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RESUMO 

 
Pereira, N.N. Alternativas de tratamento da água de lastro em portos 
exportadores de minério de ferro. 2012. Tese (Doutorado) – 349 f. Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo, 2012. 
 
Esta tese visa avaliar técnica e economicamente o tratamento da água de 

lastro em portos exportadores de minério de ferro do Brasil. Para isso foram 

estudadas três alternativas de tratamento distintas: (1) estação de tratamento 

fixa no porto em terra; (2) estação de recepção da água de lastro junto com 

estação de dessalinização fixa no porto; (3) tratamento a bordo de 

embarcações aliviadoras dedicadas para operar na barra, ou seja, na área de 

espera dos navios para atracar no porto. O interesse de estudar estas 

alternativas para portos de minério de ferro deve-se ao elevado volume de 

água de lastro despejado pelos navios mineraleiros nesses portos, que pode 

variar de 10.000 a 120.000 m3 por viagem, caracterizando estes portos como 

grandes receptores de água de lastro. Foram selecionados três portos para 

serem avaliados neste trabalho, considerados de pequeno, médio e grande 

porte, localizados em Vitória-ES e Sepetiba-RJ. Para avaliação do impacto 

operacional dessas alternativas nos portos selecionados, desenvolveu-se um 

modelo de simulação de eventos discretos. Por meio do modelo de simulação 

avaliaram-se os níveis de serviço considerando como parâmetros principais o 

atendimento da demanda de transporte, tempo médio em fila dos navios e taxa 

de ocupação dos berços. O modelo foi utilizado para dimensionar as estações 

de tratamento e a frota necessária de embarcações aliviadoras. Concluiu-se 

que a utilização desses sistemas de tratamento nos portos não causam 

impactos significativos nos tempos em fila e taxas de ocupação dos portos. A 

avaliação econômica realizada apresentou os custos do tratamento para cada 

alternativa. Esses custos foram comparados com o tratamento da água de 

lastro a bordo dos navios. Concluiu-se que os custos do tratamento em terra 

são menores em relação ao tratamento a bordo do navio. Dentre as três 

alternativas, a (1) foi a que apresentou menor custo, porém a (3) apresenta 

menor impacto na implantação e operação dos portos, uma vez que não é 

necessário nenhum tipo de investimento e modificação na infraestrutura 

portuária. 

Palavras chave: Água de Lastro, Bioinvasão, Espécies Invasoras, Impacto ambiental, 

Simulação, Portos de Minério de Ferro. 



 
 

 

ABSTRACT 
 
Pereira, N.N. Ballast water treatment alternatives in the iron ore ports 
exporting. 2012. Tese (Doutorado) – 349 f. Escola Politécnica, Universidade 
de São Paulo, 2012. 

 
 
This thesis aims at making a technical and economic analysis of the ballast 
water treatment in Brazilian iron ore ports. Three distinct treatment alternatives 
were studied: (1) onshore ballast water treatment; (2) water desalination plant to 
ballast water treatment; (3) onboard ballast water treatment in shuttle tanker 
vessels operating in the mooring, where the ships wait to berth in a queue area. 
The interest in studying these alternatives for iron ore ports due the high volume 
of ballast water discharged by ore carriers ships in these ports, which may vary 
from 10,000 to 120,000 m³ per voyage, characterizing these ports as great 
ballast water receivers. For this study three ports were selected, with small, 
medium and large capacities, located in Vitória-ES and Sepetiba-RJ. To 
analyze the operational impacts of these alternatives in the selected ports, a 
discrete event simulation model was developed in this study. The simulation 
model analyzes the service levels considering transportation demand 
attendance, average time in queue and berth occupation rates as the main 
parameters. The model was used to estimate the ballast water treatment 
stations capacity and shuttle tankers fleet necessary. The conclusion that these 
treatment systems do not cause significant impacts in the queue times and 
berth occupation rates of ports. The economic analysis presented the costs of 
each proposed alternative, which were compared to the onboard ballast water 
treatment. The comparison showed that the onshore treatment is less costly 
than the onboard treatment. From the three alternatives, the (1) was the less 
expensive, however the (3) presenting less impact in the implementation and 
port operations, since are not necessary investments and modifications in the 
port structure.  

 

Key Word: Ballast water, Bioinvasion, Invasive Species, Environmental Impact, 

Simulation Discrete Events, Ore Iron Ports. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Definição do problema 

As águas lacustres, fluviais e oceânicas há muito tempo servem de ambiente 

para o transporte de seres humanos e cargas. Os navios são utilizados como 

meio de transporte nas vias aquosas. O desenvolvimento da indústria naval 

permitiu que os navios ficassem cada vez maiores e que fossem encontradas 

novas alternativas mais eficientes para realizar o transporte.  

