluição 

suficientes para mitigar o impacto do lançamento de águas residuárias. 

A baía de Paracas, devido à sua fertilidade natural, lento intercambio de água, 

e forma morfológica semi-fechada, está naturalmente a ser predestinada a ser vítima 

da poluição e contaminação provocada pelo elevado crescimento de atividades 

antrópicas que estão se concentrando na área. A sua pouca profundidade, 

temperatura da água marinha, salinidade e condições de luz são ideais para a 

proliferação de algas, conseqüentemente zooplancton, no passado constituía um 

ambiente que albergava baleias para rotinas de acasalamento e procriação. Por 

outra parte, em função do crescimento demográfico e novos complexos produtivos 

na zona, aliado a um inadequado planejamento urbano tem-se produzido uma série 

de transtornos na área em estudo. A figura 5 permite visualizar o processo de 

degradação da baía de Paracas 
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Figura 5 -  Sistemática da poluição de baías e estuários 

 

 As alterações nesses ambientes aquáticos têm provocado uma série de 

investimentos, parte deles com o objetivo de recuperar as áreas degradadas devido 

ao crescimento das atividades antrópicas e outras destinadas à construção e/ou 

reestruturação de portos, fomentada pelo aumento no comércio internacional e 

navios cada vez maiores os quais exigem berços maiores, altura da coluna de água, 

operações de dragagem, sinalização etc. 

 

3.2 Hidrodinâmica dos Poluentes 
 

Um requisito indispensável para a mitigação dos efeitos da poluição em 

ambientes costeiros radica na habilidade em prever a distribuição, as taxas de 

transferência e o destino final dos contaminantes (sedimentos e efluentes). Nesta 

perspectiva os modelos matemáticos de transporte são ferramentas cada vez mais 

procuradas e utilizadas na gestão da qualidade da água, como instrumento de apoio 

à decisão na medida em que são capazes de prever e ajudar na implementação de 

soluções com vista à proteção ambiental.  

A complexidade da simulação do transporte de sedimentos resulta do vasto 

número de processos envolvidos no escoamento (ondas, marés, vazões de rios, 

vento, etc.), assim como da quantidade de fenômenos presentes na integração entre 

o escoamento e os sedimentos (arrastamento, ressuspensão/deposição), e 

especialmente da interação, não-linear, entre processos com escalas de tempo e de 
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espaço muito diferentes (SILVA et al.,1997). Baías e estuários são ambientes 

extremamente dinâmicos, em resposta aos ventos, às marés e/ou escoamento do 

rio; daí que a compreensão do transporte e destino de poluentes nestes sistemas 

requer um conhecimento dos processos físicos, químicos e biológicos que aqui 

ocorrem, além das propriedades dos próprios contaminantes. Um poluente, quando 

entra em um corpo receptor, seja ele um estuário ou baía, é controlado pela 

hidrodinâmica resultante do encontro da vazão com o montante do efluente, 

distribuindo-se por duas fases, a fase particulada e a fase dissolvida. 

A fase particulada está associada às partículas em suspensão, podendo por 

isso acabar por se depositar no fundo, tendo aí o seu destino final, ou se 

ressuspendidos os sedimentos, voltar a ser mobilizada para a coluna de água. A 

agregação de partículas em suspensão em flocos é essencial para a sedimentação, 

pois flocos maiores, além de aumentarem a sedimentação, criam a possibilidade de 

esta acontecer (VAN DER LEE, 2001). A colisão de partículas depende 

essencialmente da concentração da suspensão, das condições de turbulência, da 

aproximação entre elas por movimentos Brownianos e devido a terem velocidades 

de sedimentação diferenciadas. A eficiência depende das características das 

partículas (ex: teor orgânico, origem biológica) e das condições do meio envolvente, 

onde a salinidade toma um papel relevante. 

A distribuição entre a fase particulada e dissolvida é um dos mais importantes 

mecanismos no controle de transporte de poluentes nesses ambientes marinhos, 

podendo um elevado número de fatores influenciar nesta distribuição, entre eles 

temos: a salinidade, o pH, o equilíbrio oxidação-redução e mecanismos de coesão a 

orgânicos e inorgânicos (STUMM; MORGAN, 1981).  

A fase dissolvida circula neste ambiente, dependendo do equilíbrio com a fase 

particulada, podendo receber contribuições importantes das águas intersticiais 

contaminadas pela concentração de poluentes no leito de sedimentos, sendo 

posteriormente direcionada a profundidades maiores.  

A hidrodinâmica é a principal força motriz no transporte de substâncias 

químicas (poluentes, nutrientes), biológicas (fitoplâncton, zooplâncton) e geológicas 

(sedimentos). A Tabela 3.2 permite visualizar as características dos ambientes 

hídricos associados a qualidade da água.  
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Tabela 3.2 Características associadas à qualidade da água 

CARACTERÍSTICAS FATORES CONDICIONANTES INDICADORES

HIDRODINÂMICAS

Vazão afluente
Volume do reservatório
Vazão do efluente
Sazonalidade das chuvas

Tempo de retenção
Índice pluviométrico

MORFOMÉTRICAS

Profundidade
Comprimento
Área de superfície
Área de Drenagem
Comprimento das Margens

Curvas cota/área
Curvas cota/volume
Relação área do reservatório/ 
comprimento das margens

TÉRMICAS Densidade da água
Estratificação térmica
Temperatura

QUÍMICAS E 
BIOQUÍMICAS

Substrato do fundo
Aporte de nutrientes e de matéria orgânica

Nitrogênio
Fósforo
DBO

FÍSICAS
Sólidos em suspensão
Vegetação ciliar
Processos erosivos na bacia hidrográfica

Turbidez
Concentração de clorofila
Oxigênio dissolvido

 
     Fonte: Santana (2008) 

 

 

3.3  Modelagem do transportes de Poluentes  
 

A gestão dos recursos hídricos deve ser conduzida com máxima preocupação 

ambiental, em função da incidência de doenças que podem ser causados pelos 

poluentes.  Uma tomada de posição ao respeito requer de um sistema adequado, 

ágil e confiável de monitoramento de todos os poluentes que são despejados nos 

recursos hídricos. Nesse contexto, entender a dinâmica dos poluentes nos corpos de 

água permite conhecer, avaliar e quantificar os agentes causadores da degradação 

ambiental. 

A constatação das ameaças e dos potenciais efeitos antrópicos negativos 

sobre os corpos de água (já estudados) exige uma abordagem um tanto quanto 

simplificada, partindo-se da abordagem e uso da modelagem matemática ou 

numérica aplicada. 

Os modelos matemáticos são instrumentos originalmente desenvolvidos para 

auxiliar na solução de problemas. Não obstante, além de serem utilizados para 



61 
 

ajudar na minimização de problemas de poluição, eles possibilitam compreender o 

meio ambiente e visualizá-lo, pois os modelos matemáticos associam as 

informações físicas, químicas e biológicas (CHAPRA, 1997). 

Modelos matemáticos podem ser classificados de acordo com as 

características dinâmicas e numéricas (SHENG, 1983). No tocante à sua dinâmica, a 

dimensão espacial é a característica da sua classificação. Assim, eles podem ser 

unidimensionais, (1D), Bidimensionais (2D) tridimensionais (3D). 

Os modelos são cada vez mais reconhecidos como instrumentos úteis para 

simular processos de gestão das águas e são constantemente refinados e 

atualizados, para encontrar soluções de problemas novos e emergentes da poluição 

da água superficial (BOCKELMANN et al., 2004; RAUCH et al., 1998). 

A utilização de modelos matemáticos, que descrevem de forma aproximada 

os processos envolvidos no complexo ecossistema litorâneo, tem um papel 

importante na prevenção de uma evolução anormal do processo. Da análise dos 

comportamentos do sistema podem resultar algumas conclusões que se revelam 

fundamentais para o estabelecimento de um diagnóstico, assegurando uma base 

científica para uma adequada gestão do recurso. A presença de substâncias 

dispersas e/ou dissolvidas em corpos de água que sejam decorrentes ou não de 

atividades antrópicas, como, por exemplo, despejos de dejetos domésticos, petróleo, 

sedimentos, etc., podem resultar em danos a esses ecossistemas. É, portanto, 

importante a previsão, o monitoramento e a avaliação dessas ações. 

O desenvolvimento de modelos matemáticos para entender a dinâmica e 

circulação de poluentes teve grande influência a partir dos modelos de derrames de 

petróleo. Os primeiros trabalhos desenvolvidos, no que diz respeito aos modelos de 

transporte de poluentes, eram extremamente teóricos e não consideravam alguns 

fenômenos fundamentais para a correta quantificação dos processos reais que 

acontecem, como a dispersão causada pelos ventos e as correntes marinhas. 

Serão descritos, sucintamente, os modelos que simulam o comportamento 

dos poluentes. 

Ruy de Sá (2004) realizou o estudo numérico da circulação induzida pela 

maré na Baía de Florianópolis, no modelo numérico chamado POM (Princeton 

Ocean Model), e acompanhou durante oito meses o comportamento da circulação 

hidrodinâmica destas águas. A pesquisa científica resultou na mais longa série de 

medições do nível do mar na Baía de Florianópolis. A utilização do modelo numérico 
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de pesquisa foi também essencial para o registro de dados, pois este possui um alto 

grau de detalhamento para melhor compreensão dos processos que acontecem nas 

regiões costeiras ou de estuário, tipo de foz em que o curso da água se expande 

mais ou menos em relação à largura. O POM é um modelo resolvido por diferenças 

finitas, que já foi aplicado com sucesso para simulações de escala de bacia 

oceânica e para regiões costeiras. Todas as referências com utilização do modelo 

podem ser encontradas no endereço eletrônico: 

http://pom.princeton.edu/POM04/references.php. O modelo foi desenvolvido pela 

Universidade de Princeton, nos Estados Unidos da América; o Princeton Ocean 

Model já foi aplicado a diversas escalas espaciais e temporais, tendo representado 

com sucesso as circulações observadas em diversas regiões. 

O modelo DIVAST tem sido tradicionalmente utilizado na área costeira. Este 

modelo vem sendo utilizado no Programa de Pós-Graduação de Engenharia 

Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGEA/UFES) para 

determinar os padrões de escoamento e o transporte de poluentes no interior das 

baías de Vitória - Espírito Santo (ROCHA, 2000; CASTRO, 2001; BARROS, 2002; 

MACIEL, 2004). 

O modelo QUAL2E foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (USEPA, United States Environmental Protection Agency). Este 

programa é de fácil manuseio, o que explica a sua popularidade como ferramenta de 

apoio ao gerenciamento da qualidade d'água e o grande número de artigos 

científicos com o seu uso. (COX, 2003). O modelo QUAL2E é unidimensional de 

escoamento permanente. Desta forma, o modelo assume que os solutos são 

completamente misturados através da seção transversal, o transporte advectivo 

ocorre com o fluxo médio e o transporte dispersivo é proporcional ao gradiente de 

concentração (lei de Fick), sendo esta a principal restrição do modelo, pois os 

coeficientes de difusão são constantes, não tendo relação com o campo de 

velocidades (BROWN; BARNWEL, 1987). 

O modelo MIKE-11 foi desenvolvido pelo Instituto de Hidráulica Dinamarquês 

(DHI - Danish Hydraulics Institute). O módulo principal do sistema é o modelo 

hidrodinâmico, que simula a dinâmica do movimento d'água em rios ou canais. Os 

módulos que podem ser adicionados incluem os que simulam a advecção-dispersão, 

qualidade d'água, transporte de sedimentos, eutrofização e chuva-escoamento. O 

MIKE11 é bastante utilizado por profissionais da Agência Ambiental da Inglaterra 
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(EA, Environment Agency), que trabalham com prevenção de enchentes, e para 

avaliar o impacto de descartes intermitentes em rios e estuários. O transporte de 

solutos é simulado por um módulo de advecção-dispersão que resolve a mesma 

equação 1D de conservação de massa que o QUAL2E, mas o MIKE11 a executa 

através de uma solução dinâmica. Desta forma, o modelo conceitual também se 

baseia nos segmentos em série, mas neste caso o fluxo é modelado explicitamente 

usando as equações hidrodinâmicas completas, e as equações de advecção-difusão 

são resolvidas dinamicamente (COX, 2003). 

O SisBAHIA® foi desenvolvido pela Área de Engenharia Costeira e 

Oceanográfica do Programa de Engenharia Oceânica da COPPE/UFRJ. O 

SisBAHIA® é capaz de realizar modelagem ambiental de corpos d’água costeiros e 

é constituído por um modelo de circulação hidrodinâmica para corpos d’água rasos 

(2DH e 3D), um modelo de transporte euleriano advectivo-difusivo, um modelo de 

transporte lagrangeano advectivo-difusivo e um modelo de qualidade d'água. O 

SisBAHIA® utiliza elementos finitos na discretização espacial e diferenças finitas na 

discretização temporal. Uma das vantagens do modelo de qualidade d'água do 

SisBAHIA® é a parametrização do termo referente ao transporte difusivo, não 

considerando os coeficientes de difusão constantes. O uso desta parametrização 

permite uma facilidade na calibração, já que uma parte dos termos difusivos é 

calculada pelo modelo, a partir do campo de 19 velocidades. Outra vantagem é o 

esquema numérico adotado. Este modelo utiliza o método dos elementos finitos na 

discretização espacial e o método das diferenças finitas na discretização temporal 

(ROSMAN, 1997, 2000, 2001; CUNHA et al., 2003). 

A Modelagem computacional do transporte (advecção-difusão) e do regime 

hidrodinamico (escoamento) permite avaliar o impacto de como determinadas ações 

podem alterar o regime hidrodinâmico, bem como de determinadas substâncias. 

Este trabalho considera que o constituinte simulado é aquele formado por dejetos 

humanos e o interesse é obter a concentração geográfica de origem pesqueira. O 

transporte do constituinte é realizado através de uma série de mecanismos de 

mistura e classificados como sendo aqueles que produzem o transporte difusivo. O 

transporte advectivo  é realizado pelo campo de escoamento, que é influenciado por 

fatores astronômicos (marés) meteorológicas (ventos) sazonais (descargas de 

efluente) e por efeitos secundários (força de coriolis). O transporte difusivo deve-se 
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principalmente à turbulência do escoamento, pois a difusão molecular é menos 

importante. 

 

Equação de advecção e dispersão 

 

O transporte e a dispersão de poluentes em cursos das águas naturais são 

normalmente descritos por um modelo unidimensional, na forma da equação 

diferencial, conhecida como equação da advecção-dispersão, deduzida a partir de 

um balanço de massa, onde os fluxos são regidos pela Lei de Fick. De acordo com a 

primeira lei de Fick1, para um processo de difusão molecular unidimensional, o fluxo 

de massa de um poluente é proporcional ao gradiente de sua concentração, 

traduzido numa expressão matemática por: 

 

´
cj D
x
∂

= −
∂         (3.1) 

 

Onde: 

j = fluxo ou taxa de transporte de massa por unidade de área transversal  
c = concentração 
D = coeficiente de difusão molecular 
x, = direção em que se desenvolve o processo. 
 

 A introdução da eq.(3.1) numa equação de balanço de massa permite 

estabelecer a relação que descreve como a massa é transferida nos processos 

unidimensionais de difusão fickiana, conhecida como equação da difusão, que é da 

forma: 

21( , ) exp
44
xc x t
DtDtπ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
      (3.2)   

 

Sendo t = tempo no qual o processo se desenvolve; assim a solução 

fundamental é dada por: 

 

( ,0) ( )
( , ) 0

c x x
c t

δ=
±∞ =         (3.3)   
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Onde:  δ(x) representa a função delta de Dirac. 

 

Nestas condições a um t fixo, a equação de difusão pode ser representada 

por: 

 
21( , ) exp

44
xc x t
DtDtπ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
       (3.4)   

 

Assim, é semelhante a uma distribuição gaussiana de freqüência, com 

variância σ2 . Dessa semelhança, permite-se concluir que 4πDt = 2πσ2, de onde se 

obtém a relação básica do método dos momentos: 

 
21

2
dD
dt
σ⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

         (3.5)   

 

Segundo French (1985), para o caso do fluxo de massa em escoamento 

turbulento, mas com uma velocidade média predominantemente longitudinal, como a 

gerada por uma correnteza, e considerando a aplicação do princípio da conservação 

da massa, conduz à equação de transporte, que se escreve como: 

 
2 2 2

2 2 2

c c c c c c cu v w D D D
t x y z x y z
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

+ + + = + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     (3.6) 

 

Onde: 

D = Coeficiente de difusão  
c = c(x,y,z,t). 
u = componente longitudinal instantânea da velocidade. 
v = componente vertical instantânea da velocidade. 
w = componente transversal (lateral) instantânea da velocidade. 
x = dimensão longitudinal. 
y = dimensão vertical 
z = dimensão transversal. 
 

 O processo de discretização para a eq (3.6) utilizada na modelagem 2D,pode 

ser analizada no apêndice I e a modelagem da mesma no sotfware Matlab pode ser 

observada no capítulo 6, seção 6.3, (modelagem da dispersão dos poluentes na 
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baía de Paracas), Contudo, as equações parciais  que resolvem a equação de (3.6) 

atualmente são contidas como librárias dentro dos sotfware utilizados para 

representar problemas de escoamento de fluidos, como o caso de Matlab, Ladin, 

Flue, Dina, Ododis, Flue, Mike21, SisBahia, entre outros. Heitlager (2000), Hemker 

(2000), Gerritsma (2000), Bonaventura (2001), Gross (1999), Griffis (2000), Gomez-

Reyes (1995). 

Os modelos, contudo, contêm parâmetros que precisam ser bem avaliados, 

para que os prognósticos produzidos sejam confiáveis. No caso de escoamentos em 

rios, lagos estuários e/ou baías e ribeirões, é preciso conhecer a velocidade média 

do escoamento e o coeficiente de dispersão longitudinal, este último servindo como 

um indicador da capacidade de o curso de água dispersar os poluentes que em suas 

águas se dissolvam, (CANCINO, l., NEVES, 1999; RODRIGUES, DA SILVA, 

NEVES, DEVENS, 2005).  

 No entanto, fica evidente que o monitoramento dos poluentes deve ser 

auxiliado por um sistema de avaliação baseado numa modelagem matemático-

computacional utilizando as equações físico-químicas constitutivas de uma teoria 

suficientemente adequada da cinética e da dinâmica destes poluentes.  As equações 

diferenciais que definem os processos naturais são resolvidas através de métodos 

numéricos. Sua complexidade depende do tempo para obter os resultados, nível de 

detalhamento, nível de discretização e intervalo de cada passo de tempo utilizado. 

Este último item é crucial para o tempo total de simulação e para a precisão dos 

resultados, pois é o tempo de referência para o modelo realizar as rotinas de cálculo. 

(BOUDREAU,1997). 

 

 

3.4 Características da qualidade da água da baía 

 

Os parâmetros utilizados para mediar a qualidade da água datam da década 

do 1970: o IQA - Índice de Qualidade das Águas, adaptado do índice desenvolvido 

pela National Sanitation Foundation em 1970 nos Estados Unidos. Este índice 

incorpora 9 parâmetros, que foram escolhidos pelos diferentes especialistas que os 

desenvolveram, como sendo os mais relevantes para serem incluídos na avaliação 

das águas. A aplicação destes índices na pesquisa de campo permitiu uma 
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abordagem mais completa e fidedigna da qualidade das águas, fornecendo um 

instrumento importante para a determinação do grau de contaminação da baía e seu 

monitoramento CETESB (2007). Os valores permissíveis de cada um desses 

padrões estão definidos na Lei Geral de Aguas del Peru, que data de 1994 e que 

fora aprovada por DS.261-69AP ( Apêndice H). 

 

 

3.5 Considerações finais do capítulo 3 
  

A energia dos ventos, das marés, a força de Coriolis e a diferença de 

densidade dão movimento à água, induzindo o transporte de poluentes. A 

hidrodinâmica, forçada pelas correntes, é o mais importante mecanismo envolvido 

no transporte de poluentes, originando a componente aditiva do transporte de 

sedimentos em suspensão. 

Nas três ultimas décadas, modelos matemáticos de hidrodinâmica têm sido 

utilizados com sucesso para analisar comportamento de poluentes em ambientes 

aquáticos, como o WASP (Water Analysis Simulation Program) nos EUA, o 

DELWAQ (Delft Water Quality Model) em Israel, o SOMIX (Dissolved Oxygen 

Simulation Model) de Portugal, o MIKE na Dinamarca e o MOHID no Brasil, dentre 

outros. No entanto, todos precisam de um banco de dados, principalmente 

relacionados à velocidade e direção das correntes, temperatura, viscosidade, etc., 

assim como do material poluidor. 

Na pesquisa de campo não foram obtidas informações relacionadas às 

correntes ao longo da baía de Paracas; ante esta situação, foi necessário 

implementar a técnica da determinação de correntes pelo método lagrangiano, 

conforme será comentado no capítulo 6, como também no apêndice E. 
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4  METODOLOGIA 
 

 

4.1 Abordagem 
 

Neste capítulo será descrita a abordagem metodológica utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa; nesse contexto foi feita a caracterização do problema 

seguida do embasamento teórico necessário para justificar a metodologia adotada, 

bem como das técnicas utilizadas para a coleta de dados “in situ”.  

 Avaliar a sustentabilidade de sistemas de produção é tarefa complexa. 

Embora muitas pesquisas fossem desenvolvidas na área, ainda existe uma carência 

de metodologias para avaliar a sustentabilidade dos sistemas de produção, 

integrados em sistemas ecológicos e sócio-econômicos. Vários desafios 

metodológicos estão relacionados às escalas de tempo e espaço, cujos objetivos 

visam o uso de sistemas de informações geográficas na avaliação do impacto 

ambiental e da sustentabilidade industrial. Neste sentido, esta pesquisa visa 

diagnosticar o impacto ambiental numa dimensão e que sirva de base para futuros 

trabalhos que possibilitem a sustentabilidade da baía de Paracas.  

 O trabalho consiste em um estudo de caso misto tipo qualitativo-quantitativo, 

no qual se investiga e analisa a situação atual da baía de Paracas. Tem como 

finalidade determinar os fatores que intervêm no processo de poluição da mesma.  A 

metodologia abordada na pesquisa permite responder a duas questões: “Como” e 

“Por que”. Essas duas perguntas apresentam natureza explanatória de difícil 

tratamento, utilizando métodos quantitativos, pois estes lidam com relações que se 

configuram no tempo e no contexto do estudo. Nossa pesquisa baseia-se 

fundamentalmente nessas duas questões. Neste contexto se faz necessário uma 

análise exploratória do processo de evolução dos fatores que intervém e provocam 

impactos na  baía de Paracas.  

 O crescimento demográfico atual traz à tona a necessidade de expandir 

novos espaços e implementar novas atividades para atender demandas sociais e/ou 

econômicas. Assim, a preocupação em avaliar e propor formas de gestão do espaço 

se torna evidente, para que o desenvolvimento seja sustentável. Ainda o ato de 

avaliar o espaço e discutir a problemática ambiental é uma tarefa a ser executada 

por uma equipe de pesquisadores e técnicos inter e multidisciplinar, pois são 
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inúmeras as variáveis consideradas sobre os aspectos socioeconômicos, os 

políticos e ambientais. A avaliação de impactos ambientais se fundamenta em 

analisar a matriz sócio-ambiental e tem o espaço geográfico como objeto de estudo. 

 

4.2 Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a Norma NBR-ISO 14001:2004 
 

A implementação do Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a Norma 

NBR-ISO 14001 segue algumas etapas onde filosofia é o conceito de melhoria 

contínua da qualidade ambiental. A fig 6 representa os estágios do conceito de 

melhoria continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Santana (2008) 

           Figura 6 - Filosofia é o conceito de melhoria contínua 

 

O objetivo de implantar um Sistema de Gestão Ambiental é melhorar o 

desempenho em relação ao meio ambiente, através do reconhecimento de suas 

atividades potencialmente poluidoras e o estabelecimento de planos de ação para 

atenuar ou eliminar estas características de operação.  

A Norma ISO 14001:2004 especifica requisitos relativos a um Sistema de 

Gestão Ambiental, permitindo a uma organização formular uma política e objetivos 

que levem em conta os requisitos legais e as informações referentes aos impactos 
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significativos. Ela se aplica aos aspectos ambientais que possam ser controlados 

pela organização e sobre os quais presume-se que ela tenha influência.  A norma 

(NBR ISO 14001:2004) define o aspecto ambiental do seguinte modo: “É o elemento 

das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o 

meio ambiente”. Deve-se entender elemento da atividade como a operação, 

processo ou conjunto de processos, ou componentes necessários para a elaboração 

de um produto ou prestação de um serviço ou decorrente da elaboração (Ex. rejeito). 

A identificação do aspecto ambiental deve ser feita levando em consideração 

as entradas e saídas (tanto intencionais quanto não-intencionais), associadas às 

suas atividades, produtos e serviços relevantes presentes, passados, planejados ou 

de novos desenvolvimentos, ou associadas a atividades, produtos e serviços novos 

ou modificados. Recomenda-se que este processo considere as condições 

operacionais normais e anormais, assim como situações de emergência 

razoavelmente previsíveis. Chamamos de “aspecto ambiental significativo” àquele 

aspecto que tem um impacto ambiental significativo. Entenda-se impacto ambiental 

como uma reação do meio frente ao aspecto ambiental. 

Segundo a definição trazida pela Resolução n.º 001/86 do CONAMA 

(Conselho Nacional de Meio Ambiente), Artigo 1º, o impacto ambiental é: “qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-

estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos 

ambientais.” Ou seja, “impactos ambientais” podem ser definidos como qualquer 

alteração (efeito) causada (ou que pode ser causada) no meio ambiente pelas 

atividades da empresa quer seja esta alteração benéfica ou não.  O levantamento de 

aspectos e impactos ambientais permite identificar: 

 

i. Atividades que causam impacto ao meio ambiente 

ii. Determinação da significância destes impactos 

iii. Atendimentos aos requisitos legais e normativos 

iv. Determinação dos controles operacionais 

v. Visão sobre o gerenciamento de resíduos 

vi. Estabelecimento de objetivos e metas 
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vii. Elaboração de planos de emergência e de monitoramento e medição. 

Desta maneira e com base na política ambiental, os aspectos com potencial 

negativo deverão passar a fazer parte de um programa de mitigação de seus efeitos, 

buscando-se a exata eliminação ou controle deste aspecto. Isto é possível através 

da busca de tecnologias de comprovada eficiência e treinamento dos funcionários. 

Neste contexto, a abordagem metodologia exige o cumprimento de requisitos 

como: 

• diagnóstico atualizado dos aspectos e impactos ambientais de suas 

atividades;  

• cumprimento da legislação ambiental. 

 

Os objetivos e metas na política ambiental devem ser baseados no 

conhecimento dos aspectos ambientais e dos impactos ambientais significativos; 

 

 

4.2.1 Diagnostico Ambiental 
 
 O diagnostico ambiental é o resultado da identificação e mensuração dos 

impactos ambientais. Nesse sentido, o diagnóstico tem como objetivo Identificar e 

avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados pela das diferentes 

atividades antrópicas desenvolvidas na área. Esta linha de ação consiste num 

instrumento de planejamento que gera indicadores sobre as potencialidades e 

fragilidades dos meios físico, biótico e socioeconômico capazes de subsidiar a 

tomada de decisões, servindo como base de articulação às ações públicas e 

privadas, segundo as necessidades de conservação, proteção, recuperação e 

desenvolvimento sócio-econômico (MMA, 2002). 

Considerando a inexistência, a necessidade e a importância de uma base de 

dados organizada sobre a área em questão, torna-se necessário realizar a 

caracterização, análise e elaboração de uma proposta conceitual de zoneamento 

ecológico-econômico, disponibilizando assim uma base de dados georreferênciados, 

na perspectiva de identificar as áreas degradadas e ocupadas pelas diversas 

atividades antropogênicas. 

Métodos de tratamento e análise de dados sociais, econômicos e ambientais 

utilizam, tradicionalmente, técnicas estatísticas bem estabelecidas, como análise de 
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variância, testes de hipótese, modelos lineares ou análise multi-critério. Porém estes 

métodos não nos permitem avaliar como os fenômenos descritos pelos dados 

distribuem-se no espaço geográfico. Atualmente novos métodos de tratamento e 

análise destes dados vêm sendo  desenvolvidos e aplicados em diversas áreas do 

conhecimento, seja em saúde, meio  ambiente, agricultura, pesca, maricultura, 

oceanografia, entre tantas outras. Druck et al. (2004) afirmam que a utilização dos 

dados georreferênciados melhora cada vez mais a capacidade de análise espacial, 

cujo foco principal é “mensurar propriedades e relacionamentos levando em conta a 

localização espacial do fenômeno em estudo de forma explícita. Trabalhos com  

Sistemas de Informação geográfica -SIG aplicados à zona costeira no Brasil vêm se 

desenvolvendo, principalmente através da seleção de sítios para maricultura, Scott e 

Vianna (2001), Simms (2002), Scott (2003), Zoneamento ecológico-econômico, 

MMA (2002) e estudos potenciais para pesca, Isaak (1997) entre outros estudos  

Os instrumentos técnicos fundamentais do Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE) requerem a análise das potencialidades e restrições à apropriação do 

território, dos problemas sócio-ambientais decorrentes das inadequações do uso dos 

bens naturais, tendo em vista identificar procedimentos para a conservação de 

parcelas desse território e eleger as melhores alternativas para a racionalização. 

Pode ser definido como instrumento que estabelece as diretrizes de ocupação do 

solo e do uso dos recursos naturais, através da identificação de unidades espaciais 

(zonas) que, por suas características físicas, bióticas e sócio-econômicas, sua 

dinâmica e contrastes internos devam ser objeto de atenção com vistas ao 

desenvolvimento de ações capazes de conduzir ao aproveitamento, manutenção ou 

recuperação do seu potencial. No entanto, seu desenvolvimento deverá expressar a 

setorização da área estudada em espaços homogêneos em relação ao seu potencial 

de ofertas e limitações ao uso e de problemas ambientais e sócio-econômicos, que 

exijam intervenções específicas para atender ao desenvolvimento sustentável de 

suas populações. 

 O ZEE tem por finalidade propiciar um diagnóstico preciso sobre o meio físico-

biótico, sócio-econômico e sobre sua organização institucional e oferecer, ainda, 

diretrizes de ação, as quais deverão refletir os diferentes interesses dos cidadãos 

(MMA, 2004). Desse modo, contribui para um sistema de planejamento mais eficaz, 

onde os investimentos e esforços, tanto do governo quanto da iniciativa privada, 

sejam aplicados de acordo com as peculiaridades das zonas, as quais passam a ser 
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tratadas como unidades de planejamento. O uso da metodologia de zoneamento-

ecológico-econômico oferece inúmeras vantagens, algumas destas são descritas na 

continuação: 

• Maior possibilidade de integrar dados e informações dispersas setorialmente;  

• Facilidade de leitura e interpretação e fácil acesso à informação; 

• Aproveitamento das experiências acumuladas nas instituições quanto a 

zoneamentos; 

• Maior transparência nos diagnósticos e nas proposições; 

• Rápida mobilização de equipes técnicas regionais e locais dessas 

instituições; 

• Integração interinstitucional, materializando as novas visões de planejamento. 

 

No Brasil, o ZEE encontra-se amplamente amparado pela legislação federal 

através do Decreto n. º 4.297, de 10 de julho de 2002, que regulamenta o art. 9º, 

inciso II, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE, e dá outras providências. “O 

mencionado Decreto estabelece os princípios e objetivos do ZEE, os termos para 

sua elaboração, os elementos mínimos que deverão constar de seu conteúdo, o uso, 

o armazenamento, a custódia e a publicidade dos dados e informações coletados, 

entre outros”. 

 Na presente pesquisa, a caracterização das áreas foram produto da 

manipulação de material cartográfico, imagens de satélite e mapas com informações 

complementares. O tratamento de imagens seguiu o perfil empregado na 

metodologia descrita no Brasil Zoneamento, Ecológico-Econômico (MMA, 2001; 

BRASIL, 2002). 

As fotografias satelitais e mapas empregados na pesquisa permitiram a 

visualização das áreas submetidas a diferentes atividades antropológicas, entre elas 

o desenvolvimento urbano, industrial, agrícola, aqüícola, de transporte, dentre 

outras. Nesta perspectiva, deve se entender que mapas e fotos não são apenas 

produtos cartográficos onde são registradas e armazenadas informações, mas 
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instrumentos de pesquisas que servem de apoio para o planejamento adequado do 

espaço geográfico. 

 O tratamento de imagens permite também caracterizar os pontos referenciais 

para a coleta de amostras de água marinha para posterior análise em laboratório. 

 Para desenvolvimento do trabalho utilizou-se a plataforma Google Earth, e o 

programa SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) o qual é um 

programa híbrido, que tem como objetivo realizar os cruzamentos dos diferentes 

mapas temáticos, de maneira a identificar as determinadas regiões em zonas. Com 

estes critérios, foi possível definir as seguintes zonas de intervenção: 

• Zona Primitiva - esta zona consiste de áreas naturais onde a intervenção 

humana tenha sido pequena ou mínima. 

• Zona de Uso Extensivo - consiste principalmente de áreas naturais pouco 

exploradas, porem com alguma alteração humana; 

• Zona Agrícola - zona dedicada ao cultivo de produtos agrícolas; 

• Zona Industrial - zona dedica à produção de novos itens, se caracteriza 

pela pouca presença de centros habitacionais. 

• Zona de Uso Especial - pertencem a esta zona as áreas necessárias à 

administração, manutenção e serviços da Unidade de Conservação;  

• Área Urbana. 

 A figura 7 mostra concepção da sistemática de um estudo de  Zoneamento-

Ecologico-Economico. 
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Figura 7 - Sistemática de Zoneamento econômico-ecológico 

 

A análise dos cenários foi realizada com base na análise lógico-intuitiva, 

baseada na experiência dos pesquisadores através da conjugação e cruzamento de 

dados, a técnica de geo-processamento se baseia no pressuposto da existência de 

inter-relações de eventos futuros, na qual é possível identificar alternativas 

locacionais relacionadas aos diferentes usos da terra e dos recursos naturais, sendo 

possível a separação de áreas, parcialmente homogenias delimitadas e 

suficientemente distintas entre si na superfície da área analisada. O método integra, 

em geral, um grupo de características ambientais (físicas, ecológicas, sociais, etc) 

que são analisadas e mapeadas. A facilidade de visualização dos resultados e a 

grande flexibilidade metodológica permite que o usuário determine o grau de 

complexidade de zoneamento.  A análise de geoprocessamento foi referenciada 

com dados obtidos do Mapa de Eco-regiões do Peru (Brack, 1986), especificamente 

da Eco-região do deserto da costa Leste do Pacífico Sul, e ainda complementada  

com dados  do Mapa das Zonas de Vida do Deserto Dessecado-subtropical (DD-S) 

e deserto Per-arido -Templado Cálido (DP-TC), obtidos do Mapa ecológico do Peru, 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Recursos Naturais (INREMA, 1995). A figura 

8 mostra a zonificação da região de Paracas-Pisco. 
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A figura 8 -  Zonificação da região de Paracas-Pisco 

 

Para a identificação dos aspectos ambientais são analisadas as informações 

existentes a respeito da área do empreendimento, da operação do empreendimento, 

da relação do empreendimento com outras instituições e cumprimento da lei em 

relação ao desenvolvimento das atividades. Desenvolve-se esta fase procurando 

estabelecer as inter-relações fundamentais (Key Link) entre a atividade antrópica 

desenvolvida  e o meio ambiente. 

 A determinação dos impactos ambientais está diretamente relacionada com 

as atividades antrópicas, sejam eles decorrentes da própria atividade desenvolvida, 

dos produtos obtidos, dos efluentes e resíduos, bem como dos benéficos gerados 

pela atividade. O impacto, sua magnitude e intensidade acompanham o ciclo de vida 

da atividade. Desta forma, os aspectos e impactos tem que ser avaliados durante 

toda a fase de vida da atividade, sendo elas identificadas na fase de planejamento, 

Implantação, operação, desativação e descarte. 
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A identificação dos aspectos e impactos na fase de planejamento deve 

considerar estudos de localização, análise de viabilidade econômica e avaliações 

políticas e sociais que geram expectativas, principalmente no meio sócio-econômico, 

pois podem induzir o desenvolvimento de movimentos migratórios, alterações do 

mercado imobiliário e reações de grupos e entidades organizadas da sociedade civil, 

com relação às questões ambientais. 

Na etapa de avaliação da importância dos impactos ambientais devem ser 

consideradas os objetivos ambientais e comerciais. Entre as considerações 

ambientais estão: a escala do impacto; severidade do impacto; probabilidade de 

ocorrência e duração do impacto. Enquanto que as considerações comerciais estão 

relacionadas com: potencial exposição legal e regulamentar; dificuldade de 

alterações do impacto; custo para alteração do impacto; efeito de uma alteração 

sobre outras atividades e processos; preocupações das partes interessadas; efeitos 

na imagem pública da organização.  

Na etapa de implantação são afetados os meios físico, biótico e sócio-

econômico. No ambiente físico são alteradas as características dos elementos 

básicos, como ar, solo e água; a realização de obras, em geral, acarreta alterações 

na paisagem natural. No meio biótico, pode ser alterado como conseqüência das 

alterações físicas ou emprego de atividades e técnicas agressivas a certos 

ecossistemas, alterando principalmente a cadeia trófica. 

Na etapa de operação ocorrerão efeitos decorrentes da utilização da infra-

estrutura, bem como dos provocados pelo uso da mesma no processo produtivo, 

como efluentes e emissões, alterações do meio físico ao meio biológico e antrópico, 

a necessidade de implementar mecanismos de monitoramento e o controle dos 

mesmos. 

A etapa de desativação e descarte corresponde ao fim das operações das 

atividades, mas não da sua influência no meio; corresponde a esta fase o processo 

de desativação de instalações físicas e o descarte de equipamentos fixos e moveis, 

bem como a implementação de programas de serviços capazes de mitigar os efeitos 

provocados pela desativação e abandono da atividade.   

No diagnóstico ambiental devem ser considerados os requisitos legais e 

culturais adotados pelos atores no ciclo de vida da atividade antrópica, tais como 

códigos de ética e conduta técnica (Conselhos regionais), registro de atividades 

(relatórios, econômicos e sócio ambientais), legislação trabalhista, programas da 
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saúde pública, etc. A identificação e avaliação de requisitos legais e corporativos 

deve ser desenvolvida por meio das seguintes atividades: 

 

• Levantamento dos requisitos ambientais; 

• Elaboração de Protocolo de Auditoria de Conformidade Legal; 

• Análise dos requisitos ambientais e preparação de relatório; 

 

O conhecimento das atividades, produtos e serviços e como são 

desenvolvidas facilitam a identificação dos requisitos legais aplicáveis. A descrição e 

detalhamento dos requisitos legais e de conformidade são apresentados geralmente 

sob diversas formas, tais como leis, decretos, resoluções, normas ambientais gerais, 

autorizações, licenças e permissões. 

 

4.2.2 Caracterização de impactos ambientais  
  

A caracterização dos impactos ambientais seguida neste estudo foi 

estabelecida segundo a Resolução CONAMA 001/86, em seu inciso II, Artigo 06: 

 

• Impacto Positivo(P) ou Negativo (N): caracterização quanto ao valor do impacto, 

sendo positivo quanto produz um resultado benéfico para um componente 

ambiental, e negativo em caso contrário; 

• Impacto direto (D) ou indireto (I): caracterização quanto à ordem dos impactos, 

sendo direto quando ocorre em conseqüência direta de uma ação ou atividade, 

resultando ema simples relação de causa/efeito que altera um componente 

ambiental facilmente identificado. Os impactos indiretos são decorrentes de 

respostas do meio ante um impacto direto, sua identificação precisa da 

conjugação de diversos métodos de determinação e mensuração, sendo mais 

difícil a sua identificação; 

• Impacto Reversível (R) ou Irreversível (Ir): caracterização quanto à 

reversibilidade do impacto, sendo reversível quando o componente ambiental 

afetado retorna às condições originais; irreversível no caso contrário. A 

reversão de um impacto ambiental às suas condições anteriores pode ocorrer 

naturalmente ou como resultado de uma ação ou intervenção do homem; 
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• Impacto Imediato (Im) ou de Médio ou Longo prazo (M): caracterização temporal 

do impacto, sendo imediato quando sua identificação ocorre logo após a ação; 

médio ou de longo prazo quando o efeito se manifesta passado um período de 

tempo após a realização da ação; 

• Impacto Temporário (T) ou Permanente (Pr): caracterização quanto à 

permanência do impacto, sendo temporário quando o efeito é identificado por 

um período determinado, e permanente quando os efeitos são permissíveis ao 

longo do tempo. 

 

4.2.3 Natureza dos impactos ambientais  
 

a) Natureza Física  

 

Impactos físicos são efeitos ambientais causados sobre o ar, a agua e o solo.  

Observam-se o clima e condições meteorológicas, perfil do vento, temperatura e 

umidade do ar na camada-limite planetária, componentes de balanço de radiação à 

superfície do solo, componentes de balanço hídrico do solo, nebulosidade; dentre 

sete meios deve-se acompanhar: 

Qualidade do ar: Concentrações de referência de poluentes atmosféricos, 

composição físico-química das águas pluviais. 

Geomorfologia: Compartimento topográfico geral das áreas de estudo, posição da 

área dentro do vale ou bacia hidrográfica. 

Solos: Definição de classes de solo, distribuição espacial, descrição de sua aptidão 

agrícola. 

Recursos hídricos: caracterizar os recursos hídricos na área potencialmente atingida 

pelo empreendimento, determinar a composição físico-química e bacteriológica dos 

recursos hídricos interiores, superficiais e subterrâneos, estuarinos e marinhos, 

assim como o uso da água: abastecimento doméstico e industrial, diluição dos 

despejos, geração de energia, irrigação. 

 

b) Natureza Biológica  

 

Impactos biológicos, por sua vez, são efeitos ambientais causados sobre a 

Flora e a Fauna. Sua identificação requer análises e avaliações da região de 
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influência do empreendimento, segundo as ordens limnológica, botânica e faunística.  

Desta forma observa-se: 

• Ecossistema terrestre: Descrição da cobertura vegetal, descrição geral das inter-

relações fauna-fuana e fauna-flora. 

• Ecossistema aquático: Mapeamento dos componentes das populações 

aquáticos, identificação do estado trófico dos corpos de água estudados, 

identificação das espécies animais e vegetais, identificação de incidência direta 

dos impactos dos componentes dos bentons, dos néctons, mapeamento dos 

diferentes ecossistemas aquáticos, inventário de espécies animais e vegetais 

por ecossistema. Deve-se analisar os ecossistemas aquáticos e terrestres, com 

ênfase em seu papel regulador. 

 

c) Natureza Antrópica  

 

Os impactos antrópicos são também denominados impactos sócio-

econômicos e culturais. O fator ambiental afetado é o ser humano, e as análises e 

avaliações são realizadas através de todas as suas manifestações demográficas, 

sociais, econômicas, antropológicas, arqueológicas, infra-estruturais, culturais e 

legais, dentre outras. São observadas neste meio: 

• Dinâmica populacional: Distribuição da população, deslocamento populacional 

diários, fluxos migratórios; 

• Uso e ocupação do solo: Mapeamento das áreas, identificação dos usos 

urbanos, identificação da infra-estrutura de serviços, identificação dos principais 

usos rurais, descrição da estrutura fundiária, mapeamento de vegetação nativa 

e exótica; 

• Nível de vida: Estrutura ocupacional economicamente ativa, educação, saúde, 

alimentação, lazer, turismo e culturais, segurança social, assentamento 

humano; 

• Estrutura produtiva e de serviços: Fatores de produção, emprego e nível 

tecnológico por setor, relações de troca entre a economia local e a 

microrregional, regional e nacional e destino da produção local; 

• Organização social: Forças e tensões sociais, grupos e movimentos 

comunitários, lideranças comunitárias, forças políticas e sindicais atuantes e 

associações. 
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4.3 Identificação e mensuração dos impactos ambientais 
 

Com base nas ferramentas proporcionadas pelos sistemas de informação 

geográfica, foram definidas as áreas direta e indiretamente afetadas pelos impactos. 

Os resultados da avaliação permitiram identificar e predizer os componentes 

ambientais afetados, ou que podem ser afetados pelo desenvolvimento das 

atividades.   

Para a identificação de impactos ambientais, utilizou-se o método da 

interação matricial: Matriz (causa- efeito). A interação matricial permite assinalar 

valores representativos de uma variável a outra, considerando fatores de avaliação. 

Neste contexto, a matriz permite avaliar a inter-relação dos aspectos ambientais 

(atividades ou operações) identificados para cada uma das atividades antrópicas 

(colunas) e o fator ambiental afetado (meio físico, meio biológico, meio antrópico.  

Após processo da identificação dos impactos e sua inter-relação com os 

aspectos ambientais que os geram, foi realizada a caracterização dos impactos 

ambientais segundo a nomenclatura estabelecida pela Resolução COMANA 001/86 

em seu inciso II, artigo 6. Nesta pesquisa, também foram caracterizados segundo a 

região geográfica que atingem, pois a sua intensidade,  em termos geográficos, é 

fundamental. Nesse contexto, foram caracterizados como Impacto Local (l) e 

impacto regional (Re). Este tipo de abordagem é mostrado na Matriz de 

caracterização e risco de impactos para as atividades da indústria da pesca, 

indústria de minérios, indústria dos transportes, indústria manufatureira, indústria 

energética e setor de serviços mais representativos.    

As informações foram necessárias para formular medidas mitigadoras ou de 

recuperação de áreas degradas, além de sua avaliação em relação à legislação 

ambiental peruana. O prognóstico também foi extensivo às condições sócio-

econômicas.  

Outra contribuição que faz a pesquisa é caracterizar a intensidade do impacto 

para mensurar o seu nível de risco ambiental, fazendo uso de indicadores de cores: 

i. A cor verde para identificação de risco leve; 

ii. A cor amarela na identificação de risco médio; 

iii. A cor vermelha para identificação de risco alto. 



82 
 

A caracterização do risco permite visualizar a intensidade do impacto, já que a 

intensidade dele tem natureza temporal e geográfica, e está sujeita a avaliação 

subjetiva que depende da influência de outras magnitudes de caracterização, como 

intenso, reversível, direto, positivo, negativo, indireto, etc. 

 
4.4 Materiais e coleta de dados 
 
 A análise de geo-processamento foi feita tendo como base as imagens 

obtidas, conforme cronograma mostrado na seqüência: A Tabela 4.1 mostra as 

datas e área em que foi realizada a coleta de imagens utilizados no estudo. O foco é 

a altura da lente utilizado pelo satélite para a tomada de imagens. 

 
Tabela 4.1. Cronograma e coleta de imagens para análise de geo-processamento 
 

CRONOGRAMA DA COLETA DE IMAGENS 

ÁREA  Regional  Urbana  Litoral  Agrícola 

DATA  Foco 

12770 

Foco 

21490 

Foco 

878 

Foco

1200 

Foco 

1241 

Foco

1808 

Foco 

1000 

Foco

1600 

16/12/06  X  X  X  X  X  X  X  X 

07/01/07  X  X  X  X  X  X  X  X 

10/07/07  X  X  X  X  X  X  X  X 

07/10/07  X  X  X  X  X  X  X  X 

09/02/08  X  X  X  X  X  X  X  X 

   
O entendimento dos diferentes sistemas de produção presentes no espaço 

assume um papel importante na elaboração de estratégias de desenvolvimento 

local, pois cada lugar possui sua dinâmica, ou seja, uma peculiaridade. Na visão de 

Marc Dufumier (1996), seria “um encadeamento de transformações técnicas, 

ecológicas, econômicas e sociais. Convém entender a sua dinâmica passada e as 

suas contradições presentes para prever as tendências futuras”. Portanto, a análise 

espacial deve destacar as singularidades locais, com a finalidade de melhor atender 

as necessidades de cada lugar. O levantamento de dados no local permitiu uma 
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melhor análise dos dados bibliográficos e reconhecimento físico da área. A atividade 

foi feita percorrendo o local durante viagens realizados no local, e foi realizada 

segundo cronograma apresentado na seqüência: O quadro 4.2 mostra o cronograma 

para levantamento de dados in situ. 

 
Tabela  4.2. Cronograma e coleta de dados in situ para mapeamento de áreas 
 

CRONOGRAMA DE VISITAS AO LOCAL DE ESTUDO 

DATA  MUNICÍPIO DE SAN 
Andrés 

MUNICÍPIO DE 
PISCO 

MUNICÍPIO DE 
TUPAC  AMARU  

MUNICÍPIO DE 
PARACAS 

05/01/06  X  X    X 

04/07/06  X  X    X 

06/01/07  X    X  X 

08/10/07  X  X  X  X 

 
O levantamento batimétrico foi realizado nas datas programadas (no mês de 

fevereiro de 2007, mês de novembro de 2007 e maio de 2008). O levantamento 

compreendeu os pontos já obtidos no planejamento através do uso de mapas de 

GIS ( Gogle Earth), o qual teve início a partir de da Foz do rio Pisco  (Apêndice C). 

 

4.4.1 Levantamento de parâmetros físicos da baía 

 

Para o sondagem e coleta de dados contou-se com o apoio da empresa 

Pesqueira PERCAR S.A.C. a qual nos cedeu um bote com motor fora de borda de 

9,9 HP, a dos tempos e um pequeno bote para a coleta  de dados. A sondagem foi 

realizada utilizando um pontal de fundo a linha de água, submergida por um 

mergulhador e comparada com dados de profundidade obtidos pelo Ecobatímetro 

Cura 242- Eagle ( portátil ), tela diagonal de 4", precisão de 0.1m e freqüência de 

uma averiguação por segundo. A localização do ponto de coleta foi feita utilizando 

um GPS da marca Garmin, modelo GPSMAP 76S.  
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 Os dados batimétricos obtidos do Ecobatímetro Cura 242 Eagle (portátil) 

foram digitalizados utilizando-se um computador portátil (IPC ADM-2200. Alemão). 

Os dados obtidos foram processados no Software Excell. Os dados levantados 

foram corrigidos em relação ao nível da preamar. 

 Dados para a determinação da direção e velocidade das correntes existentes 

na baía foram feitas utilizando o método Lagrangiano, o qual foi realizado utilizando 

um flutuador  “Eva”  (Fig 9)  de material sintético de 100 mm de diâmetro e  largura 

de 80 mm,  com capacidade de suspender até 400 gr.; o flutuador foi colocado a um 

peso de 1 Kg com o objetivo de minimizar a superfície de exposição ao vento. A 

figura 4.3 mostra um flutuador utilizado para determinação de velocidade de 

correntes superficiais. A velocidade da correnteza foi feita após tratamento 

estatístico de 20 observações, utilizando a técnica de regressão linear. A ferramenta 

de coleta dos parâmetros físicos é mostrada no apêndice E. 

 

 
Figura 9 - Flutuador utilizado para determinação da velocidade e direção da correnteza 
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4.4.2 Levantamento de parâmetros de qualidade de água da baía  

 

A mensuração dos parâmetros de qualidade de água teve como objetivo 

analisar os seguintes parâmetros. PH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio, temperatura, transparência, óleos e graxas. Os locais de referência para 

coleta de amostras de água foram definidos após análise de geoprocessamento; a 

técnica permitiu determinar um número de amostras cruzando as informações 

visuais das fotografias e referências locais.  Tais parâmetros foram obtidos através 

de uma sonda multiparâmetrica YSI 556 MPS em 2 profundidades. A primeira a 0,5 

m de coluna de água, e a segunda a 1 m do fundo bentônico. O Apêndice C mostra 

o procedimento de coleta de parâmetros de água e sua respectiva análise. 

O resultado das análises das amostras obedeceu stândares de qualidade 

contemplados na Lei Geral de Água do Peru, aprovada por Decreto Supremo nº 261-

69 AP, na data de 1994. Análise da informação foi feita comparando os valores 

permissíveis estabelecidos na lei do Meio Ambiente do Peru, a Guia para a 

Elaboração de Programa de Adequação e Manejo Ambiental, e Regulamento da Lei 

de Áreas Naturais Protegidas. O apêndice H mostra a classificação geral das águas 

no Peru. Com os dados obtidos foi feita a modelagem dos parâmetros de qualidade 

de água, como pode ser observado na seção 6.4. 
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5  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NA REGIÃO DA BAÍA DE PARACAS 

 
Neste capítulo, será feita a descrição da área de estudo. O intuito do presente 

capítulo é a abordagem metodológica utilizada na realização da pesquisa. Nesse 

sentido, baseando-se nas hipóteses, foi feita uma análise qualitativa quantitativa, e 

fundamentada em referências técnicas, bem como dos dados obtidos, através dos 

quais foram identificados e avaliados os principais fatores que intervêm no processo 

de poluição da baía de Paracas. O presente capítulo corresponde ao diagnóstico 

ambiental da baía, o qual servirá de substrato para gerar subsídios para a proposta 

de recuperação da baía.  

  

5.1 Determinação da Área de Estudo 
 
 A baía de Paracas está localizada entre as coordenadas 13° 46´ S – 76° 16' 

W e 13° 50' S – 76° 30' W, cuja temperatura da região oscila entre 15,5 oC  e 18 oC 

no inverno e 20 oC e 25 oC no verão, e apresenta uma precipitação média de 2 

mm/ano. Nessa área, predomina a paisagem deserta e arenosa, na qual existem 

seções que apresentam vegetação rasa, conformada por espécies xerofíticas 

adaptadas à condição árida do deserto. No extremo norte da baía, existe um vale 

em cujas margens está localizada a cidade de Pisco, centro que constitui a cidade 

mais desenvolvida da região. 

A área de estudo selecionada está compreendida pela porção de água do 

Oceano Pacífico, que banha as costas da cidade de Pisco, município de San Andrés 

(praia Lobera), praias de Paracas, El Chaco, inclusive as costas adjacentes ao porto 

de Pisco (General San Martin). A área de influência foi estendida pelo Norte até o rio 

Pisco, principal efluente natural da baía, e pelo oeste, Oceano Pacífico até o paralelo 

76° 22´, e pelo leste a área ficou limitada à altura da rodovia Pan-americana. A figura 

10 mostra um mosaico aerofotográfico da área. 

A área de estudo e área de influência foram delimitadas da seguinte forma: 

Norte.- Rio Pisco 13 40' S – 76 10' W até 76 30' W 

Sul .- Punta los Choros 13 50' -   76 10' W até 76 30' W 
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Figura 10 -  Mosaico Aerofotográfico da área. 

 
 
5.2. Meio físico 
 
5.2.1Estrutura geológica da região 
 
 Segundo estudo geológico da Empresa Enviromental Resources 

Managementet (2002), sobre a topografia de Paracas, as rochas mais antigas da 

região datam do período Precâmbrico. O complexo basal da baía está constituído 

por rochas metafórmicas, destacando granito e pórfiros de granitos de cor vermelha, 

que datam da era paleozóica. No extremo sudeste, está localizada a cordilheira da 

costa, formada por montanhas que chegam a atingir a altura de 350 m. A cordilheira 

da costa apresenta alcantilados constituídos por argila e rochas sedimentárias. A 

baía, propriamente dita, tem formações de depósitos quaternários marinhos 

recentes; a sua distribuição está bastante restrita ao interior da baía, e seu interior 

está constituído por alcantilados e praias de argila. 

As planícies da região onde se localiza o Município de San Andrés estão 

conformadas por depósitos aluviais e depósitos eólicos. Os depósitos eólicos mais 

antigos conformam extensos mantos de areia de pouca espessura, compostos 
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principalmente por quartzo. O perfil geológico apresenta aproximadamente 1 m de 

altura. Por outro lado, os depósitos eólicos mais novos estão localizados até 200 m 

do litoral da baía e são constituídos por grãos de areia de maiores espessuras que 

apresentam uma cor cinza devido a seu elevado conteúdo de ferromagnético; esses 

depósitos geralmente apresentam formas onduladas “Ripple Mark”, como ondas 

separadas a cada 1m com desníveis de até 20 cm de altura. No Norte da região, o 

solo tem cor cinza, formado principalmente de restos de diatominas, com 

intercalações de areia e luitas; esta característica se acentua na foz do rio Pisco, a 

qual se junta com sedimentos da cordilheira dos Andes arrastados pelo rio Pisco. A 

figura 11 mostra a Geo-morfologia da região de Paracas-Pisco. 