 

Da vela aos motores de combustão interna, inúmeras transformações ocorrem 

no projeto dos navios e nos materiais empregados na sua construção. Com o 

advento do aço, os navios passaram a ser uma estrutura rígida capaz de 

resistir às mais variadas condições operacionais.  

 

Neste contexto, os navios passaram também a ser um elemento altamente 

poluidor, conforme apresentado na Figura 1.1. Dentre os principais impactos 

causados pelas fontes de emissões originadas dos navios mostrados na Figura 

1.1, a poluição marinha é a que causa maior impacto. De acordo com 

Convenção das Nações Unidas Sobre o Direito do Mar de 1982, a poluição 

marinha consiste na introdução pelo homem, direta ou indiretamente, 

intencional ou não, de substâncias ou de energia no meio marinho, incluindo 

estuários, sempre que a mesma provoque ou possa vir a provocar efeitos 

nocivos, aos recursos vivos e à vida marinha, riscos à saúde do homem, 

entrave às atividades marítimas, incluindo a pesca e as outras utilizações 
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legítimas do mar, além de alteração da qualidade da água do mar no que se 

refere à sua deterioração como local de recreio (MARTINS, 2005). 

 

 

Figura 1.1 – Possíveis fontes de poluição do navio 

Adaptado de Royal Caribbean International (2006) Leemans (2004) e Sköld (2011) 

 

Basicamente, todas as fontes de emissões dos navios podem ser controladas 

em função de diretrizes e procedimentos impostos por entidades internacionais 

responsáveis pelo controle dessas emissões, como a Organização Marítima 

Internacional - IMO. Entretanto, observou-se que duas delas apresentam 

dificuldades em serem contidas: incrustação e água de lastro.  Os danos 

principais que estas fontes de poluição marinha podem causar ao meio 

ambiente decorrem da propagação de espécies exóticas, doenças e moléstias 

de um local para outro.  

 

A incrustação ocorre devido à fixação de várias espécies exóticas no casco da 

embarcação, vulgarmente conhecidas como “cracas”, que formam verdadeiros 

recifes nos cascos dos navios, plataformas e estruturas flutuantes imersas na 
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água salgada e doce (COUTTS et. al., 2003). Estes organismos, fixados nos 

cascos dos navios, ocasionam perdas de eficiência da embarcação em função 

do aumento da resistência ao avanço, causando maior consumo de 

combustível e propagam espécies altamente resistentes por várias partes do 

mundo.   

 

Contudo, atualmente, a mais notória das poluições marinhas é a da água de 

lastro, que é a água captada no mar, rio ou lago e armazenada dentro dos 

tanques de lastro dos navios (IMO, 2003). O objetivo é garantir que as 

embarcações operem em condições seguras no que se refere à estabilidade, 

manobra (imersão do hélice) e governo, além de distribuir as tensões nos 

cascos dos navios (JOHENGEN et al., 2005; CARLTON, 1995).  

 

Como a água de lastro pode ser captada em vários locais por um mesmo 

navio, uma atenção especial tem sido dada aos organismos vivos que viajam 

praticamente invisíveis no interior dos tanques de lastro de embarcações 

construídas de aço. Estes elementos podem ser transferidos de um local para 

outro e, ao se introduzirem no ambiente, colocam em risco a fauna aquática 

nativa do local onde a água é despejada (CARLTON, 1995). Tais introduções 

podem ter críticas consequências econômicas, industriais, ecológicas e à 

saúde humana (PEREIRA e BRINATI, 2008).  

 

Os tanques de lastro dos navios podem ter várias configurações. A Figura 1.2 

mostra a disposição dos tanques de lastro de um navio graneleiro. O 

esgotamento da água oriunda dos tanques de lastro ocorre de duas formas: 1) 

vinda dos Tanques de Duplo Fundo (TDF); ou 2) dos Tanques Superiores de 

Asa - TSA (quando existentes) (PRANGE, 2009 apud ÁGUA DE LASTRO 

BRASIL, 2009).  

 

Os TDF são esgotados por sucção na rede (tubulação) coletora própria, vindo 

pelo fundo do navio, sob os porões ou tanques de carga, até as bombas de 
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lastro na praça de máquinas e, a partir desse ponto, bombeadas para o mar 

por aberturas de costado independente, sempre à popa do navio. Os TSA, em 

função de sua posição acima da linha d'água do navio, são normalmente 

esgotados por gravidade, através de aberturas próprias nos costados do navio, 

para cada tanque isoladamente (PRANGE, 2009 apud ÁGUA DE LASTRO 

BRASIL, 2009).  