 
Figura 11 - Geomorfologia da região de Paracas-Pisco 

 

5.2.2 Divisão da paisagem  
 
 A descrição da paisagem da área de pesquisa foi desenvolvida a partir da 

caracterização de imagens obtidas via satélite da Europe Tecnologic, do programa 

Google Earth, estudo de campo e leitura de mapas.  
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 Para facilitar o estudo da paisagem da região circundante, a região foi dividida 

em 6 áreas; tais áreas foram definidas em função das atividades antrópicas 

desenvolvidas: (1) área agrícola, (2) área urbana (3) área aqüícola (4) área industrial 

(5) área de transportes (6) área de energética. (veja a Fig. 12) 

 
Figura 13 - Divisão da paisagem da região de Paracas-Pisco. 

 
 
5.2.2.1 Área Agrícola 
  
 Situada principalmente no extremo norte da região, corresponde à área 

irrigável pelo rio Pisco, dentre outras áreas aproveitáveis através de canais 

agrícolas. Nesta área podemos encontrar uma dispersão de atividade agrícola: 

Agricultura extensiva: na região predomina o cultivo de algodão Gossypium 

Barbadence, o qual ocupa a maior extensão do vale de Pisco. 

Agricultura Permanente: predominam principalmente cultivos frutícolas, 

destacando os cultivos de vinhedos Vitis vinifera; Pêssego Prunus persica; pacae 

Inga feville; Chirimoya Annona cherimolia; Lucumo Pouterea lúcuma; figo-da-índia 

Opuntua ficus-indica; mança  Pirus Communis; Marmeleiro Cydonia ablonga, etc. 

Agricultura de Subsistência: temos diversos cultivos de hortaliças, cereais e 

leguminosas, destacando: Milho Zea Mays; Alfafa Medicago stium; Batata Salanum 
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Tuberosum; Batata-doce Ipomoca Batata; Mandioca Manihot esculetum e Pimenta 

Capsicum Pbescem. 

 A atividade agrícola dessas áreas nos últimos anos tem mostrado uma 

redução na produção devido a fatores como: venda da área para loteamento urbano, 

parcelamento para minifundiários, diminuição do volume de água do rio Pisco, 

limitação no nível técnico e pouca assistência técnica e creditícia. 

 

5.2.2.2 Área Urbana 
 
  A baía de Paracas está localizada na província de Pisco, no departamento de 

ICA. A província tem uma população de 116.865 habitantes, uma extensão territorial 

de 3978 km2 e apresenta uma densidade demográfica de 29,4 hab/km2 (INEI). A 

província está dividida politicamente em 8 municípios: O município de Pisco (capital 

da província), o município de Huancane, município de Huamay, município de 

Independência, o município de San Andrés, o município de San Clemente, o 

município de Tupac Amaru Inca e o município de Paracas. Esta pesquisa será 

centrada no estudo dos 4 municípios que têm influência na área de estudo. (fig 14) 

 
Figura 14 - Divisão política da região de Paracas-Pisco. 
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a) Município de Pisco 

 

 Constitui a principal zona urbana da região. Está localizado ao Norte da Baía 

e às margens do rio Pisco. Limita pelo Norte com o rio Pisco, pelo Oeste com o 

Oceano Pacífico, pelo Sul com o município de San Andrés, e pelo Leste com o 

município de Tupac Amaru Inca. Além de ser a capital da província, a cidade de 

Pisco concentra 54193 habitantes, equivalente a 46,4% da população total da 

província. O levantamento bibliográfico apontou uma perda no crescimento em 

relação ao censo de 1993, no qual a população de Pisco constituía 49,63%. Esta 

perda na densidade demográfica deste município se deve à migração para 

municípios vizinhos. A população urbana é de 53.857 habitantes, sendo a rural 336 

habitantes; a área urbana conta com 13.362 moradias, enquanto que a rural, com 

92. O município de Pisco conta com uma área de 24,92 km2, e apresenta uma 

densidade demográfica de 2.175 hab/ km2. No município, 9.777 residências contam 

com serviços de água, sendo que 8.990 residências contam somente com serviço de 

esgoto. Segundo dados da Defesa Civil do Peru, 50% da infra-estrutura ficou 

comprometida na distribuição física do município de Pisco. 

 
Figura 14 - Divisão física do município de Pisco 
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b) Município de San Andrés 

 

Apresenta a maior fronteira com a baía. Criado em 09 de dezembro de 1921, 

tem uma extensão de 39,45 Km2; limita pelo Noroeste com o município de Pisco, 

pelo Nordeste com o município de Tupac Amaru Inca, pelo Sudeste com a província 

de Ica, pelo Sul com o município de Paracas, e pelo Oeste com a baía de Paracas. 

Segundo o censo de 2005, o município tem 14.134 habitantes, 90% da população 

mora na área urbana, e 10% na área rural. A maior parte da população urbana é 

dedicada às atividades de pesca e comércio. O município apresenta uma densidade 

demográfica de 358,3 hab/km2. O município conta com 3.431 residências na área 

urbana e 439 na área rural. O Município de San Andrés concentra a maior parte da 

indústria da pesca na região e, nos últimos anos, tem sido palco de muitas 

discussões ao ter permitido a instalação da planta fracionadora do gás de Camisea. 

O município é responsável pela maior parte dos efluentes na baía de Paracas. Em 

função do terremoto de 15 de agosto de 2007, o município foi atingido por um 

Tsunami, o qual destruiu 30% das moradias. A figura 15 mostra a divisão física do 

município de San Andrés. 

 

 

 

 
                                   Figura 15 - Divisão física do município de San Andrés 
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c) Município de Tupac Amaru Inca 

 

O município mais novo da região concentra maior parte de imigrantes; 

anteriormente pertencia ao município de Pisco até sua emancipação. O município 

limita pelo Norte com o Rio Pisco, pelo Nordeste e Leste com o município Huamay, 

pelo Oeste com o município de Pisco, e pelo Sul com o município de San Andrés. O 

município foi fundado em 06 de junho de 1986, e tem uma extensão de 35,48 km2; 

conta com uma população de 11.742 habitantes, dos quais 98% moram em zona 

urbana, distribuídos em 3074 moradias, e 2%, na zona rural, distribuídos em 56 

moradias. O município de Tupac Amaru Inca pode ser denominado cidade 

dormitório, pois a maioria da população se dedica ao comércio e indústria nas 

cidades de Pisco e San Andrés.  A figura 16 mostra a divisão física do Município de 

Tupac Amaru Inca. 

 

 
Figura 16 - Divisão física do município de Tupac Amarú Inca 

 

d) Município de Paracas 

 

O município de Paracas foi criado em 8 de março de 1951. Limita pelo Norte 

com o município de San Andrés, pelo Leste e Sudeste com as províncias de Ica, 

Nasca e Marcona, e pelo Oeste com oceano Pacífico (a baía de Paracas). Tem uma 

extensão de 1440,68 km2 e conta com uma população de 1.252 habitantes; 66% da 

população é urbana e 33%, rural; apresenta uma densidade demográfica de 0,9 
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hab/km2, sendo que 60% dessa população é de regime estacionário. 80% do 

município constitui a Reserva Nacional de Paracas. O município conta com bairros 

em pleno processo de expansão demográfica, acentuada na parte Norte. Nessa 

área localizam-se os bairros Julio C Tello, Alberto Tataje e Alan Garcia (zona del 

Chaco); no  extremo Leste, os bairros de Santa Cruz, Palmeiras e Aceros Arequipa; 

esta área urbana circunda a indústria de  minérios do município (fundições de 

estanho e  de aço). Ao extremo Norte do município, existe uma grande área 

industrial dedicada a atividades pesqueiras. Contornando a baía, temos o porto de 

San Martin, o qual, embora de pouca movimentação, tem um forte impacto visual 

devido à presença de maquinaria pesada e tanques através dos quais se faz a 

importação de insumos industriais, como óleo, ácido sulfúrico, entre outros 

necessários para as fundições. A figura 17 mostra a divisão física do município de 

Paracas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 - Divisão física do município de Paracas 

 
 
5.2.2.3 Área industrial 
 

Na área de estudo existe uma forte presença industrial e muito diversificada, 

sendo as mais importantes as seguintes: 

 

a) indústrias da Pesca 
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  Ao longo do litoral da baía, a partir da década de 1960 foram instaladas 

diversas empresas de pesca. Atualmente, no litoral estão em operação sete 

empresas redutoras (produtoras de farinha e óleo de peixe), que constituem 6,7% da 

capacidade nacional e aportam 30% da produção nacional. Além disso, conta com 

uma frota permanente de 29 embarcações com capacidade de 302 m37, e uma frota 

visitante de 78 embarcações, aproximadamente 17,2% da frota nacional. 

 

b) Indústria metalúrgica metálica 

 

A escassos 5 quilômetros da baía se localiza o segundo centro produtor de 

aço do Peru. A planta tem uma capacidade de produção de 250.000 t/ano. No ano 

de 2005, a empresa foi comprada pelo grupo brasileiro Gerdau. O grupo tem como 

objetivo ampliar a produção nesses primeiros 5 anos para 500.000 t/ano. 

Atualmente, a indústria utiliza como matéria-prima metais reciclados de ferro e aço, 

e insumos como cal e carvão. O processo produtivo gera efluentes líquidos, sólidos 

e emissões gasosas.  

 

c) Indústria metalúrgica não-metálica 

 

 

 Nessa região, localiza-se a indústria mineira não metálica, cujo nome é 

MINSUR, dedicada à fundição de estanho; essa empresa tem uma capacidade 

produtiva de 40.000 t/ano. O processo de fundição de estanho gera principalmente 

resíduos sólidos e emissões gasosas. A empresa tem projetado a ampliação da sua 

unidade em 50%. No mês de março de 2008, a empresa tem apresentado um EIA, 

com a finalidade de analisar as condições ambientais existentes na zona de 

influência.  

 

d) Indústria de Manufatura 

 

Com o crescimento demográfico da região, a atividade manufatureira tem 

apresentado um forte crescimento. Segundo o conselho provincial de Pisco, o 

                                            
7 Dirección Nacional de extracción, vice-ministerio de pesqueria – Ministério da Produção. 
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número de empresas tem triplicado nos últimos 5 anos, o setor apresenta um 

crescimento desordenado, embora se tenham cadastradas 16 empresas. O 

representante comercial da província afirma que esse dado corresponde a 20% do 

total de empresas. Os setores mais representativos são a indústria de tecidos, de 

embalagens, de calçado, dentre outras. 

 CURPISCO.- Empresa dedicada à produção de couros. Nesta empresa, 

realizam-se as operações de tratamento químico de peles de gado; as águas 

residuais são vertidas diretamente em coletores municipais (domésticos) após serem 

submetidas a um tratamento de decantação; a empresa produz 150.000 peles /ano 

(DIMA-Industrial). 

 POLISACOS.- Empresa dedicada à produção de 50.000 unid/ano de sacas de 

polipropileno, tecidos e laminados. Utiliza como principal matéria-prima o 

polipropileno PP sólido em forma de pellets, os efluentes que se vertem diretamente 

aos coletores municipais  (DIMA-Industrial). 

 FABRITEX PERUANA S.A.- Indústria de tecidos que tem uma produção anual 

de 3.600.000 m/ano (Denim, Drill crudo e Corduroy crudo), e fios: 2.800.000 kg/ano 

(fios H. Opend e H anéis). Esta fábrica gera efluentes constituídos principalmente 

por resto de corante Índigo. O efluente recebe tratamento primário através de poças 

de decantação, que posteriormente são vertidas no esgoto municipal. 

 QUIMAC S.A.- Encarregada da extração e produção de sal, utiliza sal 

doméstico; os efluentes são vertidos diretamente para a rede de esgoto municipal. 

Segundo a empresa, os efluentes não constituem uma ameaça ao meio ambiente 

(Dima – Industrial). 

 

 

5.2.2.4  Área de energéticos (Hidrocarbonetos) 
 

a) Terminal de hidrocarbonetos 

 

 Localizado no município de San Andrés, o terminal tem capacidade para 

armazenar 365.000 bls/ano de hidrocarbonetos, destacando a gasolina, diesel, 

querosene, dentre outros. O terminal é abastecido a partir de uma plataforma 

submersível por meio de um duto sub-aquático, de 1782 m de longitude, 12” de 

diâmetro e 3/8” de espessura, submergido a uma profundidade de 10m. A 
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plataforma se localiza frente ao município de San Andrés. O volume de 

hidrocarbonetos desembarcado gira na ordem de 2.000.000 bts/ano. O terminal 

utiliza água do mar para o transporte do combustível residual do duto, a mistura de 

água do mar e diesel é tratada em um reator aeróbico com capacidade para 1000 

m3. 

  

b)  Empresa Energética Plus-Petrol 

 

 A Planta de fracionamento de líquidos do Gás de Camisea é localizada na 

praia Lobera, ao norte do município de Paracas e Sul do município de San Andrés, 

aproximadamente a dois Km do Terminal Aeroportuário de Pisco. A planta foi 

construída numa área de 56.900m2, a 800m da linha de praia, nas coordenadas W 

760 13’ 51” e S 130 46’ 26”. 

 
Figura 18 - Fotografia da planta de Fracionamento do Gás de Camisea 

 

A Planta de fracionamento faz parte do projeto Gás de Camisea, e é 

abastecida através de um gasoduto que transporta líquidos de GNA  através de um 

poliduto de 540 Km. A exploração do Gás de Camisea se inicia com a extração dos 

poços San Martin I e San Matin III, situados na Amazônia peruana e são bombeados 

para planta “Las Malvinas”, localizada a 50 km. Na planta “Las Malvinas”, o gás 

natural é separado em duas frações: o gás natural seco e os hidrocarbonetos 
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líquidos, para serem transportados através de dois dutos até a costa peruana. Nesse 

percurso, os dutos atravessam os Estados de Ayacucho, Huancavelica, Ica e Lima, 

cruzando a cordilheira dos Andes, tendo o ponto mais alto a 4800 metros (Puquio), e 

mais baixo a 6 metros já na costa do Pacífico. O primeiro duto possui a extensão de 

540 Km até a planta de Pisco para a produção de propano, butano, diesel e outros 

combustíveis destinados à exportação. O segundo duto transportará gás até Lurín 

(Lima), e tem uma extensão de 714 Km. A planta de fracionamento de Pisco está 

desenhada para receber 350m3/hora de líquidos de gás e está constituída por uma 

unidade de fracionamento para produzir propano e butano, e uma unidade de 

destilação primária para produzir Nafta e diesel. 

A planta também foi complementada com uma plataforma de embarque de 

líquidos do gás de Camisea fixa, a qual tem aproximadamente 300m de 

cumprimento e uma área fixa de operação de 38mx24m. Localizada nas 

coordenadas W 760 13’ 51” e S 130 46’ 26”, esta plataforma, além de ter o sistema 

de gerenciamento e  controle de operações, conta com equipes de segurança, 

sistemas de detenção de gás e de incêndio. A localização da plataforma permite a 

atracação de navios com capacidade de até 78.000 m3, ou até 12m de calado. 

 
Figura 19 - Plataforma de exportação de líquidos de gás  

 

O transporte dos derivados do gás é feito através de um poliduto sub-marino, 

que tem uma extensão de 4000m, enterrado a 2 metros do fundo marinho. A figura 

20 permite visualizar o poliduto. Está constituído por: 

2 dutos de 20” para transportar propano e butano refrigerado; 

1 duto de 24” para o transporte de Nafta; 
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1 duto para o transporte de diesel; 

Um duto que leva cabos de energia e sistema de controle desde a planta até 

a plataforma de embarque. 

 
 Figura 20 - Tendido de dutos na praia Lobera 

 
5.2.2.5 Área de Infra-estrutura em Transportes 

. 

a) Porto General de San Martin  

 

É o porto mais importante da região e está localizado no limite Norte da 

Reserva de Paracas. Iniciou suas atividades no ano de 1970, com o objetivo de 

exportar farinha e óleo de peixe e “guano de isla” (guano de ilha). O porto é capaz 

de atender navios com capacidade até de 25.000 DWT. Tem uma profundidade de 

marinha de 33 pés, conta com uma capacidade instalada de 2.337.606 t/ano. 
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Figura 21 - Localização do porto General San Martin 

 

O porto conta com equipes para carregamento e descarregamento de grande 

magnitude, áreas para armazenamento, porão para grãos, possui um cais, dois 

armazéns com área coberta de 20000 m2 e um pátio para armazenamento com área 

de 50.000m2. Segundo o ENAPU, 40 navios atracam por ano neste porto; os 

principais produtos exportados são farinha e óleo de peixe, sal, ácido sulfúrico, e 

minerais, como carvão e ferro, sendo importados produtos agrícolas como milho, 

trigo, soja e fertilizantes. Na área adjacente ao porto está localizada a planta de 

armazenamento de ácido sulfídrico H2S, cuja infra-estrutura e operação estão a 

cargo de empresa Cajamarquilla. O porto é abastecido com água de poços 

artesianos provenientes da cidade de Paracas e transportadas em dutos paralelos 

que têm 18 km de longitude, 8” de diâmetro  e uma espessura de 3/8”. Ambos os 

dutos atravessam os bairros de Atenas, Tablazo, Santo Domingo até o bairro de 

Paracas. A exportação de ácido sulfúrico pelo porto constitui uma ameaça constante 

à integridade ecológica da reserva. Em caso de um eventual derrame do produto, os 

estragos na bio-fauna da reserva seriam de grande magnitude. 
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b)  Terminal aeroportuário de Pisco 

 

 O aeroporto de Pisco está localizado no município de San Andrés e tem uma 

área de 192.000 m2. O terminal aeroportuário está localizado ao Noroeste da área 

urbana do município de San Andrés. A pista para pouso e decolagem tem um 

comprimento de 3.100m. e 45 m. de largura. 

 O terminal aeroportuário de Pisco foi construído na década de 1980, em 

função do crescimento econômico da região, devido à indústria da pesca. O 

aeroporto foi administrado pela Corporação Peruana de transporte aéreo comercial 

(Corpac) até o ano de 2002. Após a empresa ser desarticulada, a administração do 

terminal foi adjudicada à Fuerza Aerea del Peru (FAP), e o terminal permaneceu 

fechado para vôos comerciais. No mês de junho de 2008, o terminal aeroportuário 

foi dado por concessão à empresa “Administradora Aérea del Peru”, por um período 

de 25 anos. A empresa aposta em um grande crescimento do transporte aéreo no 

Peru, principalmente porque o aeroporto de Pisco é o mais perto da cidade de Lima, 

cujo aeroporto já está na sua máxima capacidade. A abertura do aeroporto de Pisco 

está prevista para o ano 2010, porém requer um investimento de 35 milhões de 

dólares. 

 
Figura 22 - Maquete do projeto aeroportoo Internacional de Pisco 

 
5.2.2.6 Área de cultivos aquáticos (Maricultura) 
 

No interior da baía, as características físicas do relevo, inexistência de 

correntezas expressivas, elevada produtividade primária e inexistência de atividades 
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antrópicas favorecem o desenvolvimento da aqüicultura, principalmente o cultivo de 

vieras (Argopecten purpuratus). A aqüicultura pode ser definida como o processo de 

produção em cativeiro, de organismos com habitat predominantemente aquático, tais 

como peixes, camarões, rãs, entre outras espécies. Quando ela se desenvolve em 

ambientes marinhos, ela passa a ser denominada maricultura. A maricultura tem 

sido tratada como uma alternativa técnica e econômica ao atendimento da demanda 

comercial.  

Dentre as modalidades atualmente praticadas no nível comercial, incluem-se 

o cultivo de camarões, mariscos, algas e peixes. Entretanto, a experiência 

internacional indica que, apesar da grande importância econômica da maricultura, o 

passivo ambiental gerado pela maricultura é negativo e oneroso. Trabalhos que 

avaliam os impactos ambientais dos cultivos de tipo suspenso em águas rasas 

(mexilhões) em outros países mostraram uma drástica redução da diversidade da 

macrofauna, alteração dos grupos tróficos, aumento do metabolismo anaeróbico do 

sedimento, aumento da produção fitobêntica, aumento da taxa de sedimentação e 

aumento dos teores de matéria orgânica do sedimento.  

No Brasil, assim como no Peru, não existem estudos sobre os efeitos de 

cultivos marinhos sobre o sistema bêntico. Muitos dos cultivos em Santa Catarina 

são desenvolvidos em águas com menos de 4 m de profundidade, onde 

predominam sedimentos finos, aptos para acúmulo de detrito orgânico. Somam-se a 

isto recentes políticas de incentivo econômico para o desenvolvimento da 

maricultura no Brasil, que podem acelerar um processo de deterioração ambiental. 

Portanto, é recomendável adotar um programa de monitoramento ambiental para 

avaliar tanto a qualidade das áreas de cultivo como áreas potencialmente 

cultiváveis. A área utilizada para cultivo de vieras no interior da baía é de 15 hás de 

espelho de água, 4,22 km de litoral. 

 

 

5.3 Características climatológicas e meteorológicas 
 

O clima da região é desértico, moderado e úmido, apresenta uma precipitação 

com garoa fina, durante os meses de abril a dezembro. Nesse período, também é 

constante a névoa. A principal causa é um fenômeno climático global, que nesta 
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latitude, cria desertos nas costas ocidentais de todos os continentes do Hemisfério 

Sul. Grandes sistemas estáveis de alta pressão – conhecidos como Anticiclones do 

Pacífico – mantêm-se junto à costa, criando ventos alísios para o Leste. Por outro 

lado, a corrente de Humboldt transporta água fria desde a Antártica para o Norte ao 

longo da costa chilena e peruana, o que esfria as brisas marítimas do Oeste, reduz a 

evaporação, impedindo a formação de nuvens altas produtoras de chuvas. Toda a 

umidade criada progressivamente por essas brisas marítimas se condensa ao longo 

das escarpadas ladeiras da Cordilheira da Costa, que dão para o Pacífico, criando 

ecossistemas costeiros altamente endêmicos, cobertos por flora xerofítica. O último 

fator que contribui para a formação do deserto é a Cordilheira dos Andes, que facilita 

a captura da umidade proveniente do Pacífico, impedindo a entrada das tormentas 

carregadas de umidade provenientes da bacia Amazônica. 

 

5.3.1 O Sistema de ventos na região de influencia da baía 
 

O transporte horizontal de uma massa de ar é conseqüência das diferenças 

de pressão atmosférica, e devido a este gradiente de pressões é que se produz o 

vento. Na área em estudo, a diferença de pressões se produz por razões associadas 

ao fenômeno de escala do Oceano Pacífico Sul-Oriental, onde se forma o chamado 

"Anticiclone do Pacífico", que se caracteriza por apresentar zonas de alta pressão 

atmosférica, produzindo desta maneira ventos que circulam em sentido anti-horário. 

O anticiclone do Pacífico emite ventos úmidos que sopram ao Leste, quer dizer, 

ventos do Oeste. A presença do Anticiclone do Pacífico junto à influência da 

Cordilheira dos Andes produz em toda a costa ventos predominantes em direção 

SE. 

A área do presente estudo localiza-se próxima ao mar. Portanto, o vento 

existente apresenta grande influência pela denominada brisa oceano-terra: a água 

do mar tem uma maior capacidade calorífica que a superfície terrestre adjacente; 

então estas diferenças térmicas se manifestam em diferenças na densidade do ar. É 

assim que o ar de relativa menor densidade, situado acima da superfície da terra, se 

eleva, enquanto que o ar de maior densidade, situado por cima do oceano, 

descende. Para completar o circuito, o ar se movimenta do oceano para a terra num 

nível inferior, e vice-versa, por cima dele num nível superior. Segundo a informação 
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obtida na estação meteorológica PISCO-SENAMHI, foi possível conhecer a variação 

do vento em função do dia. Conforme foi explicado, o vento se intensifica 

notadamente durante as tardes, que são horas de maior aquecimento, ratificando a 

influência que tem a brisa marinha nesse horário. 

Pode-se observar que a direção predominante é S.O., com 57% de freqüência 

e com velocidades que flutuam entre 3 e 31 Km/h. Em segundo lugar, há os ventos 

do S., com 37% de freqüência e velocidades que variam entre 3 e 22 Km/h, e 

finalmente os ventos de O., com 5% de freqüência e velocidades entre 3 e 14 Km/h. 

Esta informação reflete uma certa preocupação do ponto de vista da 

dispersão da poluição atmosférica, pois se trata de ventos lentos que não 

contribuem muito com a dissipação da mesma. É preciso, portanto, enfatizar a 

necessidade de melhorar a tecnologia das plantas industriais com a intenção de 

minimizar a emissão de gases nocivos nas áreas costeiras próximas da indústria. A 

figura 23 mostra a dinâmica dos ventos para o ano 2006. 

 
Figura 23 – Dinâmica dos ventos na baía de Paracas -  Fonte SENAMHI 
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5.3.2 Nebulosidade 

A nebulosidade tem uma estreita relação com a inversão térmica na costa 

peruana. A inversão térmica é um fenômeno natural meteorológico que ocorre mais 

facilmente no final da madrugada e no início da manhã, e principalmente nos meses 

de inverno. Manifesta-se quando o ar quente retido nas altitudes impede a elevação 

do ar frio que, por ser mais denso e pesado, encontra dificuldades ainda maiores 

para subir. Tal fenômeno pode ocorrer em qualquer parte do planeta, mas tende a 

acontecer com mais facilidade em regiões onde o solo recebe mais calor durante o 

dia e perde mais calor durante a noite. Esse processo ainda faz com que os 

poluentes lançados na atmosfera permaneçam retidos nela juntamente ao frio A 

nebulosidade tem influência sobre esse processo, já que atua como teto da camada 

de ar frio, tendo assim conseqüências na difusão dos poluentes, pois impede os 

movimentos verticais do ar, gerando um ambiente muito carregado; assim, ao 

continuar liberando gases à atmosfera, estes ocuparão o espaço embaixo da 

inversão (altura das nuvens), chegando a níveis de concentração que podem 

superar os limites permissíveis, resultando em perigo à saúde, o fenômeno aparece 

durante o ano todo durante as primeiras horas da manhã, sendo que, nessas horas, 

a concentração da poluição pode atingir níveis muito elevados. Na figura 24 se 

apresenta a altura do teto de nuvens. 
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Figura 24 – Altura do teto de nuvens na baía de Paracas  

 

5.3.4 Umidade Relativa 

A umidade relativa é a relação entre a pressão de vapor do ar (medida em 

pascais) e a pressão de vapor do ar obtida em condições de equilíbrio ou saturação 

sobre uma superfície de água líquida ou gelo. O valor da UR varia entre 0 e 1 para 

condições até a saturação, e acima de 1 para condições supersaturadas. 

Convencionalmente também é denotada em porcentagem (UR%). 

A Umidade relativa (UR%), no Mar estação (Pisco-Mar), é constante durante 

todo o ano, com aproximações de 83%; no entanto, na estação Lanchas, frente à 

praia Lobera, apresentam-se variações de 63% e 84,2%. 

 

5.3.5 Precipitação Anual 

A região de influência da baía de Paracas é uma das mais áridas da costa 

peruana. O índice de precipitação total nessa região é da ordem de 0,09 mm/m2, nos 

meses de (verão), e de 0,06 mm/m2, no inverno (Agosto). Os valores anuais flutuam 
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entre 0,0 mm/m2 – 1,02 mm/m2 (na maioria dos anos), sendo que o máximo 

registrado na região foi de 12,3 mm/m2, no ano de 1952. 

 

Figura 25 - Precipitação total da região 

 

5.4  Meio biológico   
 

A baía de Paracas é um local muito particular ao longo do litoral peruano. As 

características geológicas da região e presença da correnteza de Humboldt têm 

favorecido o estabelecimento de várias comunidades de flora e fauna.  A alta 

produtividade nas águas da baía e a variedade de condições naturais tornaram a 

baía um oásis no deserto da costa peruana, no qual existem aproximadamente 216 

espécies de aves, 1/3 delas são migratórias, 168 espécies de peixes, 16 espécies de 

mamíferos, 10 espécies de répteis, entre outras espécies ornitológicas, tanto 

residentes como migratórias. 

Estudos arqueológicos e paleontológicos confirmam que a baía de Paracas foi 

refúgio de grandes répteis do período Jurássico. Fosseis de Dimorphodon, 

Tanistrofeus, Apatosaurius Plesiosaurus e diplodocus foram encontrados nos 

alcantilados ao longo do todo o litoral de reserva. Estudos apontam que 
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posteriormente a baía serviu de refúgio para os grandes mamíferos e tubarões, 

dentre os quais podemos mencionar stetahacantus Janjucetus hunderi, 

Carcharocles megalodon, Physeter macrocephalus, que utilizavam a baía no período 

de acasalamento e procriação. 

Informações obtidas junto a pescadores da vila de pescadores do município 

de San Andrés confirmam que até a década de 1960 a baía era visitada por baleias 

que permaneciam nas proximidades da baía durante o período de maio a julho. Em 

San Andrés nem baleias nem golfinhos foram mais vistos após construção das 

fábricas de farinha e óleo de peixe. Dados obtidos junto ao IMARPE apontam que, 

na baía de Paracas, desembarcaram mais de 2 milhões de toneladas de anchoveta 

(engralis ringer) por ano; durante a década de 1960, o volume de capturas foi tanto 

que provocou mortalidade de aves guaneiras das ilhas, principalmente da ilha de 

San Gaban. Segundo depoimento do Sr. José “Lobo”, 76 anos: A praia “Lobera era 

território dos lobos marinhos, que havia em abundancia, tanto que era muito difícil 

lançar chinchorro na região. A Punta pejerrey, o local onde hoje está construído o 

porto de San Martin era uma área rica em moluscos principalmente, Caracol (Thais 

Chocolata), macha (Concholepas concholepas) e barquillo (echinodermanta 

comuns). Infelizmente, hoje a baía esta totalmente contaminada”.  

A figura 26 mostra a divisão territorial de espécies que habitam a baía de 

Paracas. A distribuição das espécies foi feita com base nos dados sobre a 

densidade demográfica delas na reserva, e proporcionados pelo Instituto do Mar 

Peruano, o Instituto de Recursos Naturais e pelas amostragem realizados na área. 
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Figura 26 – Áreas com densidades biológicas 

 

 

5.4.1 Flora marinha 
 

Guerrero, A., (2000), em sua reportagem sobre a Reserva Ecológica de 

Paracas, afirma que as águas em frente da baía apresentam características físico-

químicas especiais consideradas como as de maior produtividade do mundo, devido 

à elevada abundância de plâncton (500 mg/l). Segundo o CONFIEP, nessas águas 

se dá a maior produção primária, ou seja, o maior volume de fitoplâncton por 

unidade de tempo. As principais componentes do fitoplâncton são microalgas 

diatomáceas - Thalassionema nitzschoides, Skeletonema costatum, Lithodesmium 

undulatum, entre outras, que sustentam essa alta produtividade primária. 

Entre as macroalgas, temos a Porphyra columbina Cochayuyo, Ulvá fasciata 

alface do mar e Gigartina chamissoi yuyo ou cochayuyo, que apresentam diversos 

usos, tanto para uso doméstico na alimentação quanto para o uso industrial. As 

algas Gracilariopsis lemanaeformis pelillo, Agardhiela tenera, e a Hypnea valentiae, 

são importantes algas utilizadas na indústria farmacêutica, principalmente na 
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elaboração de Agar, além de constituir parte da dieta de alguns peixes, 

invertebrados ou aves. Importante é salientar que 90% do oxigênio liberado pelos 

vegetais à atmosfera procedem das plantas unicelulares e sigas marinhas dos 

oceanos (Camacho, 1998). 

 

5.4.2 Fauna marinha 

 

Na zona costeira, existem numerosos habitats que favorecem a diversidade 

das espécies. Das 360 espécies de animais descritos para as águas da reserva 

Nacional de Paracas (INRENA, GEA, 1999), no presente estudo se identificaram 90 

espécies na área delimitada. Observações nos locais de coletas durante o período 

de amostragem permitiu identificar 10 invertebrados (6 moluscos e 4 artrópodes), 19 

tipos de peixes e 3 espécies de mamíferos. A maior biodiversidade foi observada na 

área relacionada com 5 m de coluna de água 11, 9 sp/m2. Os menores valores na 

amostragem foram observados nas áreas de 3m de coluna de água, 3 sp/m2. A 

distribuição espacial do número de espécies encontradas permite apreciar que a 

maior diversidade das espécies se encontra concentrada na Punta Pejerrey e a praia 

Lobeira, e a menor na área do interior da baía 6.8 sp/m2 . 

Dentre a fauna malacológica, pode-se citar as seguintes espécies: Semelec 

sólida almeja, Loligo gahi calamar, Semimytilus algosus chorito preto, Argopecten 

purpuratus concha de abanico, Gari solida lapa. No grupo dos Artrópodes tem-se 

Platyxanthus orbinyi caranguejo colorado, Emérita análoga mui mui, e os 

carangegos comuns câncer setosus, cancer porteri, hepathus chilensis, entre outros. 

Entre os répteis existem 4 espécies de tartarugas marinhas, sendo as mais 

importantes a Chclonya mydas (tartaruga verde) e  Dermocheiys coriacea  (tartaruga 

Galápagos). 

Os mamíferos que habitam nesta área são: lobos marinhos – Otarys byronia 

lobo chusco, Arotocephalus australis lobo fino; cetáceos – Tursiops truncatus  bufeo 

tursión, Delphinus delphis Golfinho comum, Lagenorhynchus obscuras” porco 

marinho. 

Na baía, muitos peixes têm especial importância na exploração pesqueira, 

destacando-se as famílias Engraulís ringens anchoveta, Clupeidade comun o 
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machete, Sardinox sagas sardinha, Squatina Armata raia, Gymnura marmorata, pez 

gallito da roca,  entre outros. 

 

5.4.3  Fauna Circundante 

 

 Nesta categoria, temos as aves que visitam a baía e mamíferos 

marinhos que visitam a baía assim como mamíferos terrestres. 

Na categoria das aves marinhas temos Phalacrocorax bougainvilli guanay, 

Pelecanus thagus pelicano, Larosterna inca sarcillo, Larus belcheri  gaivota peruana, 

Sula variegata piquero, Spheníscus hurnboldti” pingüim, entre outras. As aves 

“guaneras” constituem um importante recurso econômico na região, destacando o 

guanay, piquero e pelicano. Aves terrestres temos Vultur gryphus Condor, Cathartes 

aura Urubu e o Neophrom percnopterus (Abutre). Na categoria de mamíferos, temos 

os mamíferos marinho Balaenoptera sp (baleias) e Globicephala melaena 

(cachalote). Dentre os mamíferos terrestres, temos os Vulpes vulpes (raposa) e 

Conepatus semistriatus (Cangabá ou Gambá). 
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Tabela 5.1 – Riqueza biológica da baía de Paracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: IMARPE 

 
 

5.5 Meio antrópico    

 

 O meio antrópico é representado pela população regional em geral, que se 

reflete nas atividades econômicas regionais de modo geral, no nível e qualidade de 

vida dessa população, em seu patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como em 

suas relações institucionais. Carvalho J, F.H de; Mota, S; Aquino, M. D de (2003). 

 

 

NOME CIENTÍFICO NOME NOME CIENTÍFICO NOME COMUM
Calibris sp Praieiro Branco Microlophus Peruvianus Lagarto pequenho

Calibris mauri Praieiro occidental Phyllodactylus angustidigitus El Geko

Calibris pusilla Praieiro semipalmado Tropidurus peruvianus lagartija
Charadrius sempalmatus Chorlo semipalmado Dermochelys coriacea Tartaruga de couro
Phoenicopterus chilensis Flamenco Chelonia agassizzii Tartaruga galapagos
Sula variegata Piquero peruano Lepidochelys olivacea Tartaruga verde
Phalacrococax bougainvilli Guanay Ulva fasciata Ulva
Sula variegata Piquero peruano Ulva papenfussii Ulva
Pelecanus thagus Pelicano Tropidurus peruvianus lagartija
Larostema inca El zarcillo Gigartina chamissoi yuyo
Sterna máxima Golondrina Gigartina glomerata Yuyo
Pelecanoides garnotii Potoyuyo Porphyra columbina algas vermelha
Spheniscus humboldti Pinguin de humboldt Macrocystis pirífra algas verde
Vultur gryphus Condor  dos andes Macrocystis integrifolia algas verde
Arctocephalus australis Lobo fino Synus cymba Babosa
Otaria flavescens Lobo chusco Nassarius gagi Macha
Lutra felina nútria ou gato marinho Tagelus sp Conchas
Tursiops truncatus Golfinho Littorina Peruviam Conchas negras
Pseudalopex sechura Zorro costero (rapoza) Octopus sp povo
Rattus spp Rata da ilha (ratos) Agopecten purpuratus Veiras
Delphinus delphis Golfinho comum Semelec sólida Almeja
Lagenorhynchus obscuras Porco marinho Loligo gahi Lula
Balaenoptera sp Baleia comum Thais Chocolate Caracol blanco
Globicephala melaena Cachalote Fisurella latimarginata Lapa
Sardinops Sagax Sadinha Acanthopleura echinata Chiton
Odontothestes regia regia Pejerrey Hepatus chilensis choro
Clupeidade Machete Ocypode gaudichaudii Caracol
Scomber peruvianus Jurel Pagurus edwardssi Cangrejo azul
Engraulis rigens Anchova peruana Platyxanthus orbinyi Carangejo colorado
Chetlodectylus varigatus Pindadilla Emérita análoga Mui‐mui

FLORA E FAUNA COM VALOR COMERCIAL IDENTIFICADAS NA BAIA DE PARACAS
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5.5.1  Indicadores demográficos 

 

 A análise dos dados demográficos correspondentes à região de influência da 

baía foi feita de acordo com duas perspectivas, considerando os dados oficiais do 

governo e os dados obtidos, fazendo uso da técnica de sobreposição de mapas, e 

leitura de imagens, do Sistema de Informação Geográfico (SIG). A população urbana 

na área de influência da baía corresponde a 88%; 67% está concentrada na cidade 

de Pisco, 17%, no município de San Andrés, 14%, no município de Tupac Inca , e 

2%, no município de Paracas. Veja a fig. 27. 

 
Figura 27 – População urbana da área de influência da baía de Paracas 

 Segundo os dados oficiais proporcionados pelo INEI, o município de maior 

densidade demográfica é Pisco com (2174 hab/Km2), seguido do município de San 

Andrés (358 hab/Km2), o município de Tupac Amaru Inca (330 hab/Km2) e, 

finalmente, o município de Paracas (1 hab/Km2). Esses dados não demonstram a 

verdadeira densidade demográfica, já que o cálculo é baseado na relação do 

número de habitantes e a área total do município. A análise baseada em Sistemas 

de Informações Geográficas, cujos sistemas têm ferramentas que permitem 

determinar as áreas exatas de ocupação dos solos, possibilita obter uma 
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aproximação mais confiável da densidade demográfica na região estudada. A figura 

28 permite visualizar a verdadeira dimensão da ocupação dos solos na região de 

influência. 

 
 

Figura 28 – Densidade demográfica da região de influência da Baía de Paracas 

 

A figura 29 permite visualizar a diferença dos valores publicados pelos 

organismos oficiais e os obtidos, utilizando ferramentas do Sistema de Informação 

Geográfica. 
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Figura 29 – Diferenças entre os dados oficiais da densidade demográfica da região de 

influência da Baía de Paracas e dados obtidos através da utilização de SIG 
 

A análise de dados também apontou que a população da região de influência 

da baía é predominantemente feminina (56,25%). Os dados apontam que, até o 

censo de 1993, a população masculina era ligeiramente superior. A diferença atual 

pode se atribuir a um processo de migração interna, gerada pela decadência da 

indústria pesqueira na região e melhores oportunidades de trabalho em grandes 

cidades, principalmente Lima. A taxa de natalidade na região é de 32 nascimentos 

para cada mil habitantes, com uma taxa de fecundidade de 4 filhos por mulher até os 

49 anos, e uma taxa de mortalidade de 7 crianças para cada mil nascidos, índice 

superior à média do Peru, que é de 6 crianças para cada mil nascidos. A figura 30 

mostra a composição etária da população residente na área de influência da baía. A 

população é predominantemente jovem, sendo 41 % com idades inferiores a 20 

anos. Por sua vez, a proporção de pessoas com idades superiores a 50 anos é de 

36%. Os menores índices são verificados junto à população com faixa etária de 20 a 

29 anos, os quais são geralmente jovens que migram para outras cidades. 
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Figura 30 – Distribuição percentual da população residente na área de influência da Baía de 
Paracas  

 

5.5.2  Indicadores da qualidade de vida  

 A European Environment Agency (EEA) refere freqüentemente aos 

indicadores da vida como sendo: “uma medida, geralmente quantitativa, que pode 

ser usada para ilustrar e comunicar um conjunto de fenômenos complexos de uma 

forma simples, incluindo tendências e progressos ao longo do tempo” (EEA, 2005). 

Um indicador é um sinal ou sintoma que torna algo conhecível com um razoável 

grau de certeza. “Um indicador revela, dá evidência, e a sua significância estende-se 

para além do que é atualmente medido a um grande nível de interesse do 

fenômeno” (IETF referido por EEA, 2005). A organização da Mundial da Saúde 

utiliza freqüentemente em seus relatórios alguns indicadores antrópicos, os quais, 

seguindo o mesmo raciocínio, serão utilizados nesta tese: 
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a) Educação e ensino 

 

Nas duas últimas décadas, a rede de ensino nos 4 municípios tem diminuído 

as taxas de evasão e repetência no Ensino Fundamental e Médio. A rede de ensino 

da região é reduzida, contando com poucas unidades de ensino básico, médio, 

superior e de exercício da cidadania. A província de Pisco dispõe de 224 escolas de 

ensino básico, fundamental, médio e profissionalizante para uma população escolar 

de 38.651 alunos; 91,58% da população acima de 5 anos sabem ler e escrever, 

sendo que 89,61% das crianças freqüentam as escolas. O índice de analfabetismo 

na região é de 8,5%. 

 

b) Saneamento 

 

O abastecimento de água potável é razoável, atingindo entre 60 e 70% das 

residências, índice considerado bom. Nos assentamentos existe a irregularidade de 

abastecimento da água. Após o terremoto ocorrido em 15 de agosto de 2007, foi 

identificado que 95% dos sistemas de abastecimento têm problemas de 

intermitência, devido a uma inadequada manutenção e deficiente gestão comercial; 

os sistemas de abastecimento de água potável têm elevadas perdas de água, o que 

põe em risco a integridade das redes de distribuição, a qualidade da água potável e 

a sustentabilidade financeira do setor. O INEI considera uma demanda média de 

150l/h. de água/dia, totalizando um consumo anual de 9.022 milhões de m3 de água. 

No que se refere aos serviços de esgotos sanitários, somente 23% da 

população da região de influência está conectada a redes, e 31% utilizam sistemas 

de esgotos sanitários do tipo fossa, o que causa problemas de contaminação das 

águas subterrâneas. Na região, existem 3 sistemas de esgotos: o de Pisco, o da 

municipalidade de Paracas e o da municipalidade de Tupac Amaru Inca. 

O sistema de esgoto de Pisco e San Andrés recebe efluentes domésticos e 

industriais (vinculados às indústrias de alimentos, tecidos, couros, produtos químicos 

industriais). Os coletores foram construídos na década de 1960 e, atualmente, 70% 

da rede apresenta danos estruturais, o que incrementa o risco de contaminação. Os 

efluentes são transportados numa vazão de 150l/s para duas lagunas de 

sedimentação. Somente 50% das e Pisco e San Andrés são atendidas por esta 
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rede; o resto dos esgotos são lançados ao mar por pequenos dutos construídos por 

associações de moradores. 

No município de Tupac Amaru, existem duas lagunas de estabilização 

primária; após tratamento (processo de sedimentação), as águas são utilizadas em 

campos de cultivo. 

No município de Paracas, somente 10% das residências fazem parte de uma 

rede de esgoto que leva os efluentes para uma laguna de estabilização, 90% do 

resto do esgoto tem como destino final as galerias fluviais que descartam efluentes 

direto nas praias da baía de Paracas. No estudo de campo, foram realizados vários 

percursos pelo litoral e foram identificados diversos córregos com despejos cloacais. 

A tabela 5.2 mostra a identificação de dutos e córregos com despejos cloacais. 

Tabela  5.2 – Identificação de córregos e ao longo da baía de Paracas 

LOCAL  Litoral  ESGOTO TOTAL 
Extensão (m) Doméstico Industrial  Agrícola Efluentes 

Litoral de Pisco 4917 4   2 6 
Litoral de San Andrés 8900 2 16   18 
Litoral de Nasca 6600 4 2   6 
TOTAL  20417 10 18 2 30 

   
 

c) Serviços de Limpeza pública 

 

Os serviços de limpeza urbana da cidade são de responsabilidade da própria 

prefeitura de cada município, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

Na região de Pisco, os resíduos sólidos perigosos não têm um cuidado especial, 

eles são tratados como lixo de origem doméstica.  

No tocante ao aparato legal e normativo, o município não dispõe de um 

regulamento de limpeza urbana que defina especificamente as atribuições da 

prefeitura e os deveres dos cidadãos quanto à limpeza pública. Contudo, existe uma 

classificação do lixo de acordo a origem: lixo doméstico, industrial, restaurantes, 

mercados, centros de saúde, escolar e lixo proveniente da limpeza pública.  A 

Tabela 5.3 permite visualizar a produção lixo por categoria e por município. 
 

 

 



119 
 

Tabela  5.3 – Categorias de lixo produzido por municípios da baía de Paracas 

Domestico Industrial Restaurante Mercados C. de Saúde Escolas Limpeza Publica TOTAL
Pisco 39,54 54,29 0,51 11,5 0,25 4,97 2,94 114
Paracas 0,37 2 0,26 0 0,03 0,14 0,2 3
San Andres 11 12,02 0,17 0,11 0,01 0,54 0,15 24
Tupac Amaru 4,9 3,35 0 0,04 0,02 0,63 0,06 9
TOTAL (TM/dia) 55,81 71,66 0,94 11,65 0,31 6,28 3,35 150

CATEGORIA DA GERAÇÃO DO LIXOMUNICIPIO

 

Nos bairros, a freqüência da coleta de lixo é de três vezes por semana, sendo 

tudo efetuado no período diurno. Vale ressaltar que este nem sempre é realizado de 

modo a permitir uma coleta "limpa". 

Quanto ao modo de acondicionamento dos resíduos por parte da população, 

não existem locais planejados para eliminação de resíduos, Nos municípios, não 

existe um serviço diferenciado de coleta de resíduos de serviços de saúde, ou outro 

tipo de produtos perigosos; tais resíduos são, em sua maioria, coletados juntamente 

com os resíduos domésticos e transportados para um lixão aberto, que dista a 8 km 

do município de San Andrés. O lixão recebe aproximadamente 150m3/dia de 

resíduos sólidos que são incinerados a céu aberto. O descaso das autoridades 

públicas de saúde tem facilitado a proliferação de atividades ilegais, como criação de 

porcos, atividade que constitui um grave perigo à saúde pública. 

d) Serviços de saúde pública 

 Na região de influência há 15 estabelecimentos de saúde, administrados pelo 

Estado. A região conta com 2 hospitais, localizados na cidade de Pisco, 5 prontos-

socorros, sendo 2 na cidade de Pisco e 1 em cada município (San Andrés, Paracas 

e Tupac Amaru Inca), além de 5 postos de saúde (ESSALUD) distribuídos em cada 

município da mesma forma que os prontos-socorros. O número de camas para cada 

1000 habitantes é da ordem de 2,1. 

e) Serviços de energia elétrica. 

 Na região de influência da Baía de Paracas, a população beneficiada com o 

serviço chega a 40%; este valor aumenta para 63% no município de Pisco e San 

Andrés.  
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5.5.3  Indicadores sócio-econômicos 

 A taxa de emprego (relação emprego/habitante) e a distribuição dos 

empregos segundo setor de atividade completam os indicadores econômicos que 

foram especializados por distrito. Tomando-se os municípios de influência da baía 

em seu conjunto, verifica-se que quatro categorias de atividade têm caráter 

predominante no que se refere a emprego: Vide fig. 31. 

 
Figura 31 – Categorias das atividades antrópicas da região no que se refere a emprego 

 

1.-A indústria pesqueira  

 Na baía de Paracas se desenvolvem intensamente as atividades pesqueiras, 

tendo uma conotação muito importante, tanto econômica quanto social, pelo 

convívio das atividades extrativas da pesca tradicional dos pescadores artesanais de 

San Andrés, com as atividades dos complexos industriais pesqueiros dedicados em 

geral às indústrias de conservas, fábricas de farinha e óleo de peixe. 

A riqueza hidrobiológica do Peru se sustenta tanto em peixes de origem 

pelágica como dermensais. Na região as zonas de maior pesca são Laguna Grande 

(mariscos) e San Andrés (peixes), porém a maior parte das espécies distribuídas 
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pelo porto provêm de outros locais. A indústria da pesca para consumo humano 

indireto que desembarca pela baía de Paracas é de 899.000 t/ano, para uma 

produção de 138.520 toneladas de farinha de peixe, e 35.528 toneladas de óleo de 

peixe. A pesca industrial para produção de congelados e conservas de pescado 

desembarca pela baía 235 t. Por sua vez, a quantidade de moluscos para congelado 

e conservas está na ordem de 246.4 t. A pesca industrial gera 1.300 empregos fixos 

e aproximadamente 600 postos de trabalho temporário. 

 A pesca artesanal pelágica na baía de Paracas é o principal 

abastecedor de produtos pesqueiros de todo o Estado de ICA e, aproximadamente, 

12% do mercado de Lima. A pesca artesanal gera emprego direto para 1.852 

pescadores, os quais contam com 692 embarcações, o desembarque médio anual é 

de 4237.7 t. As principais espécies desembarcadas foram Anchoveta Engraulis 

ringer, Sardina Sadinox Sagas sp, Cojinova Seriolella violacea , Jurel Scomber 

japonicus peruanus,  Bonito, Sarda orinetalis. 

A pesca artesanal costeira desembarcou uma média de 3478 t. sendo as 

espécies mais representativas o Pejerrey Odontesthes regia, Lorna Siaena deliciosa, 

Machete Ethmidium maculatum, Cabrilla Paralabrax humeralis. A pesca artesanal 

dermesal gera emprego para, aproximadamente, 1.000 pescadores. 

A criação de moluscos e algas na região tem-se tornado uma alternativa 

econômica para a população de pescadores. A área de maior produção de mariscos 

do Peru se encontra em Pisco; a região reporta 1.486 t/ano, sendo as espécies mais 

representativas a Ostra Casostrea giga, a lapa Fissuela crasa e a Concha de 

abanico Argopecten purpuratus. Já a produção de algas ficou na ordem de 808 t. e 

gera emprego direto para 20 cooperativas de maricultura constituídas por 549 

pessoas. 
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Figura 32 -  Categorias das atividades da pesca no que se refere a emprego 
 

 2.- O Turismo 

A zona costeira adjacente à baía, pelo seu clima ameno e a diversidade de 

condições favoráveis que apresenta, tem contribuído para que esta área seja 

utilizada intensamente, principalmente na estação de verão. 

As zonas costeiras são muito procuradas, sobretudo para habitação e 

potencial lazer (de grande importância turística). Esta ocupação intensiva e 

desregrada tem contribuído para a degradação acentuada da paisagem e da 

qualidade da água na baía de Paracas. 

Os atrativos turísticos que se encontram localizados na região são numerosos 

e de diferentes categorias; belezas cênicas, apreciação dos ecossistemas marinhos 

e terrestres, vestígios arqueológicos, museus, reservas, sítios naturais. A esta 

grande beleza se juntam os habitantes aquáticos da reserva de Paracas, que inclui 

grandes grupos de “Lobos Marinhos” e “Golfinhos”. Durante o passeio no iate, os 

visitantes podem observar uma impressionante figura, conhecida como 

“Candelabro”, misteriosa figura feita num dos alcantilados do deserto, cuja origem 

até os dias de hoje continua sendo um mistério. Paracas também é um importante 

centro histórico: área onde o “Homem Paracas” habitou há mais de 2.000 anos, 

deixando como evidência em sua necrópole uma grande variedade de belos tecidos, 

que até hoje assombra o mundo moderno. 
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O município de Paracas, até a década de 1980, era totalmente voltado à 

atividade pesqueira e área de serviços de turismo arqueológico, já que, no interior da 

península de Paracas, está localizado o Museu da Cultura Paracas “Julio C. Tello”. 

O turismo é uma atividade econômica em crescimento na região, gerando um 

ingresso anual de 9,2 milhões de dólares, e 800 empregos diretos. A maior parte 

desta economia é gerada pelo ecoturismo (95%). As ilhas Ballestas são um reduto 

biológico de diversas aves e mamíferos antárticos, e estão localizadas a 20 Km da 

baía. Em função do crescente interesse ambiental, foi desenvolvida na região a 

atividade de ecoturismo, as visitas às ilhas são realizadas em períodos de 1 hora, a 

partir das 9 até as 16 horas. O transporte é realizado em embarcações 

propulsionadas com motor fora de borda de 400 HP e com capacidade para 

transportar 14 passageiros. O custo da travessia é de 10 dólares por pessoa. Os 

operadores de transporte consultados estimam a movimentação de 120.000 

pessoas /ano. A figura 33 mostra o número de saídas de embarcaçoes de transporte 

de passageiro do porto do El Chaco.  

 

 Figura 33  Evolução da saída de viagens a ilhas Ballestas e San Gavan 
 

A região de influência da baía acolhe 25% dos turistas do Estado de Ica, 70% 

dos quais são nacionais e 30% são estrangeiros. No diagnóstico sobre a situação do 

turismo, foram identificados 58 estabelecimentos (hotéis e pousadas). Esses 
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estabelecimentos juntos apresentam 1.894 leitos, e uma capacidade de 691.310 

pernoites anuais. Após o terremoto ocorrido no dia 15 de agosto de 2007, 40% da 

infra-estrutura hoteleira da região ficou comprometida, conforme dados 

apresentados pela Secretaria Provincial de Turismo. A Figura 34 mostra a 

distribuição da infra-estrutura turística na região de influência. 

O turismo se tornou uma alternativa de sobrevivência para os pescadores, 

fato refletido na alteração urbana no município de San Andrés. Historicamente San 

Andrés sempre foi uma vila de pescadores, e se manteve nesta condição até 1990, 

70 anos após ter obtido a categoria de município (1921). Após surgimento do 

ecoturismo, a vila, que até a época se caracterizou pela imagem de pescadores 

limpando e costurando suas redes, tornou-se o centro turístico da região, 

desapareceram as velhas estruturas utilizadas para as atividades pesqueiras, dando 

origem a pousadas, restaurantes, agências de viagens, etc. Atualmente, 80% das 

pousadas estão localizadas no município de San Andrés.  

 

Figura 34 - Capacidade turística da baía de Paracas 

 

A culinária na região é muito apreciada, principalmente no que diz respeito à 

elaboração de pratos com frutos de mar e peixe. Durante o estudo de campo foi 

determinada a existência de 80 restaurantes, sendo que 50% se concentram no 

município de San Andrés. 
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3.- Indústria Manufatureira e Mineira 

 
Na região existem quatro áreas industriais claramente definidas, uma delas 

pertencente ao zoneamento industrial, cujas atividades centram-se na produção de 

couros, têxteis, alimentos, produtos químicos etc., e principalmente localizadas na 

cidade de Pisco. As que se dedicam à pesca encontram-se na praia Lobera, as que 

se dedicam à indústria metalúrgica estão localizadas no município de Paracas, já as 

empresas geradoras de energia (Plus-petrol, Terminal de hidrocarbonetos e Porto 

General San Martin) estão localizadas no município de San Andrés e Paracas.  

Aproximadamente são 36 indústrias instaladas, das quais se observa que 

quinze (15) são indústrias de grande porte, doze (12) indústrias medianas e dez (10) 
indústrias de pequeno porte. O desenvolvimento industrial na região teve grande 

influência pela construção do porto general San Martin.  

O desenvolvimento comercial do município de Paracas se inicia na década de 

1990, graças à lei de incentivo ao investimento privado. Nesta década diversas 

empresas metalúrgicas da cidade de Arequipa se estabeleceram na estrada Pan-

americana, no município de Paracas. A instalação das indústrias nessa área foi 

favorecida pelo governo na época; a construção do parque metalúrgico de Paracas 

foi desenvolvida pelos investimentos do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social do Brasil). A localização na área permitiu à empresa ter 

ganhos significativos na área da Logística, seja na sua distribuição de produtos para 

atender a um grande mercado e em crescimento (Lima), bem como obter ganhos na 

importação de matéria-prima (sucata) através do porto de San Martin. 