 

 

Figura 1.2 – Tanques de lastro no interior do casco de um navio graneleiro 

Fonte: Adaptado Johengen et al. (2005) 

 

Durante o enchimento dos tanques de lastro, principalmente dos Tanques 

Superiores de Asa, o bombeamento a partir da praça de máquinas é realizado 

até que os tanques transbordem no convés, através dos seus respectivos 

suspiros, situados nos lados do convés, para assegurar o pleno enchimento 

dos mesmos, sem deixar volumes vazios. O excesso de água transbordando 

no convés é drenado para o mar através dos mesmos embornais1 dos Tanques 

Superiores de Asa (PRANGE, 2009 apud ÁGUA DE LASTRO BRASIL, 2009). 

                                            
1
Embornal: Abertura para escoamento das águas de baldeação ou da chuva, feita geralmente 

no trincaniz de um convés ou uma coberta acima da linha d’água, e comunicando-se com uma 
dala assim as águas não sujam o costado do navio. Algumas vezes os embornais do convés 
são feitos na borda, junto ao trincaniz (ARTE NAVAL, 1989). 
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O acesso aos tanques de lastro, normalmente, não é fácil. A Figura 1.3 mostra 

o convés de um navio, que não dispõe de agulheiros2 de acesso aos tanques 

de lastro. Geralmente, os tanques de lastro dos navios são locais insalubres, 

escuros, com pouca ventilação o que dificulta a sua inspeção. 

 

 

Figura 1.3 – Sistemas de lastro em navios convencionais 

Fonte: (Herwig et al., 2006) 

 

No interior destes tanques são transportados milhares de organismos vivos e 

uma grande quantidade de sedimentos que se acumulam no fundo dos tanques 

(Hallegraeff e Bolch, 1991) e que contribuem para a transferência de espécies 

invasoras ou alienígenas para um novo ambiente, causando o chamado 

processo de bioinvasão (ROCHA, 2007). 

 

A bioinvasão se dá quando a água de lastro captada no porto doador (porto de 

origem) e a água do porto receptor (porto de destino) apresentam 

características físico-químicas similares, como salinidade, nível de oxigênio, 

luz, fontes de alimento, competidores, predadores semelhantes, pois 

favorecem a introdução das espécies alienígenas neste ambiente (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 1996). 

 

                                            
2
 Agulheiro: é uma pequena escotilha, circular ou elíptica, destinada ao serviço de um paiol, 

praça de máquinas, etc (ARTE NAVAL, 1989). 
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Estes fatores biológicos e ecológicos variam frequentemente ao longo das 

estações e dos anos, de tal forma que espécies, que não foram bem sucedidas 

num primeiro momento, mais tarde, podem se estabelecer (CARLTON, 1996). 

Sendo assim, é muito difícil precisar quando uma espécie poderá eclodir em 

um novo ambiente. Atualmente, grande parte das espécies invasoras 

espalhadas pelo mundo é oriunda da região Asiática (MOLNAR et al., 2008).  

 

Essas espécies permanecem nos tanques de lastro durante toda a viagem e 

lutam para sobreviver nas condições inóspitas. Contudo, não é simples 

detectar as sobreviventes dentro dos tanques. Para identificá-las é preciso 

coletar amostras da água de lastro. No caso do navio não possuir acesso aos 

tanques de lastro pelo convés, é necessário utilizar equipamentos especiais 

para a coleta dos microorganismos, bem como proteção (EPI’s) contra a 

contaminação das pessoas envolvidas no processo (RUIZ et al., 1997).  

 

O impacto que as espécies invasoras causam quando se estabelecem em um 

novo ambiente, ultrapassa a barreira do dano ambiental e atinge aspectos 

econômicos e sociais. A IMO apresenta as dez principais espécies invasoras 

do mundo, dentre elas o Mexilhão Zebra (Dreissena Polymorpha) que infestou 

os Estados Unidos. No Brasil o mais notório dos invasores é o Mexilhão 

Dourado (Limnoperna fortunei) que infestou a região sul do país, causando 

impactos ao meio ambiente local, além de prejuízos financeiros e sociais 

principalmente para as comunidades pesqueiras (MANSUR et. al, 2003). Esse 

invasor atingiu todas as usinas hidroelétricas dos rios Tietê e Paraná causando 

sérios impactos às operações das hidroelétricas nacionais. Seu impacto mais 

notório foi junto a Itaipu, em que foram feitos investimentos em pesquisas para 

inibir o impacto do mexilhão dourado (ITAIPU, 2012). 

 

Segundo o Great Lakes Environmental Research Laboratory - NOAA, estima-

se que na região dos Grandes Lagos são gastos anualmente, em torno de US$ 

200 milhões para conter os impactos causados pelo Mexilhão Zebra. Ao longo 

da pesquisa, verificou-se que no Brasil ainda não há números consolidados 
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sobre os prejuízos gerados pelo Mexilhão Dourado considerando todos os 

impactos econômicos e ambientais causados pela espécie. Contudo, estima-se 

que o custo gerado por cada dia parado de uma hidroelétrica seja da ordem R$ 

1 milhão por ano (MARTINS, 2011). 