 

4.- Comércio e serviços 

 

Os empregos no comércio e serviços, apesar de um pouco mais espalhados, 

concentram-se no município de Pisco, englobando aproximadamente 50% do total 

de empregos no comércio e nos serviços de toda a região. Nos municípios mais 

distantes de Pisco, foram verificadas menores taxas de emprego. Trata-se em 

muitos casos de verdadeiras "cidades-dormitório". É notável que, entre as categorias 

mais importantes de emprego, apenas a de autônomos seja predominante nos 

municípios periféricos, principalmente em San Andrés e Tupac Amaru Inca.  
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As categorias transporte e construção civil apresentam áreas de concentração 

bastante específicas. Os trabalhadores em transporte têm sua localização, em 

grande parte, vinculada a transporte Intermunicipal, interprovincial e transporte 

náutico (ecoturismo). Nos municípios de Pisco e Paracas, há uma intensa essa 

atividade de transporte. 
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5.6  IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

O planejamento da implementação de um sistema de gestão ambiental exige 

alguns cuidados básicos para que as intenções possam ser transformadas em ações 

reais. Segundo a definição da norma ISO 14001: 2004, um aspecto ambiental é um 

"elemento das atividades, serviços ou produtos da organização que pode interagir 

com o ambiente", devendo a organização estabelecer um procedimento que garanta 

a identificação atualizada dos aspectos ambientais que pode controlar e sobre os 

quais pode ter influência e que causam impactos ambientais significativos.  

Nesse sentido, deve-se proceder a um inventário dos impactos (efeitos 

causados pelos aspectos) de forma a efetuar uma triagem segundo dois critérios: 

 

1. Pela identificação dos aspectos ambientais que a organização pode 

controlar e sobre os quais pode ter influência;  

2. Pela determinação dos impactos significativos dos aspectos identificados 

acima; esta valoração pressupõe o estabelecimento de critérios de avaliação.  

 

A identificação dos aspectos ambientais é um processo em marcha contínua, 

e não uma atividade apenas realizada no início do projeto de implementação do 

SGA. Tão pouco deverá ser um processo realizado de acordo com uma 

periodicidade artificial e desajustada de possíveis situações geradoras de impactos, 

que, por isso mesmo, poderiam correr o risco de não ser identificadas. Este 

levantamento deve ser atualizado sempre que necessário, pelo que o procedimento 

deve identificar quais as situações geradoras dessa necessidade. 

Após descrição do meio físico, meio biológico e meio antrópico, na seqüência 

são definidas as atividades antrópicas e aspectos que influenciam diretamente na 

distribuição de poluentes e qualidade da água da baía. 
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a) A Indústria da Pesca 

 

 A pesca é uma das atividades mais antigas do Paracas, desde anos 

imemoriáveis. A pesca é a principal atividade econômica da região, gera mais de 

15.000 empregos diretos e indiretos. A indústria pesqueira é desenvolvida através 

de três atividades principais:  maricultura, a extração e a transformação. A figura 35 

mostra as principais atividades pesqueiras e alguns aspectos ambientais 

importantes, associados a seu desenvolvimento. 

 

 
 

Figura 35 – Aspectos ambientais identificados na indústria da pesca na baía de Paracas 
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b) Indústria de minérios 

 

A partir da década de 1980 registrou-se um grande aumento na produção 

siderúrgica peruana, principalmente incentivada pela demanda da indústria civil. Na 

região de influência da baía estão instaladas as empresas, Aceros Arequipa e 

refinaria Minsur. A indústria de minérios constitui uma importante fonte de trabalho; 

gera aproximadamente 1.000 empregos diretos e indiretos. A figura 36 mostra as 

principais atividades mineiras e alguns aspectos ambientais importantes, associados 

a seu desenvolvimento. 

 
 

Figura 36 – Aspectos ambientais identificados na indústria de minérios na baía de Paracas 
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c) Indústria de manufaturas 

 

Na região de influência foram identificadas 16 empresas de transformação. O 

setor está em amplo crescimento, sendo a indústria têxtil e a indústria de couros as 

mais desenvolvidas. Por sua natureza, a indústria gera efluentes que são vertidos 

diretamente no sistema de esgoto doméstico ou diretamente na baía. A figura 37 

mostra as principais atividades de manufatura e alguns aspectos ambientais 

importantes, associados a seu desenvolvimento. 

 

 
 

Figura 37 – Aspectos ambientais identificados na indústria de manufatura na baía de Paracas 
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d) Indústria dos transportes 

 

 A indústria de transporte e logística é pequena, porém muito importante na 

economia de pisco. A vitalidade de outras atividades antrópicas depende da 

capacidade do transportes, principalmente o turismo e o comércio; nos últimos anos 

se estabeleceram na cidade de Pisco escritórios de multinacionais da logística, 

destacando a DHL. O transporte tem essencial importância na economia doméstica: 

40% dos autônomos se dedicam ao transporte turístico e de serviços. A figura 38 

mostra as principais atividades de manufatura e alguns aspectos ambientais 

importantes, associados a seu desenvolvimento. 

 

 
Figura 38 – Aspectos ambientais identificados na indústria de transporte na baía de Paracas 
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e) Indústria energética 

 

O crescimento da industrialização e da economia exige maior demanda de 

energia elétrica e a procura de energias menos poluentes e baratas. O consumo 

elétrico público foi de 36.578.45 MHW/ 2008, sendo principalmente gerado através 

de termoelétricas a diesel. A matriz energética deve mudar em função do gás de 

Camisea. A figura 39 mostra as principais atividades de manufatura e alguns 

aspectos ambientais importantes, associados a seu desenvolvimento. 

 

 
 

Figura 39 – Aspectos ambientais identificados na indústria energética na baía de Paracas 
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f) Setor de serviços 

 

Duas atividades se destacam: o comércio e o turismo. Nos últimos anos, 

ambas as atividades têm mostrado um crescimento maior que 12%; isso tem um 

impacto positivo em outros setores econômicos. A figura 40 mostra as principais 

atividades de manufatura e alguns aspectos ambientais importantes, associados a 

seu desenvolvimento. 

 

 
Figura 40 – Aspectos ambientais identificados no setor de serviços na baía de Paracas 
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5.7 Considerações finais do capítulo 5 

 

 Como tem sido demonstrado ao longo deste capítulo, a riqueza biológica e 

beleza natural da baía de Paracas constitui um ecossistema que tem dado lugar ao 

desenvolvimento de sucessivas culturas, grupos humanos, atividades produtivas e 

sistemas urbanos complexos. Nesse sentido, as atividades antrópicas tornam-se 

mais complexas e diversas como conseqüência das mudanças demográficas e 

modificações da economia regional e mundial; tais atividades constituem as 

pressões que têm alterado o ecossistema da região.  

 A riqueza deste ecossistema da baía facilitou o predomínio das seguintes 

atividades antrópicas: 

1.- A indústria pesqueira, principalmente a produção de farinha e óleo de peixe; 

2.- Pesca artesanal; 

3.- Emergência do turismo cultural e, na ultima década, o ecoturismo; 

4.- Incremento de infra-estrutura em diversos pontos da baía; 

5.- Crescimento demográfico e mudanças na agricultura e urbanismo; 

6.- Incorporação de atividades de transformação muito contaminantes. 

 

 a) Vetores de poluição  

 

 Emissões gasosas 

 

 Segundo a Oficina de Estatística e Informática de Pisco, as principais causas 

de doenças foram "problemas do sistema respiratório" (41,3%) atribuídos 

principalmente à contaminação atmosférica produzida pelas emanações das 

atividades industriais e intensificadas no período de inverno, devido à concentração 

de poluentes na região, em função do efeito invernadeiro  muito intenso nos período 

da manhã (vide seção 5.3.2).  

 A avaliação de emissões foi referenciada nos dados proporcionados pela 

DIGESA (Direção Geral da Saúde). Os estudos apontaram que o material partícula 

em suspensão (PTS) apresentou os maiores níveis de emissões destes; o PM10 

(material particulado com diâmetro superior a 2.5 micrômetros) e o PM2.5 (material 
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particulado com diâmetro inferior a 2.5 micrômetros), constituem os principais 

problemas de contaminação da bacia atmosférica da região. A origem das emissões 

foi classificada em dois grupos: as provenientes de fontes fixas (indústrias) e as de 

fontes móveis (veículos, comércio e doméstico). Os resultados apontaram que as 

maiores emissões de material particulado foi de 7.035 toneladas/ano, sendo que 

82% provêm de fontes fixas, principalmente da indústria siderúrgica e da indústria de 

farinha e óleo de peixe. No tocante ao SO2, o volume das emissões foi de 6.209 

t/ano; 81% desse volume foi atribuído à indústria pesqueira e siderúrgica. O volume 

de gases de óxido de nitrogênio (NOx) foi de 2.129 t/ano, sendo que 88% foi 

atribuído a fontes fixas. O volume de óxido carbono foi de 3.604 t/ano; o volume de 

compostos orgânicos voláteis foi de 3.554 t/ano, sendo que 16% e 5%, 

respectivamente, são atribuídos a fontes fixas. A indústria pesqueira é responsável 

pela emissão de partículas de farinha e óleo de peixe provenientes do processo de 

secagem e embalagem. Segundo G. Richard (2002), o volume destas partículas é 

da ordem de 20g -26g. por cada tonelada de farinha produzida. Figura 41 mostra a 

relação de doenças respiratórias na região de Paracas. 

 
Figura 41 – Doenças respiratórias registrados na região de influencia da baía de Paracas 
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A figura 41 mostra a relação das doenças respiratórias e os períodos de 

operação da indústria pesqueira; no ano de 2005 foram registrados 45.153 casos 

nos hospitais da região, 86% ocorreram no período de operação da indústria 

pesqueira, apresentando maior influência durante os meses de maio até agosto, de 

forma similar no ano de 2006 e 2007. 

 

Efluentes Industriais  

 

 Por outro lado, o segundo tipo de doença identificada foram "problemas do 

sistema digestivo", liderados por intoxicação com frutos e peixes. Embora o 

consumo per capita de peixe seja elevado (22kg/ano) em relação a outro tipo de 

consumo de fonte de proteínas de origem animal, foram verificados elevados índices 

de intoxicação alimentar nos períodos em que houve presença de marés vermelhas 

e, em muitos casos, varazões de recursos hidrobiológicos no litoral da baía, sendo 

que cada ano é mais freqüente: 7 casos em 2003, 22 casos em 2004, 24 casos em 

2005, 24 casos em 2006, 27 casos no ano de 2007. Para muitos pesquisadores, o 

aparecimento de marés vermelhas na região é produto dos dejetos produzidos pela 

indústria pesqueira, principalmente. A indústria pesqueira introduz aproximadamente 

38.000 toneladas de proteína e 8.000 toneladas de óleo na baía como desperdício, e 

mais de 3.395.000 t/ano de água de bombeio. 

 A água residual vertida pelas indústrias de pesca da região é de 1.853.280 

t/ano, segundo o IMARPE; em contrapartida, publicações da Associação de 

Produtores de Pisco (APROPISCO) apontam que o volume de seus efluentes é da 

ordem de 826.167 t/ano. 

 A mesma indústria pesqueira introduz químicos procedentes das águas de 

limpeza das máquinas, principalmente soda cáustica e ácido nítrico. Segundo 

publicação da Associação de Produtores de Pisco, o volume estimado é de 75.289 

t/ano. 

 Outra fonte de dejetos tem sua origem nas lavagens dos recursos pesqueiros 

pelas atividades da pesca artesanal e aqüicultura; e são constantes no cais "El 

Chaco", "Jose Olaya, e Pisco". Em função desses dejetos, a superfície marinha 

nesses locais tem uma cor verde obscura, assim como cheiros desconfortáveis, 

principalmente nos períodos de desembarques. 
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 Figura 42 – Doenças gastrointestinais registradas na região de influência da baía 

de Paracas 

 

Nesta pesquisa foi feita uma relação entre o número de casos registrados de 

doenças gastrointestinais e o período de atividade da indústria pesqueira, além da 

relação com o aparecimento de marés vermelhas na região. Nesta figura pode-se 

observar que existe uma relação direta entre os casos reportados e a atividade 

pesqueira, tendo como exceção os períodos de verão, quando aumenta o número 

de turistas. 

 A pesca artesanal e aqüicultura têm importância primordial na área de 

influência da baía; alguns impactos são decorrentes dessas atividades: 

 

 Resíduos Sólidos 

  

A presença de valvas e caparações, resíduos da atividade de processamento 

de moluscos, é visível nas praias da região e zonas adjacentes a fábricas de 
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processamento. A contaminação física com desfechos, descartes produzidos pela 

atividade e pesca artesanal (sacolas, embalagens, embalagens de óleos utilizados 

nos motores, redes, linhas, bóias e lixo doméstico) é percebida ao longo das praias. 

Este mesmo fenômeno é realizado no interior da baía, pois são largadas malhas a 

deriva, linhas, etc. 

 A pesca com dinamite é outro dos problemas identificados na baía; esse tipo 

de atividade afeta da biodiversidade e elimina a flora e fauna circundante à área de 

explosão; as explosões causam danos às paisagens turísticas, bem como remoção 

do fundo marinho, incrementando o volume de sólidos em suspensão. 

 O turismo na região e ecoturismo nas ilhas adjacentes à baía são atividades 

que vêm crescendo exponencialmente, e que têm se convertido numa atividade 

amortecedora à pesca artesanal, principalmente no período de escassez ou defeso 

das espécies marinhas. Ao mesmo tempo em que a atividade cresce, apresenta 

certas exigências em relação às condições de vida na baía. O turismo, em geral, 

produz grandes volumes de lixo, esgotos e desfechos orgânicos provenientes das 

instalações hoteleiras, restaurantes e pousadas. As embarcações que transportam 

turistas para as Ilhas Ballestas geram contaminação inerente ao seu deslocamento 

(combustível, água de limpeza, graxas, óleos) e cuja magnitude é pouco conhecida. 

 

 Incomodo e ameaça às comunidades e à fauna silvestre  

 

 É evidente a falta de treinamento dos operadores turísticos, pois muitas vezes 

utilizam embarcações de recreação que circulam sem controle nenhum, sem 

considerar zonas restringidas ou frágeis, como áreas de reprodução, alimentação ou 

descanso de espécies silvestres; o impacto é ainda maior quando se trata de 

embarcações particulares. 

 A falta de ordenamento do setor contribui para estressar aves, lobos, através 

do ruído dos motores, o movimento das águas, gritos dos turistas, a aproximação e 

densidade do tráfego. 

 A pesca artesanal e turismo são os principais responsáveis pela ameaça das 

espécies, principalmente pela captura acidental e pela captura ilegal de espécies 

que posteriormente são vendidas dessecadas, ou peles, como o caso de pingüins e 

artigos elaborados com couro de lobos. 
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 Resíduos de hidrocarbonetos  

 

 No tocante à indústria energética, os principais impactos verificados são 

atribuídos ao eminente risco de derrames, perdas acidentais de combustíveis, que 

geram manchas graxentas iridescentes que chegam à linha da praia, incremento do 

número de embarcações transportadoras, número de viagens no transporte 

terrestre, rede de distribuição de combustíveis. Além disso, deve se considerar as 

vibrações, ruídos e emissões que afetam a qualidade de vida, bem como a 

paisagem natural. 

 

 O tráfego maritimo 

 

 O tráfego marinho na baía é intenso e muito dinâmico. Apresenta períodos de 

alta intensidade quando a indústria de farinha e óleo de pesca está em operação: 60 

embarcações com capacidade média de 120 toneladas trafegam diariamente pelo 

interior da baía, as quais permanecem ancoradas frente às fábricas de farinha e óleo 

de peixe. A este número deve-se somar o tráfego de navios da pesca artesanal, que 

registraram 11.000 zarpes por ano. O turismo nas ilhas San Gavan e ilhas Ballescas 

registrou, no ano 2007,  8.630/ano de zarpes de cruzeiros turísticos. 

 Por outro lado, o porto General San Martin atende em média 120 navios 

mercantes/ano; a este número deve ser adicionado o número de navios que 

realizam operações de carga e descarga na plataforma da Plus-petrol.  

 O intenso tráfego na baía ocasiona uma série de impactos, como derrames 

involuntários de hidrocarbonetos, perda involuntária de água de lastro, o que 

constitui um potencial perigo ainda não considerado pelas autoridades portuárias. 

 Nos últimos anos têm sido freqüentes os problemas socioeconômicos 

atribuídos a problemas provocados pela circulação de embarcações pesqueiras 

artesanais, embarcações de extração industrial e os navios, que realizam operações 

de carga e descarga, principalmente na plataforma da Plus-petrol e plataforma do 

terminal de hidrocarbonetos da empresa “Graña y Montero”. Esses problemas já 

provocaram a morte de 12 pescadores e 6 embarcações da pesca industrial 

incendiadas. 
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 Pelo exposto anteriormente, as atividades desenvolvidas na região modificam 

constantemente as características da baía e seus efeitos sobre o ecossistema. Esta 

modificação está intimamente ligada à dinâmica dos poluentes devido à ação das 

correntes, bem como a qualidade da água da baía, como será visto no próximo 

capítulo.  
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6. CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS E DINÂMICA DOS POLUENTES NA 
BAÍA DE PARACAS  

 
6.1 Geomorfologia do ambiente marinho 
 

O espaço marinho analisado na pesquisa corresponde à porção marinha da 

baía que sofre influência direta das atividades antrópicas desenvolvidas na região. A 

determinação da área foi feita utilizando a técnica de geo-processamento, apoiada 

no material cartográfico da Google Earth. A área foi delineada desde a península de 

Paracas (Sul), tomando como referência o candelabro de Paracas; pelo Norte, a 

referência foi a Foz do rio Pisco. A porção marinha foi limitada a 500m. Na direção 

Oeste das ilhas Ballestas (73 30' W); a área compreende toda a extensão marinha 

até alcançar o paralelo 76 30' W. 

A riqueza hidrobiológica é resultado das condições morfológicas, 

meteorológicas e fluxo dinâmico das correntes. Morfologicamente a baía tem uma 

área de configuração geográfica semi-fechada, apresenta uma pendente suave, 

fazendo marcante frente à foz do rio Pisco. De acordo as informações do IMARPE, 

as profundidades da baía variam entre 0 e 15m, sendo que, nos primeiros 1.600m, a 

zona costeira alcança a profundidade (5 a 10m). A geo-morfologia submarina foi 

dividida em 4 segmentos: 

1 Área da foz do rio pisco; 

2. Área da praia Lobera (município de San Andrés); 

3. Interior da baía de Paracas; 

4. A plataforma submarina que rodeia as ilhas Ballestas e San Gavan. 
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Figura 43 - Caracterização geomorfológica da plataforma submarina da baía de Paracas 
 
6.1.1 Área da Foz do rio Pisco: 
 

Esta área compreende desde a desembocadura (Foz) do rio Pisco até o porto 

de Pisco na direção SO.  Esta região tem uma área total de 38 km2. A topografia do 

fundo submergido decresce gradualmente desde a praia Lobera (Sul), chega 

alcançar os 14m de coluna de água frente ao porto de Pisco. Utilizando a técnica de 

mergulho, foi verificada que a área apresenta uma superfície muito acidentada, com 

áreas planas e baixos rochosos. Além disso, verificou-se a existência de cantos 

rodados e forte presença de algas marinhas, além de material sedimentário. 

Conforme Carta Nauta da região, temos aproximadamente a 355m em SO do cais 

de Pisco (13° 42´ 57” S; 76° 13’ 31” O), a presença de dois baixos de 4,5m e 1,83 m, 

numa área 500 m2. Aproximadamente, a 550m em direção SO do cais, existe um 

casco de navio afundado que gera um baixo de até 3m da superfície marinha. Esta 

área recebe uma forte carga de poluentes gerados pela descarga das duas lagoas 

de estabilização, esgotos não tratados (4), bem como dois riachos provenientes de 
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efluentes agrícolas da região. A figura 44 mostra a delimitação da área estudada 

para a região da Foz do rio Pisco. 

 
 
Figura 44 - Caracterização geomorfológica da área da Foz do rio Pisco 
 
6.1.2. Área da praia Lobera e San Andrés. 
 

Esta área está localizada frente ao município de San Andrés, tem uma 

extensão de 68 km2. A plataforma submersa apresenta uma pendente muito baixa, 

aproximadamente 10 cm/m, a qual descende até os 2 km praia dentro. A partir dos 

2.000m, a pendente ascende a 20cm/m. Tem uma costa irregular, contornada de 

areia e cantos rodados. A topografia submarina se caracteriza pela pouca 

profundidade, mínima presença de algas e cantos rodados. A 2.000m direção 

Sudeste do cais de Pisco, existe um pequeno cais, denominado de “Jose Olaya”, 

utilizado para o desembarque de botes e navios dedicados à pesca artesanal; neste 

cais são comercializados 30.000 kg de produtos hidrobiológicos diariamente. Nessa 

mesma área, se encontra o terminal de hidrocarbonetos de San Andrés, o qual tem 

capacidade para armazenar 365.000 bls/ano de hidrocarbonetos, destacando: a 

gasolina, diesel e querosene. O terminal de hidrocarbonetos é abastecido através de 
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a uma plataforma submersível; nessa área, é visível a presença de óleo na 

superfície da água e resíduos dos hidrocarbonetos nas vieras. A 4 km do terminal de 

hidrocarbonetos em direção ao Sul está localizada a zona industrial de San Andrés e 

Paracas; nessa área estão estabelecidas 7 empresas dedicadas à produção de 

farinha e óleo de peixe com uma produção média anual de 404,000 toneladas de 

fish meal. Esta área recebe uma forte carga de poluentes; foram identificados 18 

dutos, 12 dos quais correspondem a efluentes provenientes das plantas de 

processamento de farinha e óleo de pescado, 4 dutos restantes correspondem a 

sistema de distribuição da planta de fracionamento do gás de Camisea (Consorcio 

energético Plus-petrol) e esgotos não tratados (2). A figura 45 mostra a delimitação 

da área estudada para a da praia Lobera. 

 
 

Figura 45 - Caracterização geomorfológica da área da praia Lobera 
 

 
6.1.3  Interior da baía de Paracas 
 

Esta área corresponde à porção de água rodeada desde a “Punta de 

Pejerrey”, onde esta localizado o porto de San Martin (13° 47’ 32” S; 76° 15’ 26” W), 

praia “Média Luna”, praia “ El Chaco”, a costa da cidade de Paracas até 5 milhas em 
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direção ao NE, onde está localizado o cais da empresa EPSEP (Empresa Peruana 

de Servicios Pesqueros del Peru), e tem uma extensão 58km2. A superfície 

submarina é a mais variada em relação às outras. Frente a Punta Pejerrey, 

apresenta uma superfície rochosa onde está localizado o porto San Martin e uma 

pendente 10/100, forte presença de algas marinhas, crustáceos, e peixes. Em 

relação às outras regiões pesquisadas, é a que apresenta maior abundância 

biológica marinha. A plataforma submarina nas outras áreas da baía apresenta solo 

arenoso e tem uma pendente 1/100m somente na parte Norte. Frente ao cais da 

empresa EPSEP, existe presença de cantos rodados de diâmetros que variam de 

8cm a 12cm, e forte presença de material calcário resultado da decomposição de 

conchas. Nesta área, temos 3 cais, o da empresa EPSEP, o cais artesanal de 

Paracas e o cais de El Chaco. Existe uma forte presença de navios de pequeno 

porte, 70% de pesca artesanal, 23% para transporte de turistas e 7% de lazer. A 

figura 6.4 mostra a delimitação da área estudada para a área do interior da baía de 

Paracas. 

 

 
 
Figura 46 - Caracterização da geomorfológia do interior da  baía de Paracas 
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6.1.4  A plataforma submarina oceânica das ilhas Loberas e San Gavan   
 

Compreende toda a região externa à bacia de Paracas. Apresenta uma 

superfície muito acidentada, totalmente rochosa, e se caracteriza pela forte presença 

de mamíferos marinhos. A profundidade média é de 16m, a qual se acentua na 

direção NW. Tem forte presença de mamíferos marinhos, crustáceos, e peixes, e 

apresenta abundância de biomassa marinha. A figura 47 caracteriza a área das ilhas 

San Gavan e Ballestas 

 
 
Figura 47-Caracterização da geomorfológia da plataforma das ilhas Loberas e San Gavan   
 
 
6.1.5   Ondas  
 
 As principais condições oceanográficas da baía estão determinadas pela 

correnteza peruana, pelo regime dos ventos alísios que predominam na região e 

pelo sistema de ondas. A determinação da altura de ondas é feita com base em 

parâmetros e Altura Significante (Hs), e Período Significante (Ts), o que se 

consegue mediante a observação de um determinado número de ondas 

suficientemente grandes, e posteriormente, sujeito a tratamento estatístico. As 
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magnitudes das ondas dependem da altura das mesmas em águas profundas e 

águas rasas. 

 O Sailing Directions for South América fez um estudo para determinar o 

tamanho de ondas de profundidade no Peru. Os dados disponíveis correspondem a 

determinação de ondas entre os paralelos 10° e 15° latitude Sul. O relatório foi 

baseado em 6.907 observações. O quadro 6.1 mostra direções e altura de ondas 

compreendidas entre os paralelos 10° e 15° Sul frente à costa Peruana.  

 
Tabela 6.1. Direção e ondas compreendidas entre os paralelos 10º e 15º S 
 

Altura (m) W% SW% S% SE% E% 
0,3-1,8 0,7 12,7 31,5 7,2 0 
1,8 - 3,6 0,7 16,7 20,5 6,3 0,4 

>3,6 0 1,4 1,3 0,3 0,3 
TOTAL 1,4 30,8 53,3 13,8 0,7 

 Fonte Sailing Directions for South América. Adaptação autor 
 

Outro estudo relacionado com ondas, no Peru foi feito pela Dirección Nacional 

de Puertos y Bahias de la Marina de Guerra del Peru. A informação foi decorrente do 

levantamento estatístico de ondas profundas realizadas entre os paralelos 10° e 15° 

Sul-Oeste no ano de 2004. Os valores obtidos no estudo para altura significante Hs 

1,32m e de altura máxima Hmax 1,80m, para ondas provenientes do SW e 1,20m e 

1,80m, respectivamente, para ondas provenientes do Sul. 

Na área delimitada, não existem medições de ondas disponíveis; desta forma, 

tornou-se necessário efetuar o levantamento de alturas e períodos. Para tanto, 

utilizou-se a lógica da divisão das áreas compreendidas no estudo e método de 

observações instantâneas. Após a caracterização dos intervalos de tempo, foi feito 

um levantamento de informações referentes à altura e período das ondas, durante 

um período de 120 dias. O quadro 6.2 mostra um resumo das médias obtidas. 

 
Tabela 6.2. Características das ondas e direção das mesmas na baía de Paracas 
 

Características das ondas Direção 
Área Hs (m) Hmax (m) Ts% (s) SW % S% 

Rio Pisco 0,45 1,1 12 29,9 70,1 
San Andrés 0,60 1,2 11 38,6 61,4 
Paracas 0,66 1,1 13 40 60 
 



154 
 

Carnero, D Tachibana, T (2006), no estudo realizado no local junto aos alunos 

do Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Nacional de San Agustin, 

determinaram que a velocidade média das ondas de rompente é de 3,73 m/s nas 

praias de San Andrés;  para as praias de Pisco foi estimado 3, 25 m/s. Nas praias do 

interior da baía, a velocidade determinada foi 2,52 m/s. A determinação da 

velocidade foi feita fazendo uso de dois flutuadores fixados a uma distancia de 50m 

um de outro, e outro a deriva lançado no ponto mais distante do litoral. As ondas 

são, em geral, do tipo deslizante (derramante), podendo ocorrer também as 

mergulhantes (caixotes). 

 

 
6.1.6  Marés  
  

A origem da maré é astronômica e resulta da interação existente entre a força 

atrativa do Sol e da Lua sobre a Terra, e a força centrífuga gerada pela rotação do 

sistema Terra-Lua. Como resultado destas forças, a água das bacias oceânicas é 

“puxada”, formando dois lobos alinhados com a Lua. Estas duas marés percorrem 

todo o globo terrestre devido à rotação da Terra e Lua em torno eixo comum. A 

importância do estudo das marés radica na necessidade de determinar as alturas 

dos acidentes topográficos e profundidades para o desenho de estruturas em zonas 

costeiras. Do ponto de vista ambiental, tem elevado interesse biológico, pois 

estabelece a fronteira entre os domínios de espécies terrestres e marinhas. 