 

Diante dessa problemática de dispersão de espécies exóticas, a Organização 

Marítima Internacional - IMO desde 1973, tem demonstrado preocupações com 

o problema causado pela água de lastro. A partir de 1997, a IMO estabeleceu 

que os navios devessem efetuar a troca da água de lastro no oceano - “troca 

oceânica” - para reduzir o risco de bioinvasão (DAVID e GOLLASCH, 2008). 

 

A troca oceânica consiste em trocar a água dos tanques de lastro captada na 

região portuária pela água do oceano durante a viagem do navio (MCCOLLIN 

et. al., 2006). Esta ação busca reduzir o risco de invasão de uma nova espécie 

em novo ambiente devido principalmente à diferença de salinidade, além dos 

fatores como pH, nutrientes, etc (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996). 

 

A troca oceânica pode ser realizada através do sequencial, fluxo contínuo que 

compreende o transbordamento dos tanques pelo convés e pelo método da 

diluição que consiste da injeção de água de lastro pelo convés principal e o 

despejo pelo fundo do casco (MCCOLLIN et. al., 2006; KAZUMI, 2007, MAURO 

et. al. 2002). Contudo, existem estudos que mostram que a eficiência desse 

método varia de 85% a 99% dependendo da qualidade da água captada 

(HINES e RUIZ, 2000; RIGBY e HALLEGRAEFF, 1994; TAYLOR e BRUCE, 

2000; WONHAM et al., 1996). 

 

Para atender às resoluções da IMO existem diversas empresas desenvolvendo 

sistemas para tratamento de água de lastro a bordo dos navios. As técnicas 

aplicadas para o tratamento utilizam filtração, radiação ultravioleta, ultra-som, 

aquecimento, separação por hidrociclones, biocidas entre outros. Porém, 

apresentam eficiência limitada, ou seja, esses sistemas quando combinados 
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apresentam eficiência média de 85% (MESBAHI, 2004; KAZUMI, 2007; 

LLOYD’S REGISTER, 2007).  

 

Enquanto não se desenvolvem métodos aplicáveis a qualquer navio e com 

elevada eficiência3, plenamente confiáveis, é necessário buscar formas de 

minimizar o problema causado pela água de lastro. Neste sentido, uma 

alternativa que tem sido pouco discutida na literatura é a transferência da água 

de lastro para unidades de tratamento em terra nos portos (Figura 1.4).  

 

 

Figura 1.4 – Concepção de uma estação de tratamento de água de lastro em 
terra 

Fonte: Adaptado de AQIS (1993) apresentado por Hallegraph (1993) 

 

Este processo consiste em transferir a água de lastro do navio para tanques 

que armazenam a água e depois a destinam para uma estação de tratamento 

(AQIS, 1993; CARLTON et al., 1995). 

 

Esta é uma alternativa polêmica, pois contraria visão de muitos gestores 

portuários. Em conversas informais com estes operadores constatou-se que 

eles consideram inviável esta alternativa para portos brasileiros que já estão 

                                            
3
 A eficiência é medida pela sua capacidade de redução de organismos. 
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em funcionamento. Os argumentos são: restrição de área para instalação de 

tanques; elevado custo para instalação e operação destas unidades de 

tratamento; além do risco de que o tratamento da água possa ter efeito 

prejudicial em relação à ocupação de berço e filas de espera de navios. 

Adicionalmente, eles alegam que não existe um sistema padronizado de 

acoplamento nas saídas de água de lastro dos navios que permita captar a 

água durante a descarga.  

 

Por outro lado, essa alternativa abre um precedente para que sejam adaptadas 

diferentes formas para tratar a água de lastro fora dos navios. Uma delas é 

adoção de embarcações aliviadoras para realizar a coleta e o tratamento da 

água dentro da própria embarcação na barra onde os navios aguardam para 

atracar (AQIS, 1993). Basicamente, a operação de transferência da água 

ocorre da mesma forma que as operações de transhipment, também conhecida 

como “ship to ship”, em que a carga é transferida de um navio para outro 

(GOLLASCH et al, 2007).  

 

Outro ponto muito discutido em conferências internacionais refere-se à 

reutilização da água de lastro despejada pelos navios. Uma alternativa seria 

armazenar a água de lastro coletada dos navios e depois reinjetá-la em outro 

navio que demanda por água de lastro (Tsolaki & Diamadopoulos, 2010). No 

entanto, existe nesse caso, um problema de balanço de massa, ou seja, toda 

água recebida deve ser transferida para outros navios. Ocorre que muitos 

portos operam somente com a operação de importação ou exportação, sendo 

que alguns operam com as duas modalidades. No entanto, mesmo que um 

determinado navio precise carregar água de lastro numa viagem de volta, não 

é possível garantir que o volume armazenado no porto supra totalmente o 

navio. É muito provável nessa ocasião que sobre água de lastro sem 

tratamento em algum momento nessa operação. 