Segundo a Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra em 

Pisco, na região se apresentam marés do tipo semi-diurno, as quais têm duas fases: 

duas preamares e baixa-marés ao longo do dia marear (24 horas e 50 minutos). A 

amplitude média da maré é de 0,58 m, a amplitude de lua (lua cheia e nova), 

também conhecida como máxima amplitude de preamar é de 0,76 m. No caso da 

presença do fenômeno “El niño”, os valores do nível das marés se incrementam, 

alcançando a amplitude de 98 cm. A figura 6.6 mostra a maré em quadratura e em 

sizígia.  
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Fonte: (Carnero, 2005) 
 
Figura 48 - Propagação da maré em quadratura e em sizígia (baía de Paracas) 
 
 Na figura 48 podemos observar que a maré de oceânica tem a maior 

amplitude, tanto na maré de sizígia como de quadratura, chegando a atingir no 

período avaliado, variações de até 60 cm no período de sizígiza. Por outro lado a 

maré de Pisco não apontou diferenças quando relacionada às oceânicas, embora 

apresente muita variação no período de verão, período em que a baía sofre 

influência direta do rio Pisco. As maiores variações foram apresentadas pela maré 

de San Andrés; isso se deve à força dos ventos do Norte, que se intensifica no 

período da tarde e noite, facilitando a recirculação de água.  

 

6.1.7 Tsunamis 
 
 A diferença entre um tsunami e uma onda normal é que as normais são 

formadas pelo vento e os tsunamis são provocados por abalos físicos da Terra. Um 

tsunami pode ser gerado por qualquer distúrbio que desloque uma massa grande de 
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água, tal como um sismo (movimento no interior da terra), um deslocamento da 

terra, uma explosão vulcânica ou um impacto de meteoro. Os tsunamis podem ser 

gerados sempre que o fundo do mar sofrer uma deformação súbita, deslocando 

verticalmente a massa de água. Os sismos tectônicos são um tipo particular de 

sismo que origina uma deformação da crosta; sempre que os sismos ocorrem em 

regiões submarinas, a massa de água localizada sobre a zona deformada vai ser 

afastada da sua posição de equilíbrio. As ondas são o resultado da ação da 

gravidade sobre a perturbação da massa de água. Deslizamentos de terra 

submarinos, que acompanham muitas vezes os grandes tremores de terra, bem 

como os vulcões, podem também perturbar a coluna de água, quando grandes 

volumes de sedimentos e rocha se deslocam e se redistribuem no fundo do mar. A 

baía de Paracas se encontra adjacente à falha geológica de Nasca. No entanto, não 

se tem registro de tsunamis com muita freqüência. Segundo dados obtidos, o maior 

tsunami ocorrido no Peru foi em 28 de outubro de 1746, frente à costa do Callao 

(Lima), alcançando uma altura de 9m, causando a morte de 7 mil pessoas; 

posteriormente, em 13 de agosto de 1868, um tsunami invadiu as costas do Peru e o 

Chile; o mais recente foi sentido em 15 de agosto de 2007, alcançou 5m, fazendo 

desaparecer a aldeia de pescadores de Lagunillas, 29 km ao Sul de Pisco. Nesta 

data, a cidade de Pisco foi atingida por um forte terremoto de 7, 1° na escala Ritcher. 

O Peru, como todos os países da bacia hidrográfica do Pacífico, faz parte do 

Sistema Internacional de alerta de Tsunamis, o qual tem a central de operação nas 

ilhas do Havai. As figuras 49 e 50 mostra o espaço que foi invadido pelas águas 

durante o tsunami ocorrrido o 15 de agosto de 2007. 
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      Fonte: Marinha de Guerra del Peru 

Figura 49 - Área de Pisco inundada pelo tsunami na área de Pisco 
 

      Fonte: Marinha de Guerra del Peru 
 

Figura 50 - Área de San Andrés inundada pelo tsunami (baía de Paracas) 
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6.2 Correntes no interior da baía de Paracas 
 

 O sistema de correntezas frente à costa peruana tem uma direção Sul-Norte, 

muito diferente do sistema de correntezas rasas, que apresentam uma alta 

variabilidade, devido, principalmente, à topografia da costa, marés, topografia do 

fundo e ventos locais.  

 No geral, a circulação frente às costas tem uma direção Norte, principalmente 

em costas abertas e retilíneas, onde não se apresentam obstáculos morfológicos. 

Assim, devido à presença de penínsulas ou promontórios rochosos que sobressaem 

do litoral, nesses ambientes é comum a formação de sistemas de correntezas 

circulares “Eddies”, produto do atrito forçado da massa de água no seu 

deslocamento. Além desta correnteza está a correnteza superficial gerada pela 

dinâmica das ondas ao chegar ao litorais, que são muito importantes para o 

transporte de sedimentos. 

  Vale lembrar que há uma lacuna no que tange aos sistemas de correntes, 

com exceção dos relacionados ao porto de San Martin (Punta Pejerrey). Estudos 

recentes desenvolvidos pela Marina de Guerra del Peru mostraram que a correnteza 

na baía tem direção Oeste-Leste, sendo decorrente da massa de água que se divide 

à altura da ilha de San Gavan; parte desta massa de água se dirige ao interior da 

bacia, mudando de direção para o sentido Sudeste. A mudança de direção ocorre 

aproximadamente nas coordenadas 13º 47’ 07” S e 76º 16’ 42”. No intuito de conferir 

esses dados, foi feita a determinação  de velocidade e direção das correntes em 

cada ponto de coleta, através do método lagrangiano, conforme foi descrito no 

capítulo anterior. 

A massa de água que penetra, na baía, renova e prove à baía de água 

oceânica, cujas medições, nessa área mostraram que essa renovação se realiza em 

dois ciclos: durante o verão, esses ciclos estão de acordo com o comportamento das 

marés e se determinou que a velocidade desta correnteza varia entre 0,21 e 

0.25m/s, com intervalos de tempo de 2 horas cada um. Foi identificado também que, 

durante o inverno, a renovação se faz em dois ciclos, porém com intervalos de 

tempo maiores até 4 horas, sendo que a velocidade das correntezas também foi 

maior, variando de 25 a 28 cm/s. Esse aumento é atribuído à maior pressão dos 

ventos Sudoeste.  
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Como as correntezas estão influenciadas, principalmente pela direção e a 

intensidade dos ventos, a partir das 10:00, quando é baixa a intensidade dos ventos, 

a velocidade das correntezas superficiais alcançam seus menores valores (18 cm/s 

no verão e 25 cm/s no inverno), modificando-se os fluxos e apresentando um 

processo de ressurgência local. A aparente difusão de velocidades é visível até às 

16 horas; durante as noites, o vento proveniente do Norte produz correntes que se 

orientam para o Sul; isto determina um incremento do fluxo de águas. Durante o 

verão (período de chuvas na região andina), a vazão do rio Pisco aumenta 

consideravelmente, alcançando até 26m3/s. As praias da baía de Paracas têm forte 

influência dos sedimentos arrastados pelo rio (fig. 51). Dados similares foram obtidos 

em medições feitas pela Direção de Hidrografia e Navegação da Marina de Guerra 

del Perú (1990) e Desarrollo Ambiental, S.A (1996). 

 

 
Figura 51 - Sistema de correntes que influenciam a circulação da baía. 

 

6.2.1 Determinação de correntes no interior da baía de Paracas 
 
 Os métodos para mensurar correntes marinhas podem ser enquadrados em 

duas categorias: a) Método Euleriano ou medidas com instrumentos estacionários. 
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Os correntômetros fundeados são enquadrados nesta categoria; b) Método 

Lagrangiano ou medidas com instrumentos ou materiais flutuantes. Os derivadores 

são enquadrados nesta categoria (STEVENSON, 1966). Nesta pesquisa, focar-nos-

emos no estudo do método langraneano através do uso de flutuadores. No entanto, 

maiores informações em relação ao método adotado e diferenças entre os métodos 

podem ser obtidas no Apêndice E. 

Neste estudo, utilizamos um flutuador que é identificado com a ajuda de uma 

pequena bandeira. A área superficial do flutuador teve que ser tão pequena quanto 

possível para minimizar o efeito do arraste do vento. A observação foi realizada de 

forma amostral, em termos de tempo, lançando o flutuador a partir de cada ponto 

determinado para coleta de amostras e medida de batimetria. O flutuador foi lançado 

e registrado o tempo de percurso, e as coordenadas no ponto onde foi coletado e 

recolhido; uma melhor descrição pode ser vista no Apêndice E. A resultante da 

análise dos vetores gerados pelo transcurso e direção do flutuador permitiu 

determinar a velocidade e direção das correntes nos diversos trechos da baía.  

Os resultados apontaram que existe corrente sentido Norte-Sul ao longo da 

baía desde Pisco até o interior da baía.  NA Área de Pisco (fig. 6.10), a velocidade 

média 0, 23m/s e direção foi similar nos quadrantes (H:3; H;4, G:2; G;4), sendo  o 

que o quadrante  H:1, G:1 apresentou velocidade de 26ms-1; porém sentido Leste 

Oeste, a correnteza tem influência direta do rio Pisco. Na área de San Andrés (fig 

52), os quadrantes (H:1; H:2; G:3; F:1; F:2, F:3, F:4 F:5; F6) apresentaram direção 

Sudeste e uma velocidade média de 0,23ms-1. 

 
Figura 52 - Sistema de correntes: Área Pisco e Área de San Andrés 
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No interior da baía a direção da corrente mostrou diferentes direções, 

resultando o sentido Sul-Leste nos quadrantes (D:7; E:6), e velocidade média de 0, 

19 m/s. No quadrante (C:6) a corrente muda sentido na direção Sul-Oeste a uma 

velocidade média de 0,21 m/s, sendo que no quadrante (B:6) a direção muda 

sentido Norte-Oeste a uma velocidade média de 0, 23m/s, mesma velocidade 

verificada no quadrante (A:2; A:3; A:4), porém direção Norte- Este. Pela influência da 

Corrente peruana de Humboldt, a direção da corrente obtida no quadrante (A:7; A:6) 

muda sentido Oeste-Leste a uma velocidade de 0, 25m/s.  A avaliação da direção da 

corrente nos quadrantes (B;4; A:3; A:2: A:1) foi de Sul-Norte a uma velocidade de 

0,25m/s. 

 
Figura 53 - Sistema de correntes que circulação no interior da baía 

 
 No estudo de Impacto ambiental das embarcações pesqueiras no Pacífico 

Sudeste, realizado no local junto aos alunos do Curso de Engenharia de Pesca da 

Universidade Nacional de San Agustin no local, foi determinado que a velocidade 

média das ondas de rompente é de 3, 73 m/s nas praias de San Andrés, 3, 25 m/s 

nas praias de Pisco e 2, 52 m/s no interior da baía. A determinação da velocidade foi 

feita fazendo uso de dois flutuadores fixados a uma distância de 50m um de outro, e 

outro a deriva, lançado o ponto mais distante do litoral. As ondas são, em geral, do 

tipo deslizante (derramante), podendo ocorrer também as mergulhantes (caixotes). 

Foi verificado no local, que as ondas têm uma altura relativamente baixas em média 

de 53cm, variando de 45cm a 66cm, ocorrendo picos esporádicos de 100cm (1m). 
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As ondas de maior altura foram verificadas no interior da baía de Paracas (66 cm), 

na praia Lobera frente a Plus Petrol ( San Andrés) ( 50cm), e frente ao cais de Pisco 

e praia o Chaco. 

 

 Figura 54 - Sistema de correntes e direções na baía de Paracas 
 

Os resultados acima mostram que a baía tem um regime de circulação 

estacionário, que evidencia a hipótese formulada na pesquisa sobre as fontes de 

contaminação do interior da baía. Tendo como base estas informações, pode-se 

afirmar que, nesta área, o fluxo dinâmico das correntezas marinhas é limitado, 

influindo no poder de auto-recuperação. Além disso, é necessário considerar que 

esta região é uma área considerada Reserva Ecológica. Considerando que 98% dos 

efluentes são gerados nos períodos de primavera e verão (produção de farinha e 

óleo de peixe, concentração demográfica na bacia por temporada), existe uma 

gradiente desfavorável ao possesso de depuração da baía. Portanto, as medidas 

tecnológicas e/ou mitigadoras às atividades antrópicas deveriam contemplar tal 

restrição. 

 

6.3 Modelagem da circulação dos poluentes na baía de Paracas. 

 
O descarte de efluentes, com pouco ou nenhum tratamento, em rios é prática 

comum em países em desenvolvimento. Na baía de Paracas são muito evidentes as 
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contribuições primárias de esgoto, efluentes industriais e agrícolas, como foi 

abordado no capítulo anterior (seção 5.2). 

A duas formas em que as fontes poluentes podem atingir um corpo de água: 

As fontes pontuais (fixas) e as difusas (dinâmicas). Uma fonte é dita pontual quando 

se restringe a um simples ponto de lançamento de modo que é possível determinar 

a sua localização. São fontes pontuais efluentes de Estações de Tratamento de 

Esgotos, descargas indústrias, rios etc. 

 

 Figura 55 - Fontes poluidoras pontuais na baía de Paracas 
 

 

As fontes difusas caracterizam-se, por sua vez, por estar distribuídas ao longo 

do corpo d´água, apresentando múltiplos pontos de descarga, e as cargas que não 

apresentam um ponto de lançamento específico, exemplos: navios, plataformas 

offshore, etc. 
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 Figura 56 - Fontes poluidoras difusas na baía de Paracas 
 
 
Este trabalho focou-se na análise da evolução temporal da trajetória do 

volume de um efluente despejado na baía de Paracas; a modelagem se limita a 

avaliar o comportamento dinâmico de uma fonte pontual de poluição. Neste tipo de 

abordagem, as condições atmosféricas e o fluxo natural das águas determinam o 

padrão de circulação das correntes da baía, assim como a concentração de 

poluentes em uma função do espaço e do tempo. 

A modelagem foi feito a partir dos dados obtidos da empresa Arpisco em 

relação aos vazamentos das fábricas localizadas ao Sul da praia Lobera. No local o 

lançamento dos efluentes pesqueiros é realizado através de um emissário, que verte 

os efluentes na baía em regime continuo através de um duto, de 60cm de diâmetro, 

e que despeja seu efluente a 300m da linha de praia; o líquido efluente é Sanguaza, 

o volume de vazamento 0,48m3/s, com velocidade de decaimento de 5,42m/s, cuja 

densidade 840kg/m3. O despejo é realizado a uma profundidade de 2,20m. (Fig. 

6.15). 
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 Figura 57 - Layout do efluente de dejetos pesqueiros na baía de Paracas 

 

6.3.1 Modelagem da dispersão dos poluentes na baía de Paracas 
 

A modelagem do comportamento da dispersão de poluentes na baía foi obtida 

através da solução da equação de advecção-dispersão, isto é, a equação de 

transporte (Eq 3.6). Devido ao comportamento desta equação não ser linear, 

resolvemos numericamente usando o método de diferenças finitas e as condições de 

contorno conforme as equações (6.3 e 6.4). O objetivo do modelo é simular o 

comportamento e variação temporal da concentração do poluente processo de 

mistura com a água da baía; neste caso foi utilizada a concentração de sólidos 

totais.  

A figura 59 mostra a gradiente de concentração de um poluente no 

processo de mistura com a água da baía (representada na figura como cilindro), a 

qual tem uma vazão uniforme. O ponto (O) representa a origem da mistura entre o 

poluente e a água da baía (local de despojo do efluente), a concentração do 

poluente (Co), (Cin) e a concentração inicial do poluente na vazão da baía. (F) 

representa a máxima distância percorrida em que a concentração do poluente entra 

em equilíbrio com o a concentração do mesmo na baía (CF). 
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Figura 58 - Caracterização da equação da lei de Fick  

 

A Figura 6.16 representa a equação de transporte (eq 3.6). O modelo para 

representar a gradiente da concentração no processo de mistura pode ser definido 

pela eq.(6.1)  

 

 
2

2 C
c c cu D K
t x x
∂ ∂ ∂

= − −
∂ ∂ ∂

      (6.1)  

 

Sendo que: 

Qu
A

=          (6.2) 

Onde:  

u = velocidade do fluxo 
D = coeficiente de difusão molecular  
-Kc = constante de reação 
K= índice de reação direção em que se desenvolve o processo. 
Q= vazão do emissário  
A = área transversal do emissário 

  

Para a solução da equação foram criadas duas condições de contorno: 

 

o
in o

CQC QC DA
x

∂
= −

∂       (6.3)  

 

Ponto inicial, de maior concentração de poluentes (gr/m3) na coordenada 

horizontal (x=0), 

 

  
( , ) 0C L t
x

∂
=

∂        (6.4)  
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 Ponto final, (F) na coordenada (x) representa o ponto no qual a relação do 

coeficiente de dispersão se mantém estável quando relacionada à velocidade de 

dispersão. O sistema se mantém estável, em quanto as concentrações do poluentes 

sejam maiores as concentrações do fluxo da baía.  

 A determinação das gradientes de concentrações é obtida pelo programa de 

computação ao interagir os dados de velocidade de mistura do fluente, constante de 

reação, coeficiente de difusão molecular, vazão do sistema e espaço percorrido ao 

longo da mistura para cada Δt..  

 

 
Figura 59 - Representação gráfica da determinação das gradientes de concentração  

 

Onde para cada nó i, o tempo no período é n+1 

 

A representação matemática é: 

 
1 1

1 1 1 1
2 2

n n
i i i i i i i

i
C C C C C C CD U KC

t x t

σ σ σ σ σ
σ

+ +
+ − + −− − + −

= − =
Δ Δ Δ

  (6.5) 

 

Onde  

σ =(n) implícito pelo método 

σ = (n+1)  explícito pelo método  

 

Desta forma, teremos: 

 
1 1

0 1 1 1 1
2 2

n n
o o

o
C C C C C C CD U KC

t x t

+ +
−− − + −

= − =
Δ Δ Δ

   (6.6)  

 

A solução da equação (6.3) em termos do método de diferenças finitas é 

representada na equação 6.7 
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 1 1
0 2in

C CQC QC DA
x
−−

= −
Δ

       (6.7) 

 
Tendo as seguintes equações para a estabilidade do sistema: 
 

 
2Dx
U

Δ =           (6.8) 

 
2

2

( )
2 ( )

xt
E K x

Δ
Δ ≤

+ Δ          (6.9)  

 
 

A solução da equação de advecção-dispersão pelo método adotado mostra o 

comportamento da gradiente da concentração do poluente durante o processo de 

mistura. No exemplo foram considerados para a simulação valores do Manual do 

engenheiro de pesca do Instituto Nacional de Defensa de la Competencia e de la 

Proteccion de la Propriedad Privada (INDECOPI): Coeficiente de dispersão para 

efluentes de indústria redutora para o poluente Sólidos Suspensos Totais SST 

(D=0.33), Velocidade do Fluxo (u=5.42 m/s), temperatura da água da baía (23 oC), 

Taxa do coeficiente de reação (K=0,2), e foi adotado que a concentração de 

poluente inicial é de 100%.  

A figura 60 mostra que nessas condições, os principais poluentes do efluente 

da indústria redutora com 100% de concentração acima dos níveis de concentração 

da água da baía a uma velocidade de decaimento de 5.42 m/s precisa de 120 m 

lineares para equilibrar sua concentração.  
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Figura 60 - Progressão da dispersão de um efluente   

 

 A simulação efetuada demonstra que o poluente apresenta um processo de 

decaimento constante. O decaimento de nosso efluente SST é similar ao do 

efluente, porém, diferentemente0 de outros de menor peso especifico, nos primeiros 

metros durante o processo de mistura ele apresenta uma queda abrupta, gradiente 

que diminuirá devido à perda de concentração, chegando a se equilibrar a uma 

distância de 100m.  

 
6.3.2 Modelagem da variação temporal da trajetória do poluente na superfície 
da baía de Paracas  

 

A modelagem da variação temporal da trajetória dos poluentes na superfície 

da baía foi desenvolvida considerando a velocidade da corrente da baía de Paracas 

Vc= 23m/s, direção S.O, obtida através do uso do método langrangiano na seção 

6.2, ponto de origem a zona de San Andrés; o programa foi desenvolvido no 

Software Matlab (apêndice G), a e a descretização das equações foi realizada no 

apêndice I.  

Nesse primeiro momento será descrito o comportamento do poluente que 

será introduzido na baía. Inicia-se a descarga de poluentes em regime contínuo e 

constante a partir do tempo t=0, com uma vazão (m3/s). Admite-se que a descarga é 

feita por uma área de secção transversal (Ae) pequena em relação às proporções 
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geométricas da baía, podendo ser um riacho, um córrego ou um duto. Neste caso, 

utilizaremos o perfil geométrico de um duto. Consideraremos um volume unitário do 

efluente, vu, que contém a massa (Mu), igual à vazão mássica, (Mu), φkg/s. para um 

intervalo de tempo Δt. Sendo que: 

 

/uV M u ρ=         (6.11)  

 

Onde 

 

Vu= Volume unitário do efluente 

Mu= Vazão mássica do efluente 

u= Volume unitário do efluente 

 

Ao longo do processo de mistura, a densidade do efluente tenderá a se 

aproximar a densidade da água (ρa), em função da substituição do ar dos espaços 

extra-moleculares pela água, o que mostra  o decaimento do poluente na fig (6.18). 

A representação matemática deste processo é mostrada na equação (6.12): 

 

 ( )(1 )ek t
e o a o eρ ρ ρ ρ= + − −       (6.12) 

 

Onde: 

ρe = Densidade do efluente 
ρo = Densidade inicial do efluente antes da mistura 
ρa = Densidade da água 
Ke= Constante de tempo de mistura 
 

A Eq (6.12) reflete que à medida que a densidade do efluente aumenta gera 

uma constante de resistência às correntes do corpo receptor (baía). O empuxo da 

água sobre o efluente diminuirá com o tempo, acentuando a velocidade vertical. A 

Fig 6.19 mostra a resistência do efluente à correnteza. 
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Figura 61- Progressão da dispersão de um efluente e resistência à correnteza 

    

No mesmo processo de mistura as partículas do efluente estão sujeitas ao 

processo de difusão devido ao movimento browniano e convecção resultante do 

movimento das camadas do líquido, em função das correntes da baía. Assim, a 

difusão total devido à difusão e convecção molecular faz com que a densidade do 

efluente no volume unitário (vu) evolua no tempo (t) e no espaço (r), de acordo com 

uma gaussiana, e simetricamente à eq 6.13. 

 

2( ) / 41( , ) e
4

or r Dt
or t

Dt
ρ ρ

π
− −=       (6.13) 

Onde: 

 

D= coeficiente total de difusão  

 

O coeficiente de difusão (D)  pode ser determinado experimentalmente ou por 

calibração otimizada levando- se em conta o raio da pluma (cone de dispersão) do 

efluente ao longo do corpo d’água. 

O primeiro passo a ser determinado na modelagem é avaliar a trajetória do 

efluente no corpo receptor (trajetória da pluma do efluente), com suas respectivas 

magnitudes. A modelagem computacional é feita a partir das equações da 

conservação de momento e energia, escritas a partir das forças atuantes na fronteira 

espacial de massa constante e volume de controle variável no espaço e no tempo 

(eq 3.3). Assim, no t=0 é assumido que a evolução da trajetória do efluente na baía, 

independentemente das reações químicas e/ou biológicas que possam ocorrer ao 

longo desta trajetória, preserva a massa total do sistema. 
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Figura 62 - Dinâmica da pluma na dispersão do efluente na baía de Paracas  

 

Contudo, fontes de poluição pontuais descarregam poluentes em regime 

contínuo e constante a partir de um tempo (t=0). Assim, a velocidade inicial Vei e vU 

do efluente no processo de descarga será constante, onde Vei = φ/Ae  desta forma 

somente abra descarga se  Vei > Vc. (velocidade da corrente da baía). O valor de Vei 

é muito maior do que a velocidade equivalente de difusão dos poluentes no meio 

líquido.  

Por outro lado, o efluente, depois de ejetado da seção transversal do duto, é 

sujeito a ação das forças peso (P), empuxo (E) e atrito viscoso (Fν), representadas 

respectivamente por: 

 
2( ) /v a u va V g k V Mu gρ= − −      (6.14) 

 

*aE Vu gρ=        (6.15) 

 
2

v vF K V=         (6.16) 

 

Onde: 

g= Aceleração da gravidade (9,8 m/s2) 
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ρa = Densidade da água 
V= velocidade relativa de escoamento do poluente na água 
Fv= atrito viscoso ou força de resistência  
Kv= Constante efetiva de viscosidade do poluente na água  
 

A velocidade relativa V= (Vei- Vef) do efluente, no sentido horizontal, diminuirá 

com o tempo através do trabalho da força de resistência até atingir Vef=0, ou seja, o 

poluente adquire a velocidade da correnteza do fluido no local. Já, verticalmente, o 

poluente, devido à sua densidade ser menor que da água, sofre uma aceleração 

para cima, de tal forma que a velocidade vertical do efluente aumenta a partir do 

zero até atingir uma velocidade limite, quando a força de atrito de viscosidade 

aumenta até se igualar ao empuxo menos o peso. Quando a velocidade limite de 

ascensão do poluente é atingida, a aceleração vertical av se torna zero, 

independentemente da distribuição das velocidades horizontais das correntezas da 

água no corpo receptor. Caso o poluente for despejado na superfície do corpo d’ 

água, então evidentemente que a força empuxo será mínima; neste caso, haverá 

apenas o deslocamento na direção horizontal.  

A velocidade na componente vertical, como na horizontal, não é constante, 

devido à força da resistência (atrito de viscosidade), à medida que o efluente na 

pluma vai perdendo volume (vu), densidade e velocidade, sua velocidade relativa (V), 

tendo assim a analisar a magnitude da desaceleração. As componentes da 

aceleração, acelerações horizontal (ah) e vertical (av) são matematicamente 

expressas como: 

 
2 /h va K V Mu=        (6.17) 

 
2 /v a u va v g k V Mu gρ= − −      (6.18) 

Onde: 

g= Aceleração da gravidade (9,8 m/s2) 
ρa = Densidade da água 
vu =Volume unitário do efluente 
V= Velocidade relativa de escoamento do poluente na água 
Um = Massa unitária do esgoto 
ah= Aceleração horizontal 
av= Aceleração vertical 
Kv= Constante efetiva de viscosidade do poluente na água  
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No caso da baía de Paracas, as distribuições das velocidades da correnteza 

não se alteram com os fenômenos de transporte de massa dos poluentes lançados, 

pois a dimensões dela em relação a seus efluentes é muito grande. Desta forma, a 

velocidade do efluente (Ve) relativa à velocidade da correnteza é computada 

iterativamente pela integração numérica das acelerações; sua representação 

matemática pode ser expressa por: 

 

( )j

i

t

e ei h vt
V V a x a y dt= + +∫      (6.19) 

Onde: 

 
Ve = Velocidade relativa  
Vei = Velocidade inicial do efluente  
ah= Aceleração horizontal 
av= Aceleração vertical 
x, y= são vetores unitários no eixo horizontal e vertical respectivamente. 
 
A velocidade total dos poluentes no interior da baía é determinada somando 

vetorialmente a velocidade relativa (Ve), junto à velocidade das correntezas (Vc) e a 

velocidade resultante dos processos de difusão, convenção e turbulência (VD). Isto é 

verificado experimentalmente e simulado pelo modelo computacional. 

A velocidade de Difusão (VD) é componente da corrente de difusão, 

dependendo diretamente da variação de densidade do meio devido aos processos 

de difusão, e pode ser avaliada pela equação da primeira lei de Fick Eq (3.1). A 

variação de densidade também é avaliada a partir dos princípios de conservação de 

massa dos componentes, da seguinte forma: 

 

 

´
cj D D
x

ρ∂
= − = ∇

∂       (6.20)  

 

Sendo que: 

 j vρ=         (6.21) 

 

Onde:  
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j = ρ v = fluxo ou taxa de transporte de massa por unidade de área 
transversal (corrente de difusão) 

c = concentração  
D = coeficiente de difusão molecular  
x, = direção em que se desenvolve o processo. 
De forma semelhante, a equação de continuidade terá a forma: 

 

 / ( ) 0t vρ ρ∂ ∂ + ∇ =      (6.22) 

 

Substituindo a corrente de difusão (J) de equação 6.21 na equação 6.22, 

resulta a equação da difusão dos poluentes para os pontos sem fontes nem 

sumidouros de massa, característica da baía de Paracas, devido a seu lento 

intercâmbio de água, e forma morfológica semi-fechada; 

 

 2 /D tρ ρ∇ = ∂ ∂       (6.23) 

 

Onde:  

∇2 ρ  = Equivalentemente, a soma de todas as derivadas parciais simples de 
segunda ordem das densidades do meio com o poluente.  