 

Deste modo, é mais conveniente adotar uma alternativa que seja sustentável. 

Nesse sentido, propõe-se que a água de lastro possa ser dessalinizada para 
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ser consumida na região do entorno dos portos (DONNER, 2010). Gollasch et 

al, (2007) sugerem que a água de lastro pode fornecer água limpa como fonte 

de consumo para o porto, previnindo os problemas decorrente da bioinvasão. 

 

De todas as opções apresentadas para minimizar e inibir a proliferação de 

espécies exóticas, as alternativas sobre tratamento da água de lastro em terra 

são as que apresentam menos material de consulta e conclusões convincentes 

(POLLUTECH, 1992; AQIS, 1993a,b; Victoria ENRC, 1997; COHEN, 1998; 

CALIFORNIA ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES – CAPA, 2000; 

GLOSTEN, 2002; NSF, 2003; BROWN e CALDWELL, 2007, 2008; EPA, 2011). 

 

Dentre a grande quantidade de estudos sobre a utilização de tratamento a 

bordo dos navios, alguns fazem menção ao tratamento em terra, apresentado 

mais desvantagens do que vantagens para essa alternativa (VICTORIA ENRC, 

1997; GAUTHIER e STEEL, 1996; DAMES e MOORE, 1998; CALIFORNIA 

SLC, 2009, 2010). Verificou-se também que as argumentações apresentadas 

indicam subjetividades sobre o impacto do tratamento em terra sobre os 

procedimentos operacionais (DOBROSKI et al., 2007).  

 

Dentre as principais críticas sobre o tratamento em terra, uma é que os 

terminais podem ter perda de capacidade operacional, em função de atrasos e 

paradas no carregamento dos navios, resultantes do deslatro (CAPA, 2000). 

Outra é sobre os elevados custos de instalação, adaptação dos berços para 

recepção da água de lastro que refletirão em maiores custos para o tratamento 

em $/m3 (DAMES & MOORE, 1999; CALIFORNIA STATE LANDS 

COMMISSION - CSLC, 2010). Outro ponto, é que esse tratamento deve ser 

viável principalmente para portos de pequeno porte, que operam com poucos 

navios por ano (CSLC, 2010).  

 

Além disso, para portos que recebem grandes volumes de água de lastro é 

necessário a instalação de múltiplas estações de tratamento (NATIONAL 
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RESEARCH COUNCIL, 1996). A transferência da água de lastro para estação 

pode impactar a taxa de ocupação dos berços e aumento da estadia e filas dos 

navios (CALIFORNIA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2002). 

 

Dos estudos apresentados verificou-se que estavam focados em portos de 

pequeno porte, tanto nos EUA (CAPA, 2000) quanto na Austrália (AQIS, 1993). 

Diante das diversas considerações apresentadas, julgou-se importante avaliar 

o impacto do tratamento da água de lastro em terra para portos que recebem 

grandes volumes de água de lastro no Brasil. 

 

Para avaliar o tratamento em terra, buscou-se identificar os portos ao longo da 

costa que apresentassem maior risco potencial de bioinvasão, em função das 

características de operação e dos volumes de água de lastro recebidos 

anualmente.  

 

Verificou-se que os portos dedicados à exportação de minérios recebem navios 

de grande porte, transportando volumes de água de lastro que variam de 

10.000 m3 a 120.000 m3 por viagem. Os navios mineraleiros geralmente 

operam em rotas específicas, com pouca alternância (90% Brasil - China) e 

nem sempre encontram carga de retorno. Nesta condição eles transportam 

grandes volumes de água do mar até chegarem ao porto de destino para um 

novo carregamento. Deste modo, a avaliação do tratamento em terra da água 

de lastro será focada nos portos de minério de ferro. 

1.2 Objetivos 

Para minimizar o risco de novas bioinvasões no Brasil, é necessário 

estabelecer barreiras de controle para que os navios possam despejar a água 

de lastro em locais em que exista um controle efetivo dos volumes 

transportados e validar a eficiência do tratamento empregado.  
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Deste modo, dotar os portos com unidades de coleta, armazenamento e 

tratamento de água de lastro pode ser uma alternativa efetiva de gestão e 

controle. A busca de uma solução eficiente para o problema não deve impactar 

na eficiência de operação do navio no porto, bem como deve respeitar as 

características operacionais do navio, sua segurança e a da tripulação, 

garantindo que o impacto gerado ao meio ambiente será minimizado.  

 

Entende-se que uma solução viável e flexível deve permitir que o tratamento da 

água de lastro seja realizado nas pontas da viagem, ou seja, nos portos, ponto 

final e/ou inicial de toda viagem do navio.   

 

Deste modo, o objetivo geral deste estudo é avaliar o impacto operacional e 

econômico do tratamento da água de lastro nos portos de minério de ferro 

brasileiros.  

 

Como objetivo específico, será desenvolvido um modelo de simulação de 

eventos discretos para avaliar o impacto operacional, considerando as 

seguintes alternativas de tratamento da água de lastro: 

 Estação de tratamento de água de lastro em terra junta ao porto; 

  Estação de recepção e tratamento por meio de uma estação de 

dessalinização da água de lastro junta ao porto; 

  Embarcações aliviadoras dotadas de sistema de tratamento de água de 

lastro a bordo para atuar na barra, captando a água de lastro dos navios 

que aguardam para atracar no porto. 

 

O modelo de simulação a ser desenvolvido é definido como “Genérico”, ou 

seja, capaz de ser aplicado a qualquer porto com características de operação 

semelhantes às dos portos selecionados. No modelo são incorporadas as 

características operacionais de cada opção. 

 

Como outro objetivo específico, será desenvolvido um modelo de avaliação 

econômica para quantificar o custo do m3 tratado de água de lastro, 

considerando as três alternativas propostas. Assim, os modelos desenvolvidos 
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permitem responder dentre as alternativas apresentadas, qual é a mais viável 

do ponto de vista econômico para portos exportadores de minério. 

 

Salienta-se que os modelos desenvolvidos nessa tese podem ser aplicados a 

outros portos com características operacionais semelhantes aos de minério de 

ferro. 

1.3 Metodologia aplicada à pesquisa 

Para o desenvolvimento desta tese a metodologia foi dividida em diversas 

fases que são apresentadas a seguir: 

 Fase 1: identificação dos portos que importam os maiores volumes de 

água de lastro no Brasil; 

 Fase 2: identificação dos efeitos do uso da água de lastro pelos navios. 

Neste contexto, foram identificadas as características dos navios, os 

aspectos relacionados com sua segurança operacional, além dos 

impactos decorrentes da sua utilização; 

 Fase 3: levantamento dos principais tipos de tratamento existentes para 

o tratamento da água de lastro seja a bordo dos navios ou em terra; 

 Fase 4: análise do impacto do despejo de água de lastro nos portos de 

minério de ferro brasileiros; 

 Fase 5: levantamento dos dados operacionais dos portos selecionados. 

Para isso, foram monitorados os websites das empresas selecionadas 

com objetivo de acompanhar as operações de chegada, atracação, 

operação e saída dos navios nesses portos.  

 Fase 6: desenvolvimento dos modelos conceituais e computacionais 

para cada uma as alternativas de solução proposta; 

 Fase 7: simulação das alternativas de solução e análise dos resultados e 

seleção das alternativas consideradas viáveis para tratar a água de 

lastro nos portos; 

 Fase 8: desenvolvimento do modelo econômico para quantificação dos 

custos em R$/m3 de cada as alternativas de solução proposta. Nesta 
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etapa foram realizadas diversas consultas junto a fabricantes, grupos de 

pesquisas de outros países, bem como dados disponíveis na literatura 

para fundamentar as análises. 

1.4 Áreas de estudo 

Na análise da costa brasileira foram identificadas três regiões concentradoras 

de portos dedicados à exportação de minério de ferro: São Luís – MA, Vitória – 

ES e Sepetiba – RJ. Identificou-se que, dentre essas áreas, a região de 

Sepetiba apresenta mais projetos de expansão de portos para minério de ferro 

em relação às demais.  

 

Para que o estudo tivesse ampla abrangência, definiu-se que os portos 

selecionados estariam distribuídos em 3 categorias: 

1. Porto de grande porte, com grande capacidade de movimentação (acima 

de 80 milhões de toneladas por ano) e grande volume de água de lastro 

recebido anualmente; 

2. Porto de médio porte, com média capacidade de movimentação (abaixo 

de 50 milhões de toneladas por ano) e menor volume de água de lastro 

recebido anualmente; 

3. Porto de pequeno porte, com pequena capacidade de movimentação 

(abaixo de 30 milhões de toneladas por ano) e volume reduzido de água 

de lastro recebido anualmente. 

 

Diante dessas premissas selecionou-se um porto localizado em Vitória –ES, de 

grande porte denominado (Caso 1); um porto em construção de médio porte 

(Caso 2) e um porto em operação pequeno porte (Caso 3), ambos localizados 

em Sepetiba RJ. 

A) Caso 1 

O porto está localizado em Vitória - ES é dedicado à exportação de 90 milhões 

de toneladas de minério de ferro por ano, além de movimentar outras cargas, 
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como carvão e carga geral. O complexo portuário possui três píeres de 

embarque de minério de ferro: 

 Píer 1 – Com possibilidade de atracação de dois navios (um do 

lado norte e outro do lado sul) – Dedicado à operação de minério 

equipado com dois carregadores de navio com capacidade 

nominal de 6.000 t/h e 8.000 t/h nominal. Berços dedicados à 

operação de navios das classes Handmax4 até Capesize; 

 Píer 2 – O píer com menos restrições é equipado com dois 

carregadores de navio de 16.000 t/h nominal. Berços dedicados 

para receber navios Capesize até VLCC. 