 

Neste caso, a Eq (6.23) considerando a equação de contorno Eq (3.3) é 

corrigida com um termo adicional devido ao deslocamento do poluente na baía em 

função da velocidade da corrente (Vc) da baía. Desta forma, resulta: 

 

D∆2ρ = ∂ρ/∂t + vc ∂ρ/∂x       (6.24)  

 

A solução da equação (6.25) resulta a partir do suposto que a difusão ocorre 

numa única direção (x) componente horizontal. Assim, η=x/(Dt)1/2. Após calcular as 

derivadas parciais do laplaciano e a derivada temporal, chega-se à seguinte 

equação diferencial: 

 
2

2 0
2

d d
d d

φ η φ
η η

+ =                 (6.25) 
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Segundo Hildebrand (1962), Hawkent, D.F. Gottlieb, J.J.; Hansen, J.S. (1991), 

a influência de velocidade da corrente da baía (Vc) no processo de difusão da Eq 

(6.24) é tratada matematicamente pela inclusão de uma função auxiliar, ψ, a partir 

da solução, Φ, da equação da difusão, Eq.(6.25). 

 

 Ψ = Φ E –(ax+bt)                 (6.26)  

        

Onde  

 2
2

4

c

c

Va
D

Vb
D

=

=
               (6.27)  

 

A solução expressa nas Eq. (6.26) e (6.27) foram implementadas no 

programa desenvolvido em Matlab 8.0, para qualquer distribuição espacial da 

velocidade Vc (r,t). O Modelo admite Vc nas três coordenadas espaciais, r(x,y,z), 

para um φΔt, permitindo simular as variações típicas da sazonalidade da baía de 

Paracas. A inclusão da dependência de Vc na distribuição espacial temporal da 

concentração dos poluentes na corrente superficial da baía torna-se necessária em 

função da pouca profundidade, sendo que Vc, junto ao fundo do leito, foi 

considerado=0, primeiro pela carência de informações relacionados com correntes 

de fundo (leito), e segundo pela predominância de efluentes superficiais na baía 

(córregos, dutos superficiais, etc). 

Considerando a solução da equação de advecção-dispersão pelo método 

adotado na eq. (6.27), para a simulação foi utilizado como líquido efluente Sanguaza 

com as seguintes características: regime permanente o volume de vazamento 

0,48m3/s, velocidade de decaimento de 5,42m/s, densidade do efluente 840kg/m3; o 

despejo foi realizado a uma profundidade de 2,20m. Além disso, foi utilizado como 

coeficiente de dispersão para efluentes de indústria redutora SST (D=0,33), 

temperatura da água da baía (23 oC), taxa do coeficiente de reação (K=0,2), 

velocidade da corrente da baía 23 m/s. A batimetria utilizada foi mantida uniforme, a  

concentração de poluente inicial adotado foi 100%, e o fluxo foi mantido constante 

ao longo o. A figura 63 permite observar o comportamento da mistura em três 

cenários: 1 dia, 3 dias, e 5 dias.  
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Figura 63 - Dispersão do efluente na baía de Paracas 

  

 A área determinada após 5 dias foi de 1,2 km2. Dado que um dos objetivos da 

pesquisa é ilustrar em função das correntes a dinâmica dos poluentes no interior da 

baía, foram feitas simulações por um período de 8 semanas fazendo uso da técnica 

de superposições de imagens, técnica utilizada em diversos sistemas de informação 

geográfica. A simulação considerou o comportamento dos poluentes em base à 

direção das correntes, anteriormente determinadas utilizando o método langragiano, 

neste caso, através do uso de flutuadores. As figuras 64, 65, 66, 67 mostram o 

comportamento dos poluentes no período de simulação. 
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Figura 64 - Simulação das duas primeiras semanas 

 

A figura 2,22 mostra o comportamento do poluente levado pelo processo de 

advecção ao longo da superfície pela força das correntes da baía (Vc). Nesse 

processo, a velocidade de dispersão é muito baixa devido à velocidade da corrente 

da baía. Este mecanismo é observado na realidade, pois as primeiras amostras de 

contaminação, mesmo que o vertido do poluente tenha sua origem no local das 

fábricas, ela e percebida quando a corrente em direção Sul tem influencia das 

correntes oceânicas, gerando-se um processo de difusão turbulento que ocorre 

frente ao cais “El Chaco” (2 semana). Neste local se observara uma maior 

concentração de poluentes, da mesma forma é mostrado na simulação. 
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Figura 65 - simulação da terceira e quarta semana 
 

 Ao longo da terceira semana devido a perda de velocidade da corrente da 

baía v= 0,19ms-1 , o poluente tende a se manter estático até alcançar a área do 

interior da baía local que de fato ocorre o processo de dispersão, sendo que na 

quarta semana serão observados seus efeitos, na praia de Santo Domingo na área 

Sul da baía (4 semana). 

Figura 66 simulação da quinta e sexta semana 
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 Ao longo da 5 semana e 6 semana, a concentração do poluente permanecera 

no interior da baía devido à perda de velocidade da corrente Vc= 0,16ms-1; porém as 

concentrações aumentaram até atingir os valores máximos de cada nó (ponto de 

coleta), até atingir a fronteira da malha no quadrante A:5. Geograficamente este 

ponto está localizado frente à praia Sequion.  

Figura 67 -  simulação da sétima  e oitava semana 

 

 A partir da 7 semana o poluente será transportado pela corrente Norte- Sul, 

cuja velocidade é de (Vc) 0,23ms-1, com direção ao porto de San Martin e se 

dispersará para o centro da baía, em função das características oceanográficas da 

baía; neste ponto, as correntes do Norte e Oeste são relativamente baixas. Na 

oitava semana o poluente atingirá o ultimo ponto de fronteira no quadrante A:7; 

devido à velocidade da corrente oceânica a corrente da baía se anula o processo de 

simulação se torna instável pois as concentrações não chegam a se equilibrar neste 

ponto. Geograficamente isso ocorre ao norte do porto San Martin, a corrente 

oceânica volta ser introduzida na baía pela corrente oceânica  

  A figura 68 é uma seqüência de fotos satelitais na baía de Paracas, obtidas 

pelo satélite da National Oceanic and Atmospheric Administratio  (NOAA), no ano de 

2002. As fotos mostram o comportamento de uma maré de algas (APTED et al, 

2004). 
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Figura 68 - Dinâmica de uma maré de algas ocorrida no mês de maio de 2002 
 

As fotografias acima são resultado do acompanhamento via satélite de uma 

maré de algas que ocorreu no ano de 2002, no Peru. Os autores acompanharam a 

dinâmica das algas e a circulação destas ao longo da baía por um período de 90 

dias. 

 

6.4 Características da água da baía  
 

A gestão da água e monitoramento da baía deve ser objeto de um plano que 

contemple os múltiplos usos do recurso, desenvolvendo e aperfeiçoando as técnicas 

de utilização, manutenção e recuperação, visando principalmente prevenir a sua 

contaminação gerada na região através das fontes fixas e difusas. 

A pesquisa também contempla mensurar a qualidade das águas, e assim 

identificar os níveis de contaminação da baía; nesse contexto, na pesquisa foram 

utilizados os parâmetros do índice desenvolvido pela National Sanitation Foundation. 

A Determinação desses índices na pesquisa de campo permitiu mesurar o nível de 

contaminação ao longo da baía. Os valores permissíveis de cada um desses 

padrões estão definidos na Lei geral de águas, que data de 1994 e que fora 

aprovada por DS.261-69AP ( Anexo H). 

No entanto, deve se esclarecer que resultados são temporais e que mudam 

ao longo do ano em função de fatores meteorológicos e da eventual sazonalidade de 

lançamentos poluidores e da vazão de efluentes, e carga biológica existente. 

Correntezas, marés e ventos também alteram a qualidade da água devido a dois 

fatores: (1) a capacidade de autodepuração e (2) a diluição dos contaminantes. Esta 

recuperação, entretanto, atinge apenas os níveis de qualidade (má, aceitável ou 

boa). É muito difícil a recuperação ser total (VON SPERLING, 1998). 
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6.4.1 Modelagem dos parâmetros de qualidade da água   

 

 A mensuração dos parâmetros de água acima mencionados foi feita 

considerando o ponto de coleta A(x,y) de cada modulo Aij como centro de gravidade 

(0,0); neste ponto, as distância entre latitudes e longitudes que conformam cada 

modulo corresponde à metade da distância de cada módulo. A figura 69 mostra uma 

representação gráfica do método utilizado.  

 

 
Figura 69 – Representação gráfica do modelo empregado 

 

A representação matemática bidimensional será: 

 

 

 

       (6.28)  

 

 

  Onde a = 0. 75 km 

  

     (6.29)  

 

      (6.30) 

 

A equação (6.29) define que, no espaço (x,yij), qualquer concentração, nível 

ou valor de cada parâmetro de qualidade de água dentro dos intervalos <-a, a> é 

;
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igual ao valor obtido em cada ponto de coleta para cada parâmetro analisado. Após 

a caracterização da amostragem, e conforme as eq (6.29) (6.30) 6.31), nesse 

contexto, através dos gráficos, podemos representar a magnitude espacial dos 

parâmetros de qualidade de água definidos pelo National Sanitation Foundation IQA 

(índice de qualidade de água). 

 

a) Cor  
 

Um dos parâmetros avaliados foi a cor da água superficial; A fig (70) permite 

visualizar a aparência das águas superficiais para cada um dos pontos avaliados. A 

cor cinza representa os locais onde foi observada a poluição com hidrocarbonetos e 

presença de óleos. Os locais mais representativos foram o interior da baía de 

Paracas frente ao cais “El Chaco”, área que circunda a plataforma da Plus-petrol,  e 

área adjacente ao porto San Martin. A cor verde é característica de águas poluídas 

com algas em suspensão. A cor marrom caracteriza águas poluídas com material 

orgânico proveniente de esgotos domésticos e dejetos industriais.   

Figura 70 - Mostra a cor da baía para cada período de amostragem 
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b)  Temperatura 
 

É um parâmetro físico de fundamental importância na seleção do habitat 

biológico das espécies. Nos organismos aquáticos, atua diretamente em seu 

metabolismo (respiração, circulação, digestão, reprodução, órgãos sensoriais, 

produção de hormônios e de anticorpos, e atua indiretamente na quantidade de 

oxigênio disponível na água, sobre o fitoplâncton e nas reações químicas que 

ocorrem num ambiente aquático (Reichenbach-Klinke). Portanto, tem um papel 

muito importante no equilíbrio do sistema aquático. A temperatura atua também de 

forma indireta na capacidade biótica no meio aquático. A solubilidade dos gases na 

água: dentre estes o oxigênio mantém uma relação inversa com a temperatura, de 

tal modo que o meio aquático pode ser tanto mais rico em oxigênio quanto mais 

baixa for a sua temperatura. 

A temperatura da água da baía depende muito do período no qual foram 

colhidas as amostras. Geralmente existem variações marcantes durante o inverno, 

período no qual a vazão das águas da corrente costeira que penetram na baía é 

maior devido à pressão dos ventos alísios; a temperatura da coluna de água varia 

entre 18 °C-21 °C; no período da primavera, apresentou uma média de 22°C – 

23,5°C; durante o período de verão, no mês de fevereiro, alcança seu maior valor 

25°C – 25,5°C.  De acordo com os dados obtidos, tem-se que a temperatura do 

corpo receptor é influenciada quando todas as indústrias pesqueiras estão 

operando, tendo uma queda ocasionada pelas descargas frias da água de 

bombeamento, aproximadamente 19°C, e ao contrário, um súbito aquecimento pelas 

descargas quentes da água de "cola", temperatura que varia ao redor dos 50°C. 

 

c) Transparência e Turbidez 
 

A transparência da água constitui fator de grande importância em relação às 

fontes de alimentos para as espécies. A fonte básica de alimentos orgânicos para a 

nutrição é a fotossíntese realizada pelos vegetais clorofilados. A relação da 

fotossíntese está na dependência da presença de luz como fonte de energia. 

Portanto, torna-se evidente a necessidade da presença dessa energia luminosa no 

meio, para que a fotossíntese se realize. 
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A transparência é condicionada pela turbidez, a qual se deve à presença de 

partículas em suspensão, provocando fenômenos de reflexão e dispersão dos raios 

luminosos que procuram atravessar a coluna de água. A turbidez não é um 

parâmetro fixo. Depende muito da dinâmica das águas. Em condições normais 

podemos assegurar que a transparência das águas seria menor no verão que não 

inverno, devido à introdução de águas da corrente peruana. No entanto, devemos 

salientar que, no verão, há um aumento de material orgânico em suspensão 

proveniente do rio Pisco (período de cheia). 

Em função dos dados coletados, tem-se que, inicialmente, quando a indústria 

pesqueira não se encontra processando matéria-prima, os valores de transparência 

na área de influência variam entre 1 a 4 metros à medida que se distancia da costa. 

Sua avaliação de maneira mais simples é feita através de um disco branco de 20 a 

30 cm de diâmetro, denominado disco de Secchi.  A medida é obtida mergulhando-

se o disco branco no lado da sombra do barco, através de uma corda marcada. A 

profundidade de desaparecimento do disco de Secchi corresponde àquela 

profundidade na qual a radiação refletida do disco não é mais sensível ao olho 

humano. A profundidade obtida em metros é denominada transparência de disco de 

Secchi, sendo que a determinação da turbidez se faz por meio de análise 

gravimétrica em laboratório.  

A transparência da água do mar, quando a indústria está funcionando, tem 

uma variação de 0,4 a 1 metro, predominando os valores de 0,4 – 0,6 metros frente 

ao emissor. Desta maneira, pode-se observar a grande influência que exercem 

todas as indústrias pesqueiras da zona quando se encontram processando, afetando 

a transparência do corpo receptor pela descarga da água de bombeamento e 

sanguaza. 
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Figura 71 - Transparência da água da baía de Paracas  

Pode se observar na fig. (71) que a transparência da água da baía diminui no 

período de verão (mês de fevereiro); nesse período a transparência fica restrita em 

função do aumento de atividades antrópicas na região e aumento significativo de 

descargas; outro fator que contribui são os sedimentos trazidos pelo rio Pisco neste 

período. Porém existem locais onde a os níveis de transparência se mantém 

constantes. Por exemplo: “El  Chaco”, Porto de San Martin, frente ao terminal de 

hidrocarbonetos e locais onde existem diversos efluentes domésticos, como o caso 

do litoral de Pisco e San Andrés.  

 

d)  PH 

 

O pH tem grande importância: interfere nas reações químicas que ocorrem na 

água, na vida que irá se desenvolver e também diretamente no conforto da espécie 

escolhida para a atividade. Cada espécie de organismo aquático tem, assim como a 

temperatura, o pH ideal de desenvolvimento e manutenção.   

 Na área de estudo, o Ph é praticamente igual ao longo de toda a coluna de 

água; o Ph oscila entre 7,0  e  8,6  durante todo o ano,  com intervalos de + - 0,2 

para amostras do fundo. Os menores valores foram observados durante a estação 

de verão. 
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Figura 72 - Representação do PH da água da baía de Paracas  

 
 Conforme pode ser visto na fig (72, os maiores níveis de PH foram registrados 

no mês de maio, e na região de San Andrés; nesse período existe uma maior 

circulação de água marinha oceânica devido à pressão exercida pelo ventos alísios, 

conforme foi comentado na seção (6.2). A perda de alcalinidade na água mostra 

claramente que a baía está sendo contaminada.  

 

e)  Oxigênio Dissolvido (OD) 
 

A determinação do oxigênio dissolvido é de fundamental importância para 

avaliar as condições naturais da água e detectar impactos ambientais, como 

eutrofização e poluição orgânica. Do ponto de vista ecológico, o oxigênio dissolvido 

é uma variável extremamente importante, pois é necessário para a respiração da 

maioria dos organismos que habitam o meio aquático. Geralmente o oxigênio 

dissolvido se reduz ou desaparece, quando a água recebe grandes quantidades de 

substâncias orgânicas biodegradáveis encontradas, por exemplo, no esgoto 

doméstico, em certos resíduos industriais. Os resíduos orgânicos despejados nos 

corpos de água são decompostos por microorganismos que se utilizam do oxigênio 

na respiração. Assim, quanto maior a carga de matéria orgânica, maior o número de 
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microorganismos decompositores e, conseqüentemente, maior o consumo de 

oxigênio. A morte de peixes em rios poluídos se deve, portanto, à ausência de 

oxigênio e não à presença de substâncias tóxicas. 

A determinação do oxigênio dissolvido na água pode ser feita através do 

método "Winkler" ou eletrométrico. Segundo alguns autores, a maior parte do 

oxigênio presente na água tem origem na respiração de pequenas algas, chamadas 

de fitoplâncton. A temperatura da água também influencia na quantidade de OD na 

água. Existem tabelas onde se pode encontrar a relação entre a quantidade de OD 

em função da temperatura.  

De acordo com a classificação da Lei Geral de Águas, classe VI - o limite 

permissível para o oxigênio dissolvido é de 4 mg/l para a área de preservação da 

flora marinha e zona de pesca. Quando a indústria pesqueira está sem operar, o 

oxigênio dissolvido apresenta valores na costa que variam ao longo da coluna de 

água; na superfície, os valores flutuaram entre 3 e 8,5 mg/l; os resultados apontaram 

que a zona encontra-se abaixo das faixas de limite permissível para oxigênio 

dissolvido (Clase VI, Lei geral de águas) . No entanto, no período de verão, quando 

a indústria pesqueira está funcionando, existe uma forte variação nos valores de 

oxigênio dissolvido, sendo o valor do oxigênio dissolvido anóxico (0 mg/l ), em várias 

áreas da bacia, principalmente na zona marinha de San Andrés; esses resultados 

são responsáveis pelos altos índices de mortalidade e crustáceos e peixes 

encontrados ao longo da baía. No ano de 1997, foram recolhidas 22 toneladas de 

peixe, entre outros, recursos hidrobiológicos, na praia Lobeira (zona marina de San 

Andrés). Os resultados coletados em relação a oxigênio dissolvido já mostram a 

necessidade de recuperação da baía; deve se salientar que esses valores tendem a 

aumentar gradualmente em função do aumento de atividades antrópicas na região. 



189 
 

Figura 73 - Oxigênio dissolvido na água da baía de Paracas  

 

f)    Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)  
 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é um parâmetro utilizado para 

determinar o valor da poluição produzida por matéria orgânica oxidável. 

Biologicamente, corresponde à quantidade de oxigênio que é consumida pelos 

microorganismos aquáticos. Essa demanda pode ser suficientemente grande para 

consumir todo o oxigênio dissolvido da água, o que ocasiona a morte de todos os 

organismos aeróbios de respiração subaquática. A DBO é uma conseqüência da 

poluição e não a sua causa. Portanto, trata-se de um método empírico de 

mensuração da poluição.  

Os dados obtidos indicam que a DBO na baía está acima dos parâmetros 

estabelecidos na Lei Geral de Água, para ambientes e zonas de preservação de 

fauna aquática, pesca recreativa e comercial (10 mg/l). Dados coletados, no período 

de inverno durante os anos 2004, 2005, 2006 e 2007 apontam limites de DBO entre 

26 mg/l; esses dados foram obtidos no período em que 96% da indústria pesqueira 

estava parada, não existindo influência da descarga pesqueira. No período de verão, 

quando a atividade pesqueira encontra-se no período de produção, os valores se 

incrementam, chegando alcançar 36,000 mg/l na boca do efluente; tais valores vão  

se reduzindo pelo processo de mistura e diluição. Com menor concentração no mar, 
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encontraram-se assim valores de 16 a 34 mg/l, os quais estão acima do limite 

permissível. 

 

g)     Óleos e Graxas 
 

A presença de óleo e graxas é visível ao longo da baía, com maior 

predominância na zona marítima de San Andrés; os registros de graxas e óleo 

podem ser obtidos de forma empírica ao longo da linha de maré cobrindo rochas, 

algas e organismos séssies intermareais. A quantidade de matéria em suspeição 

afeta a visibilidade, especialmente em águas pouco profundas. Um estudo feito na 

zona no ano de 2002 tem confirmado a presença de resíduos de óleo, tanto na 

superfície como no fundo da baía, o que afeta a oxigenação e origina 

periodicamente a mortalidade de peixes (Organização Executiva de Serviços de 

Canadá, 2003).  

Segundo Velasco & Solis (2000), o conteúdo de matéria orgânica total na baía 

é de 15,69%, e as maiores concentrações foram obtidas frente ao município de San 

Andrés.  

O transporte e recepção de óleo pelo porto de San Martin constituem fontes 

potenciais de contaminação com hidrocarbonetos, assim como no terminal de 

hidrocarbonetos de San Andrés. Na bacia já foram registrados acidentes com 

derrame de hidrocarbonetos. No ano de 2001, foram afetados 9000 m2 de área 

aquática adjacente a Punta Ripio (área das ilhas Ballestas e San Gavan). A causa 

do acidente apontada foi ruptura do tanque. Em 16 de julho de 2002, houve outro 

acidente no terminal de hidrocarbonetos do porto de San Martin, no qual 2400 m2 de 

área aquática e praias adjacentes foram afetados. A causa do acidente foi 

escoramento. Avaliações realizadas pelo IMARPE têm identificado problemas de 

contaminação nas praias, especialmente frente ao terminal de hidrocarbonetos, 

onde foram registradas concentrações de hidrocarbonetos dissolvidos de 38,4 mg/l 

(Jacinto et allli, 1996). 

A análise em situ apresentou muita variação, a partir de 79 mg/L, ao longo de 

toda a baía. No entanto, valores maiores foram coletados na água superficial 

adjacente aos cais de pesca artesanal, na área marinha correspondente ao interior 

da baía de Paracas e San Andrés; os valores flutuaram desde 78mg/L até 700mg/L. 

Esses valores indicam vazamento de óleo e graxas, sendo a causa mais provável a 
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água de descarga dos navios de pesca artesanal e descartes associados à 

manipulação de combustíveis.  

Durante o período de funcionamento da indústria pesqueira, período 

correspondente ao verão, nas áreas adjacentes a emissários foram obtidos valores 

acima de 36000 mg/L. Tais concentrações foram diminuindo nas outras áreas devido 

aos processos de mistura, dispersão e à influência das correntes superficiais da 

zona. A figura 74 permite visualizar as áreas contaminadas por Hidrocarbonetos. 

Figura 74  Superfícies marinhas poluídas com hidrocarbonetos 

 

h)     Resíduos sólidos 

 
Resíduos sólidos são materiais heterogêneos, (inertes, minerais e orgânicos) 

resultantes das atividades humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente 

utilizados, gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde pública e economia de 

recursos naturais. Os resíduos sólidos constituem problemas sanitário, ambiental, 

econômico e estético. 

O lixo marinho constitui um problema para as comunidades costeiras, seja 

pela perda do potencial estético e turístico, qualidade da água das praias ou pelos 

custos despendidos com a limpeza pública e eventuais doenças associadas ao lixo. 
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Além disso, resíduos no ambiente marinho estragam embarcações, matam 

organismos que poderiam ser explorados comercialmente (EPA 1992). Os 

problemas mais freqüentes causados à vida selvagem são o enredamento de 

animais com o lixo marinho capaz de causar ferimentos, infecções, estrangulamento, 

e a morte. Por outro lado temos a ingestão de resíduos por animais marinhos, o que 

causa inanição, sufocação, infecções e diversos prejuízos na região; é comum 

observar várias espécies de pássaros, mamíferos marinhos e tartarugas, o que faz 

com que estes animais sejam atraídos por resíduos flutuantes.  Tartarugas parecem 

preferir sacolas plásticas, que são confundidas com águas-vivas, um de seus 

principais alimentos. Já as aves são mais atraídas por esférulas plásticas, pequenos 

grânulos ovais usados como matéria-prima para a fabricação de utensílios plásticos. 

Estas esférulas são tão parecidas com certos tecidos biológicos que, na década de 

70, os cientistas que descreveram sua presença nos oceanos pensaram inicialmente 

se tratar de ovos de peixe. Arenas (2002) encontrou plásticos no conteúdo 

estomacal em pingüins (Sphenises humboldti), albatroz (Sula variegatu) e flamingos 

(Phoenicopterus Chilensis) na região em estudo. Todos os anos, entre 700 mil e 1 

milhão de aves marinhas morrem pela ingestão de plástico. Além do que, 143 

espécies de animais estão em risco por causa disso. No local de estudo foram 

identificados 6 pontos com elevada contaminação de resíduos sólidos flutuando na 

superfície da baía. A figura 75 permite visualizar as áreas contaminadas por 

resíduos sólidos.  

 



193 
 

Figura 75 - Superfícies marinhas poluídas com resíduos Solidos 

  

 

6.5  Considerações finais do capítulo 6 

  
Podemos afirmar que a baía de Paracas constitui um ecossistema 

excepcional que atualmente está correndo risco pela influência de fatores antrópicos 

e sobrecarga de poluentes de diversas naturezas. Os efeitos dessas atividades são 

intensificados em função das características intrínsecas da baía, principalmente sua 

baixa circulação. O levantamento das fontes de contaminação fixas e difusas, a 

magnitude dos efluentes identificadas na seção 6.2 e o uso do método lagrangiano 

possibilitaram obter resultados fidedignos em relação à direção e velocidade das 

correntes, dados que permitiram fazer simulações com a finalidade de determinar a 

dinâmica dos poluentes na água da baía.  

A coleta de dados in situ permitiu verificar a qualidade da água. Os dados 

foram tratados estatisticamente, caracterizados conforme as Eq. (6.29) (6.30) e 

(6.31), com a finalidade de representá-los no espaço geográfico. Os resultados 

confirmam que a baía tem um sistema de circulação estacionário, o que compromete 
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sua capacidade de regeneração e autodepuração. A avaliação dos parâmetros de 

qualidade da água demonstra que a quantidade de despejos no corpo receptor 

ultrapassa os limites permissíveis dos parâmetros: Oxigênio dissolvido (OD), 

Demanda bioquímica de Oxigênio (DBO), e graxas, para águas tipo IV (águas de 

zonas recreativas de contato primário (banhos e simulares), águas tipo  V (águas de 

zonas de pesca  de mamíferos e vivalvos), águas tipo VI (Águas de zonas de 

preservação de fauna aquática  e pesca recreativa e comercial), conforme definidos 

na Lei Geral de Águas do Peru (D.L. 17752, D.S 007-83, Resolução 264-9 PRO, Ds 

– N 261-69AP de 1994). A figura 76 permite visualizar a caracterização geográficas 

das águas  conforme organismos estatais. 

Figura 76 - Caracterização oficial da qualidade da água da baía de Paracas  

  

A figura 77 mostra a caracterização da água da baía de acordo os dados 

obtidos no estudo de campo, como pode se observar na figura os resultados 

apontam que houve uma degradação da água na baía de acordo com os 

estabelecidos pelas autoridades competentes. 
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Figura 77 - Caracterização da qualidade da água segundo dados obtidos 

 
Os resultados obtidos nos capítulos V e VI mostram que a aplicação da 

metodologia demonstrou ser um instrumento que permite a caracterização das 

atividades antrópicas e identificação do impactos causados ao meio ambiente. 

Nesse contexto, sua adoção torna-se essencial sua aplicação para as primeiras 

ações de gerenciamento ambiental. No próximo capítulo será apresentado um plano 

de gestão integrada da baía. 
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7.- PROPOSTA DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA   

 

Neste capítulo será detalhada a proposta de gestão ambiental para a baía, de 

acordo com a Norma ISO 14001:2004. Serão apresentados planos e programas 

ambientais propostos para melhoria do desempenho ambiental, que podem ser 

aplicados conforme as necessidades da região, além de outras considerações 

técnico-ambientais.  