B) Caso 2 

Atualmente, está sendo construído um novo porto em Sepetiba - RJ para 

exportação de 50 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e será o 

maior da região até 2012. O projeto consiste dos seguintes elementos: 

 Pier 1 e 2 – Os píeres serão dotados com dois carregadores de navios 

cada com capacidade nominal de 12.000 t/h. Berços com capacidade de 

receber navios até Capesize. 

C) Caso 3 

Terminal portuário instalado em Sepetiba - RJ para exportação de 25 milhões 

de toneladas de minério de ferro por ano. O projeto consiste dos seguintes 

elementos: 

 Pier 1 e 2 – Os píeres serão dotados com dois carregadores de navios 

cada com capacidade nominal de 17.000 t/h, limitados a 12.000 t/h. 

Berços com capacidade de receber navios até Capesize. 

                                            
4
 Os navios são divididos em classes em função da sua capacidade de carga e/ou restrições 

impostas pelas rotas por onde irá navegar. Handmax navios com capacidade de carga até 
40.000 deadweight -DWT; Panamax navios até 75.000 DWT; Capesize navios até 180.000 
DWT; Large Cape navios acima de 181.000 DWT e VLCC navios acima de 320.000 DWT. 
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1.5 Seqüência do trabalho 

A sequência desenvolvida para este trabalho busca facilitar a compreensão do 

leitor sobre: a problemática da água de lastro, seus impactos, alternativas de 

tratamento existentes, considerações sobre despejo nos portos brasileiros, o 

desenvolvimento do modelo de simulação, a apresentação dos resultados para 

os portos, as avaliações econômicas e as conclusões e recomendações. 

Assim, busca-se mostrar a contribuição do autor para o tema explorado nesse 

trabalho. 

 

No Capítulo 2, são apresentados os aspectos que definem a necessidade da 

água de lastro pelos navios. São discutidos os elementos relativos à segurança 

operacional do navio, em relação à condição de manobra, estabilidade, 

distribuições de tensões ao longo do casco e considerações sobre sedimentos 

que acumulam-se no fundo dos tanques de lastro.  

 

No Capítulo 3, são apresentados os principais problemas causados pelas 

espécies invasoras contidas na água de lastro transportada nos tanques dos 

navios. Apresentam-se as consequências da bioinvasão tanto no Brasil quanto 

no exterior, bem como os principais elementos presentes na água de lastro e 

seus danos ao meio ambiente. O conhecimento desses impactos permite ao 

leitor compreender a busca de alternativas de tratamento da água de lastro. 

 

No Capítulo 4, são apresentadas ao leitor as alternativas de tratamento de 

água de lastro a bordo dos navios. Essas alternativas dividem-se em 

procedimentos operacionais e a instalação de equipamentos de tratamento. 

Assim cada uma dessas alternativas são discutidas e identificados os sistemas 

já homologados pela IMO disponíveis no mercado, bem como seus custos de 

aquisição, operação. Ao final é apresentada uma discussão sobre este grupo 

de alternativas segundo o entendimento do autor. 

 

No Capítulo 5, apresenta-se ao leitor a características do tratamento da água 

de lastro nos portos. Cada alternativa para o tratamento em terra é mostrada 
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considerando suas vantagens e desvantagens, custos de instalação e 

operação desses sistemas nos portos. Apresentam-se as características para 

implantação de embarcações aliviadoras nos portos, além do tratamento da 

água de lastro por meio de estação de dessalinização. São tecidas 

considerações sobre esse sistema de tratamento além de confrontar as duas 

alternativas ( a bordo e em terra) sobre a ótica da operação e custo.  

 

No Capítulo 6, busca-se contextualizar o problema do despejo da água de 

lastro, no contexto do transporte de marítimo de minério de ferro. São 

apresentadas as características principais dos navios mineraleiros, bem como 

a estimativa dos volumes de água de lastro despejado nos portos mineradores 

brasileiros.  Esses dados balizaram os volumes de água de lastro que serão 

considerados no modelo de simulação dos portos. 

 

No capitulo 7, apresenta-se a metodologia empregada no desenvolvimento do 

modelo de simulação computacional. São apresentados os conceitos básicos 

de simulação, bem como do modelo conceitual de cada cenário a ser simulado 

que definiram as principais variáveis utilizadas no modelo. São apresentadas 

as simplificações do sistema real que foram incorporadas no modelo e as 

regras que foram modeladas. 