 Os resultados apresentados nos capítulos V e VI são conclusivos e 

demonstram a gravidade da situação ambiental regional:  

 A situação é grave em relação à destinação dos resíduos sólidos, volume de 

efluentes líquidos e emissões gasosas, sendo que nenhum dos municípios se 

enquadra em condições adequadas; 

 As águas da baía, em média, apresentam um elevado grau de contaminação;  

 As praias apresentam balneabilidade inadequada;  

 O estado de degradação das praias é decorrente da má qualidade dos cursos 

d’água que afluem em sua direção;  

 São necessários mais pontos para monitoramento das águas;   

 Os municípios não dispõem de competente estrutura jurídico-institucional 

capaz de estabelecer diretrizes e normas de uso e ocupação do solo, bem como de 

recuperação, preservação e conservação dos recursos naturais, em especial da 

água.  

 Como conseqüência das múltiplas atividades e efeitos dos contaminantes, o 

estado da baía tem sofrendo alterações que colocam em risco (degradando e 

depredando) as condições para o desenvolvimento do sistema de vida da baía. 

 Diante deste cenário, propor medidas de desenvolvimento sustentável é um 

grande desafio, ainda mais na condição de um país cuja política de desenvolvimento 

visa o crescimento econômico acima de qualquer interesse sócio-econômico e 

ambiental.  

 Assim, a geração de planos de desenvolvimento deve ser direcionada com o 

princípio sócio-econômico. Esta linha de pensamento aborda também os aspectos 

culturais e sociais de uma população. Na região, a atividade pesqueira tem 

importância econômica, histórica e cultural, a qual aos poucos tem perdido espaço 
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para outras atividades antrópicas; porém ainda constitui a maior fonte de renda para 

a maioria da população. No entanto, sua importância econômica se dissipa na 

população; dito de outra forma, ela não gera tributos, pois a dinâmica comercial da 

pesca artesanal ainda é informal, os produtos são vendidos nos cais, diretamente 

nos mercados municipais ou nos restaurantes. Característica similar apresenta o 

eco-turismo na região, embora os volumes negociados a partir das empresas de 

turismo sejam conhecidos. Esta característica torna a pesca artesanal e o eco-

turismo, na visão das instituições governamentais, atividades sem interesse 

econômico, ou pouco lucrativas. 

 Em contrapartida, temos a indústria pesqueira, na qual os volumes 

comercializados como recurso pesqueiro (capturas) ou como produtos (conservas, 

produtos congelados, ou farinha e óleo de peixe) geram tributos diretos para o 

governo. Tal diferença faz que as políticas econômicas estimulem grandes 

indústrias, como a pesca industrial, indústria manufatureira, indústria do petróleo, 

etc., mesmo que elas, a curto prazo, extingam as primeiras e, a longo prazo, sejam 

elas mesmas extintas. 

 Nos últimos 10 anos, o eco-turismo tem amortizado a crise econômica local, 

principalmente o setor pesqueiro, que tradicionalmente caracterizou o crescimento 

econômico da região. As belezas naturais de Paracas, em nível local, têm 

incentivado o crescimento de novos setores da economia, dentre eles o eco-turismo, 

que hoje, atrás da atividade pesqueira, constitui o setor que mais gera emprego, 

além de ter um efeito cascata em outros setores, diretamente o transporte, comércio 

e construção civil. No entanto, a sua permanência temporal dependerá diretamente 

das ações tomadas para a defesa do meio ambiente hoje. Deve-se considerar 

também que o interesse pelas belezas naturais trouxe uma série de impactos 

ambientais, como fora mostrado no capítulo V, os quais se intensificaram pela falta 

de infra-estrutura física (estradas, pontos de embarque, hotéis, pousadas, 

embarcações), políticas públicas (há 15 anos ninguém acreditaria que Paracas seria 

o ponto turístico mais importante da região Mariscal Caceres), o crescimento 

demográfico (Pisco foi o quarto município que recebeu imigrantes da região andina 

ao longo das décadas de 1980-1990, por causa do terrorismo, liderado pelo grupo 

guerrilheiro Sendero Luminoso) e, logicamente, a política segregacionista e social: 

os pescadores nunca foram considerados parte da sociedade urbana. Soma-se a 
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esses fatores a falta de saneamento ambiental, associada à falta de uma política de 

saúde e de moradia da população, condição que gerou um meio social favorável à 

proliferação de uma situação urbanista caótica, problemas de caráter sócio-

econômicos, uso inapropriado de solos, contaminação e doenças, principalmente 

parasitárias e respiratórias. 

 Neste contexto, os planos de recuperação da baía devem visar condições de 

perpetuidade das atividades que oferecem maior impacto sócio-econômico, neste 

caso o eco-turismo, pois este trará vantagens socioeconômicas a curto prazo, além 

da pesca artesanal, a qual, pelo mesmo processo de recuperação da baía, 

incrementará seus benefícios a médio e longo prazo. O mesmo processo de 

recuperação da baía beneficiará outros setores, como o comércio, a saúde, a 

indústria energética, os transportes e a indústria manufatureira. No entanto, a 

abordagem exige um ordenamento da atividade do eco-turismo, a qual demandará 

uma mudança na política de infra-estrutura pública, principalmente saneamento 

básico e transporte. Nesse contexto, esses planos devem ser direcionados para o 

desenvolvimento sustentável, priorizando a estruturação do espaço e contemplação 

de estudos de capacidade de carga e impactos ambientais, considerando as 

singularidades e características específicas do local. 

 

7.1 Diretrizes para elaboração do Plano Ambiental para a Recuperação da Baía 
de Paracas 

 

 O Plano Ambiental deverá contemplar em sua elaboração as fases de 

diagnóstico, definição dos programas e projetos prioritários e do cronograma de 

implantação, de acordo com as características de cada município e região, 

considerando sua vocação sócio-econômica, cultural e ambiental. A figura 7.1 

mostra a hierarquia do plano ambiental; nele o primeiro nível de prioridades visa a 

implementação de projetos direcionados a fortalecer o eco-turismo, e como 

atividades de primeiro escalão, as atividades que dão sustento ao eco-turismo: 

1.-  Saneamento básico - Tem como objetivo fortalecer a infra-estrutura física para 

o desenvolvimento do eco-turismo, entenda-se assim a implementação de 

projetos de infra-estrutura  (hotéis, posadas), projetos de planejamento urbano 

e programas de contingência e segurança pública (programas de saúde 
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pública) hospitais, programas de monitoramento e prevenção a doenças. 

2.- Pesca - As atividades pesqueiras são complementares ao eco-turismo, pois a 

comunidade de pescadores constitui o segundo fator de atratividade dos 

turistas, principalmente pela sua cultura e culinária, esta última abastecida 

pelos produtos a aqüicultura. Além disso, grande parte da infra-estrutura 

dinâmica foram embarcações de pesca artesanal modificadas para atender à 

demanda do eco-turismo. No entanto é necessário capacitar o pessoal que 

presta serviços ao eco-turismo, pois a migração de um setor a outro foi 

improvisada, sem preparação nem treinamento pelas autoridades. 

3.- Serviços - Também constitui outra atividade de suporte ao eco-turismo, porém 

é necessário organizar a atividade comercial na cidade, que ficou muito 

abalada após terremoto de 2007.  No tocante à educação, deve ser 

implementado um projeto regional divulgando as potencialidades da região, 

inclusive programas de educação ambiental. Nesse aspecto, talvez seja 

necessária a municipalização da educação, com a finalidade de focalizar o 

estudo, a especialização do turismo e indústrias da região. 

4.- Transporte - Deve-se priorizar os investimentos em infra-estrutura de 

transporte. Atualmente a cidade tem um sistema de estradas precário, a grande 

maioria delas ficou comprometida após terremoto de agosto de 2007. Por outro 

lado, é necessário modernizar os pontos de embarque, regularizar o transporte 

marítimo e o transporte terrestre. 

5.- Indústrias - Correspondem a atividades de segundo escalão; as indústrias 

devem ser condicionadas às prioridades das atividades do primeiro escalão, 

pois são elas as maiores beneficiárias com o desenvolvimento das anteriores. 

Por exemplo, os investimentos em infra-estrutura nos transportes, saneamento 

básico, educação e comércio fornecem às atividades industriais mecanismos 

pra otimizar sua produção, principalmente no inter-relacionamento 

organizacional, logística e recurso humano mais preparado. Em todos os 

setores industriais, deve se estimular a implementação de tecnologias 

ecologicamente corretas, e deve-se exigir o monitoramento dos efluentes. 
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Figura 78 - Estrutura hierárquica do Plano de Recuperação da Baía de Paracas 

 

7.2 Estruturação dos órgãos integrantes do Plano de Recuperação da Baía de 
Paracas. 

 

  A implementação do sistema de gestão ambiental de acordo com a norma 

NBR-ISO14001:2004 exige a caracterização e um quadro diretor que definirá a 

política ambiental para a recuperação da baía: este quadro diretor será definido 

como Comitê de Recuperação da Baía de Paracas (CRP). A política ambiental 

estabelece um arcabouço e fixa os princípios de ação do Comitê de Recuperação da 

Baía de Paracas. Nesta esfera, deve ser decidido o objetivo fundamental em relação 

ao nível global de responsabilidade e desempenho ambiental que servirá de 

referência a todas as ações subseqüentes (planos, programas, projetos). Nesse 
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sentido, cabe interrogar o seguinte: quem integrará esse quadro diretor? O quadro 

diretor deve ser integrado pelos principais stakeholder da baía, sejam órgãos do 

estado ou instituições privadas. 

Pelo que foi analisado ao longo dos capítulos, esse quadro diretor deve ser 

conformado por: 

1.- 01 Representante do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAM); 

2.- 01 Representante do Instituto Nacional de Recursos Naturais (INRENA); 

3.- 01 Representante do Ministério da Produção (PRODUCE); 

4.- 01 Representante da Municipalidade de Pisco; 

5.- 01 Representante da Municipalidade de San Andrés; 

6.- 01 Representante da Municipalidade de Paracas; 

7.-01  Representante da Municipalidade de Tupac Amaru: 

8.- 01 Representante da Associação de Comerciantes de Pisco; 

9.- 01 Representante da Associação de Produtores de Pisco; 

10.- 01 Representante da Associação de Empresários de Turismo de Paracas; 

11.- 01 Representante das Associações de Pescadores Artesanais e Aqüicultores 

de Paracas; 

12.- 01 Representante do Instituto do Mar Peruano (IMARPE); 

13.- 01 Representante da Secretaria Nacional de Educação; 

14.- 01 Representante da Autoridade Portuária; 

15.- 01 Representante da Capitania de Portos (Marina de Guerra del Peru); 

16.- 01 Representante do Consorcio de Gas de Camisea (Plus-petrol) 

17.- 01 Representante do Ministerio de la Vivienda e Transportes; 

18.- 01 Representante da Universidad Nacional San Luis Gonzaga; 

19.- 01 Representante da Policia Nacional del Peru.  

 

7.3 Estrutura hierárquica do Comitê de Recuperação da Baía de Paracas 

 

 O Comitê de Recuperação da baía de Paracas deve se consolidar como 

máxima autoridade no que tange a programas de infra-estrutura, tendo uma 

hierarquização autônoma, como a existente em outros países: por exemplo, a 
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autoridade da baía de Terranova (Canadá), as rias (Espanha), dentre outros. Nesse 

tipo de administração, os órgãos da esfera estadual e/ou federal atuam como 

auxiliares nos planos elaborados. 

 Os integrantes do CRB constituíram comissões que definiram planos de ação 

que serão definidos em assembléia. O CRP, como órgão autônomo na região, deve 

estruturar suas funções em três níveis em relação à tomada de decisões, 

independentemente de desenvolvê-los em conjuntura com outros órgãos ou de 

modo autônomo.  

 Em nível estratégico, está o planejamento de recuperação da baía como um 

todo; em termos ambientais, quais são os órgãos intervenientes, quais as jurisdições 

municipais, estaduais e federais, quais são as leis aplicáveis. Em termos de 

Planejamento Ambiental, este nível hierárquico compreende duas etapas: a primeira 

etapa é a da política ambiental, que envolve as leis e os órgãos legais, 

intervenientes e representativos, e a segunda etapa é a do planejamento ambiental 

em si, ou seja, é previamente identificar aspectos ambientais, estudar impactos 

ambientais, propor medidas mitigadoras, apresentar os processos e etapas de 

licenciamento ambiental, enfim, dar uma visão macro dos empreendimentos e dos 

elementos intervenientes na região (SANTANA, 2008). 

 

O nível tático compreende a realização e a implantação de projetos, além de 

dar viabilidade de seu planejamento, visando os recursos necessários para sua 

implantação, aproveitando e otimizando a capacidade do sistema. Nesta etapa, são 

levantados e verificados os tempos e recursos para implantação de projetos. 

 

 O nível operacional tem início quando a implantação dos elementos e 

alocação de recursos já foi definida. Neste nível estão duas etapas de gestão 

ambiental, a fase de manutenção ambiental compreende a avaliação periódica e 

revisão, e a análise crítica a melhoria contínua. 

 

7.4 Fontes e recursos para a implementação dos planos e programas 

  

 Este item constitui um dos mais difíceis de compor, devido ao sistema 
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tributário peruano. No Peru, todo o sistema tributário é centralizado, sendo a 

empresa responsável pelo recolhimento de tributos a Superintendencia Nacional de 

Tributação (SUNAT); isso significa que não existe segmentação de impostos, todos 

os impostos e tributos são direcionados para o governo central. Assim, o governo 

central é responsável pelas cotas orçamentárias. Nesses valores, nem as 

municipalidades nem governos regionais tem poder de decisão. Por outro lado, as 

municipalidades de Pisco e Paracas têm direito a três benefícios orçamentários 

derivados da indústria pesqueira, indústria metalúrgica e gás de Camisea, 

denominadas “Canon”; esse valor é equivalente a 5% dos tributos recolhidos de 

cada empresa, e que servem para o desenvolvimento de projetos na região nos 

quais são gerados. Pela lei do uso de orçamento do “Canon”, os valores devem ser 

utilizados para execução de projetos de infra-estrutura e sociais, e o direito a usufruir 

dele através da apresentação de um projeto ao ministério da presidência. O plano de 

recuperação da baía de Paracas se encaixa dentro dos requisitos exigidos pela lei 

de direito e uso ao canon e constituiria a principal fonte de financiamento para o 

plano. 

 Por outro lado, o mercado mundial favorece a compra de artigos produzidos 

por empresas com processos ecologicamente corretos; investimentos aplicados no 

plano de recuperação da baía constituiriam uma excelente propaganda de 

marketing, além de facilitar, num mediano prazo, obter sua certificação ambiental. 

 Outra fonte de financiamento seria a contribuição de uma taxa paga pelos 

operadores de turismo, por cada turista transportado. Conforme opinião do 

presencia do presidente da Associação de Operadores de Turismo; eles 

contribuiriam, sempre e quando esse valor fosse revertido, em projetos de 

recuperação da baía. Atualmente o pagamento por prestação de serviços do 

operador é feito de maneira informal, o turista chega paga o direito de transporte às 

ilhas, o qual é equivalente a $ USA 10.00 dólares, além da taxa de $ USA 0.5 

dólares por direito de uso do terminal de pescadores Chaco.  

  Deve-se lembrar que projetos de infra-estrutura, especificamente 

saneamento básico, são responsabilidade dos municípios; o CRB pode atuar 

propondo os projetos de maior prioridade para o desenvolvimento do município e 

recuperação da baía. 
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7.5 Horizontes do desenvolvimento do Plano Ambiental 

 

 Nos três níveis, os planos de ação devem cumprir os elementos de gestão, de 

acordo com a norma NBR-ISO 140001-2004, identificação dos aspectos ambientais 

e avaliação dos impactos ambientais e implementação das medidas mitigadoras, 

considerando: 

 

• Requisitos legais; 

• Política ambiental; 

• Critérios internos de desempenho; 

• Objetivos e metas de desempenho; 

• Planos ambientais e programas de gestão. 

 

 Esses planos de ação devem enfocar, pelo menos, as seguintes tipologias: 

projetos de controle ambiental, projetos de monitoramento ambiental, projetos de 

manejo ambiental e educação ambiental.  

a) Projetos de Controle Ambiental: os projetos de controle ambiental devem 

considerar a realidade de cada município, evidenciando as principais atividades 

efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental, procurando 

definir estratégias para sua redução ou contenção através de instrumentos de 

planejamento e controle. 

b) Projetos de Monitoramento e Fiscalização Ambiental: consiste na avaliação 

periódica das variáveis ambientais de cada município e região. No 

monitoramento e fiscalização ambiental deverão ser observados os 

regramentos previstos na legislação e nos procedimentos normatizados. 

c) Projetos de Manejo Ambiental: os projetos de manejo ambiental devem enfocar 

procedimentos de manejo ecologicamente sustentável do meio ambiente, 

priorizando a utilização de técnicas e instrumentos voltados à efetiva proteção 

de áreas naturais, de preservação permanente e de relevante interesse 

ambiental. 

d) Educação Ambiental: os programas e projetos ambientais deverão contemplar 

ações de educação ambiental integrada. A mesma consiste em estabelecer 
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procedimentos e mecanismos de planejamento entre o setor de meio ambiente 

da administração municipal, escolas, ONG’s e demais instituições de educação 

formal, não-formal e informal, possibilitando o desenvolvimento de Programas e 

Projetos conjuntos voltados à efetiva proteção das condições socioambientais. 

 

7.6 Considerações finais do capítulo 7 

 

 O capítulo teve como objetivo dar uma orientação sistemática, em todos os 

níveis de administração pública, a fim de serem alcançados os projetos (programas 

e planos) propostos por esta tese. Tal orientação sistemática deve: 

• Promover, de forma participativa, a elaboração e implantação dos Planos de 

recuperação, Gerenciamento e Gestão da baía, envolvendo ações de diagnóstico, 

monitoramento e controle ambiental, visando integrar o poder público, a sociedade 

organizada e a iniciativa privada; 

• Promover a integração e o fortalecimento das entidades diretamente 

envolvidas no Gerenciamento Ambiental da baía, junto a agências de fomento 

científico e tecnológico, com atenção especial para a capacitação dos técnicos; 

• Compatibilizar e complementar as normas legais vigentes, que incidam sobre 

a ocupação ou utilização de recursos ambientais das áreas de influência; 

• Implementar ações visando à manutenção e a valorização das atividades 

econômicas sustentáveis nas comunidades tradicionais da área de influência. 
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8 CONCLUSÕES  E RECOMENDAÇÕES  
 
8.1 Conclusões  
 
  A sustentabilidade ambiental hoje representa uma das maiores preocupações 

da sociedade, seja no ambiente político, social, acadêmico e econômico. Esta nova 

realidade tem conduzido a procura de diversas técnicas que têm como intuito 

prevenir, controlar e inclusive recuperar ambientes que tenham sido sujeitos a 

deterioração e impactos decorrentes das atividades humanas. Neste trabalho de 

pesquisa, enfocamos nosso estudo na baía de Paracas, área na qual se misturam 

interesses de caráter econômico, político-social e ambiental.  

A procura constante por novas abordagens políticas e técnicas em relação ao 

meio ambiente torna-se muito difícil, principalmente nos países emergentes. Nesses 

países, o desenvolvimento econômico implica uma exploração irracional dos 

recursos naturais e, por outro lado, há a instalação de novos empreendimentos 

atraídos pela liberdade de atuação, matéria-prima, desrespeito a leis e/ou 

favorecimento político. Desta forma, grandes companhias nacionais ou 

multinacionais não tiveram seus impactos ambientais avaliados e discutidos, pois as 

políticas adotadas permanecem dissociadas das necessárias preocupações com a 

sustentabilidade. A América Latina apresenta elevados níveis de super exploração 

de seus recursos e prejuízos ambientais devido à fraca aplicação da legislação 

existente, agravada ainda mais pelo atual cenário de expansão econômica.  

Ao longo do terceiro capítulo nos centralizamos no levantamento da literatura 

associada ao caso de estudo; neste capítulo foram abordados a poluição, os efeitos, 

as metodologias utilizadas para representar, mensurar, e inclusive simular a 

dinâmica dos poluentes nos ambientes aquáticos. Também foram descritos alguns 

dos modelos matemáticos utilizados no meio científico. Esses modelos têm sido 

amplamente utilizados, entre outras aplicações, na previsão da distribuição espacial 

e temporal da concentração, em decorrência de lançamentos intencionais ou 

acidentais de poluentes em corpos de água naturais.  

No capítulo 5 foi realizado o diagnóstico ambiental e, com base nos 

resultados apresentados, podemos concluir que: A baía é pressionada e 

contaminada por diversos atores antrópicos, seja ao extrair, ao usufruir da beleza 
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escénica, seja ao utilizar a baía para o tráfego, carga, manipulação e processamento 

de produtos, destacando: 

 São efetuadas descargas de efluentes, materiais orgânicos e tóxicos em formas 

e magnitudes pouco conhecidas (Apêndice B); 

 São depositados resíduos sólidos não tratados na área costeira e linha do litoral 

(Apêndice B); 

 São efetuadas emissões de diversas magnitudes a atmosfera; 

 O resultado destas descargas é responsável pelos seguintes impactos 

(Apêndices A e B): 

1.-Degradação de áreas naturais, afetando a biodinâmica natural do 

ecossistema; 

2.- Diminuição e desaparecimento de recursos; 

3.- Perda da biodiversidade biológica; 

4.- Deteriorização das condições de vida da população, particularmente na 

saúde, economia e bem-estar social. 

 
No tocante à legislação peruana pertinente, pode-se concluir que: 

a) Nas atividades da aqüicultura, não foram identificados estudos de impacto 

ambiental, houve inexistência de relatórios sobre o monitoramento e controle 

de espécies nativas, bem como de espécies introduzidas. Nesse contexto é 

evidente o desconhecimento da lei de incentivo à aqüicultura (D.S 0.122001-

PE) e a lei de aprovação das atividades pesqueira e aqüicultura (R.M 28817 

/ DS 001-171-PE,/ DL 488); 

b) Não existe manual para o controle de processos produtivos e qualidade dos 

ambientes aquáticos utilizados, o que constitui desrespeito à Lei D.S. 001-72 

PE. DL 488. Não foram identificados registros de fiscalização; esta atividade 

constitui um ineficiente cumprimento da Lei orgânica para o aproveitamento 

dos recursos naturais (Lei 26821); 

c) Foram identificados aparelhos e métodos de pesca proibidos, o que 

repercute no descumprimento da lei 26834, lei de áreas naturais, bem como 

da lei 2001-72-PE, lei de controle e uso de métodos ecológicos. Da mesma 
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forma, foi verificada a inexistência de programas de monitoramento de 

emissões de embarcações, além da existência de capturas de espécies 

proibidas, atividades que descumprem a lei orgânica para o aproveitamento 

dos recursos naturais (lei 26821); 

d) Nas atividades relacionadas com o transporte, pode-se concluir que é 

evidente e necessário desenvolver programas de planejamento urbano, 

geração de cartas de sensibilidade e programas de conscientização 

ambiental. Atualmente, poucos operadores de transporte, seja terrestre ou 

marítimo, estão estabelecidos dentro dos programas criados. Neste ponto, 

grande parte desta falta é responsabilidade do governo, o qual cria normas, 

leis, decretos e punições e não divulga nada. Esta incapacidade é terreno 

fértil para a corrupção, cobranças de propinas e até privilégios particulares; 

É preciso criar programas de capacitação junto a operadoras de turismo, 

para o cumprimento da lei 26620, que regula as atividades de transportes 

marítimos e fluviais, e regulamenta as funções da Autoridade Portuária 

Nacional, a qual hoje, em termos jurídico e técnico, desenvolve atividades 

pouco conhecidas e sem interes para o desenvolvimento regional; 

e) Junto aos transportadores de turistas, é necessário programar cursos sobre 

a segurança no transporte marítimo de pessoas Lembremos que esta 

atividade é desenvolvida, em sua maioria, por pescadores artesanais de 

profissão, e não técnicos em turismo; 

f) No campo energético, é necessário que a PLus-petrol implemente meios de 

difusão das normas, medidas e dispositivos de segurança adotados no 

transporte de gás. A segurança do Gasoduto desde a planta as Malvinas, na 

Amazônia Peruana, até a planta de fracionamento de Pisco é um tema que 

causa muita comoção social; é preciso que a empresa elabore e publique 

periodicamente seu informe socioeconômico, conforme lei orgânica de 

hidrocarbonetos (lei 26734), lei de promoção ao desenvolvimento de gás 

natural (lei 27133) e lei 28849, lei de incentivo ao consumo de gás natural; 

g) Por sua vez, na indústria de minérios foi verificada a inexistência do 

programa de monitoramento e controle de carga de sustâncias perigosas (lei 

26221); As empresas precisam-se adequar ao D.S. 003-2008- MINAN lei de 
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monitoramento e controle de emissões, adequação e cumprimento do D.S. 

0.25-2003-ITICI, regime de sanções por descumprimento lei 2860-SARL 

Regulamento Geral de resíduos sólidos, efluentes líquidos e lei geral da 

saúde publica (lei 26842); 

h)  No tocante a Indústria Manufatureira, são necessários programas de 

monitoramento de efluentes gerados, pois eles são vertidos na rede de 

esgoto público. É preciso fomentar o cumprimento da lei de controle de 

descartes sólidos (D.S 009-2003-AS) e o Protocolo de Efluentes Líquidos 

(D.S 026-2004 ITINCI);  

i) O setor de serviços é a atividade que mais cresce na região, principalmente 

o comércio e serviços de hotelaria, restaurantes, etc, a grande maioria 

voltados pata o setor de turismo; quer dizer que a economia na região se 

move mais pelo turismo que pelo desenvolvimento industrial na região; Este 

crescimento no setor de turismo obriga a desenvolver programas de 

planejamento público urbano, embora a grande parte dos turistas nacionais 

voltem no mesmo dia em que chegaram, muitas vezes devido à falta de 

estrutura hoteleira. Embora parte das atividades sejam diretamente 

influenciadas pelo eco-turismo, é necessário promover programas de 

conscientização ambiental e de consumo, pois este mesmo pessoal é 

responsável por grande parte da poluição da baía; 

j) Outra preocupação é a necessidade de cadastrar, regulamentar e controlar 

a origem e a qualidade dos recursos pesqueiros vendidos, e comunicar a 

população do aparecimento de marés vermelhas na região para que se 

cumprem os recursos em locais certificados. Devem-se programar políticas 

públicas para evitar a proliferação de pontos de venda de alimentos sem 

licença do ministério da saúde, principalmente vendedores ambulantes; 

A modelagem dos poluentes na baía permitiu verificar a importância das 

ferramentas computacionais, na área do meio ambiente, não só para representar os 

eventos dinâmicos que acontecem, mas também por constituírem uma ferramenta 

para o planejamento, controle e prevenção. 

E importante, neste ponto, ressaltar que o objetivo desta pesquisa foi 

caracterizar o comportamento dos poluentes na baía; o modelo matemático que 
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serviu para fazer a simulações não caracteriza a magnitude real à qual a baía esta 

submetida. Pois o modelo trabalha simulando a diferença de densidades entre a 

água do mar e o poluente na superfície da baía. No entanto, ele serviu de referência 

para trabalhos que certamente serão muito mais apurados, com maior número de 

dados e logicamente de melhor qualidade. Lembremos que a origem dos dados 

utilizados na simulação obedece a três observações. 

A modelagem dos parâmetros da qualidade de água, realizada segundo os 

padrões estabelecidos pela National Sanitation Foundation, ajudou a confirmar que 

as água da baía estão poluídas e com níveis superiores aos permitidos pela Lei 

geral das águas utilizada no Peru (apêndice H). 

 

8.2 Recomendações 
  

 O contexto de proteção ao meio ambiente se torna cada dia mais importante 

nas atividades antrópicas; desta forma, é possível agrupar as propostas conforme 

critérios espaciais ou setoriais. As estratégias setoriais referem-se às ações que 

devem ser empreendidas no âmbito regional ou nacional, considerando que muitos 

dos problemas que atualmente afetam a região decorrem da evolução e 

desenvolvimento relativo de outras regiões do país.  

 Deve-se estimular a participação dos produtores e das comunidades nas 

decisões sobre os rumos do desenvolvimento, aproveitar o conhecimento tradicional 

e as práticas das comunidades locais na promoção do desenvolvimento sustentável. 

A pesquisa atingiu o objetivo de caracterizar a dinâmica dos poluentes na 

região de Paracas. No entanto, novas pesquisas são necessárias para, pelo menos, 

alcançar a dimensionar o grau de contaminação na baía. Paracas não só constitui 

uma área localizada no Peru; ela constitui a única Reserva Ecológica Costeira do 

Pacífico Sudeste.  
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