 

No Capítulo 8, são apresentados os resultados do modelo de simulação para 

cada um dos cenários propostos. Inicialmente, são apresentados e analisados 

os dados coletados da operação real desses portos, para depois desenvolver o 

processo de validação para cada um dos cenários, buscando fazer com o que 

o modelo de simulação represente as condições operacionais dos portos, sem 

a interferência das alternativas de solução. Após a calibração do modelo, foram 

simulados os cenários considerados para o tratamento em terra. Assim, foram 

dimensionadas as capacidades dos tanques de recepção da água de lastro, 

bem como as taxas de tratamento (m3/h), mantendo como premissa as 

mesmas taxas de ocupação e tempo em filas dos navios. Testou-se também a 

condição de operação dos navios VLCC de até 400.000 DWT no porto Caso 1, 

pois atualmente isso já é uma realidade. Para a simulação da estação de 

dessalinização mantiveram-se os mesmos parâmetros usados na alternativa 
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anterior, buscando determinar qual a taxa de tratamento (m3/h) necessária para 

garantir o maior volume tratado por ano, uma vez que nessa situação admite-

se a possibilidade de capturar água do mar, quando não existe água nos 

tanques. O objetivo dessa análise é maximizar o volume anual para ocupar ao 

máximo a estação de dessalinização. Deste modo, foi dimensionada a vazão 

necessária para o tratamento. Em relação à simulação do emprego das 

embarcações aliviadoras foi determinada a frota necessária para atender todo 

o volume despejado nos portos. Manteve-se a mesma premissa de manter o 

nível de serviço, conforme a condição original do porto, sem a instalação da 

alternativa de solução.  

 

No Capítulo 9, desenvolve-se a metodologia para avaliação econômica de cada 

alternativa. Foram identificados os elementos de custo de cada alternativa. 

Para o tratamento em terra junto ao porto foram utilizados como referência os 

valores apresentados pelo EPA (2011). Foi realizada uma consulta extensa 

sobre os custos das estações de dessalinização. Em função da capacidade de 

tratamento diária em m3 determinaram-se os custos para essa alternativa. Em 

relação ao uso de embarcações aliviadoras identificou-se os custos de 

afretamento diários de navios em Time Charter e os custos relativos ao 

consumo de combustível dessas embarcações durante a missão de navegação 

e tratamento da água de lastro. De posse desses dados, para cada alternativa 

foram determinados os custos do tratamento da água de lastro em R$/m3. Por 

fim, identificou-se a alternativa mais vantajosa em termos de custo. Ao final 

tecem-se considerações sobre as avaliações realizadas. 

 

No Capítulo 10, são apresentadas as conclusões e recomendações dessa tese. 
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2 USO DA ÁGUA DE LASTRO PELOS NAVIOS 

O presente capítulo explica a necessidade do uso da água de lastro pelos 

navios. Praticamente, todos os navios mercantes são obrigados a utilizar água 

de lastro. Contudo, aqui é dada ênfase à necessidade deste uso para os navios 

graneleiros dedicados ao transporte de minério de ferro. Assim, apresentam-se 

os aspectos referentes à segurança operacional do navio, em relação às 

condições de manobra, estabilidade e distribuição de tensões ao longo do 

casco.  

2.1 Considerações preliminares 

A operação eficiente e segura dos navios sempre exigiu o uso de algum tipo de 

lastro. Por milênios, embarcações carregaram o lastro continuamente sob a 

forma de rochas, areia, telhas e muitos outros materiais pesados (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 1996). No início do século 20, as embarcações 

passaram a utilizar a água de oceanos, rios e lagos como lastro. A água 

oferece maior flexibilidade que os outros tipos de materiais utilizados neste 

processo, pois está sempre disponível onde o navio está operando, inclusive 

durante as viagens (FIRESTONE e CORBETT, 2005). Além disso, evita-se o 

carregamento demorado de materiais e as instabilidades perigosas para a 

embarcação, causadas pelo movimento do lastro sólido.  

 

Atualmente, praticamente todas as embarcações marítimas utilizam a água de 

lastro em suas operações, sendo que ela pode ser armazenada em uma 

grande variedade de tanques. A complexidade relativa das operações de lastro 
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depende do tamanho, da configuração, das exigências do navio, bem como de 

do seu sistema de bombeamento e tubulações. A capacidade de lastro pode 

variar de dezenas de metros cúbicos para barcos de pesca e lazer, a centenas 

de milhares de metros cúbicos em grandes navios de carga. Os grandes 

petroleiros podem carregar até 200.000 m3 de água de lastro, incluindo tanques 

e porões de carga e as taxas de bombeamento do lastro podem atingir de 

15.000 m3/h a 20.000 m3/h (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996). Navios 

graneleiros podem carregar até 120.000 m3 de água de lastro em seus 

tanques, mantendo a relação de aproximadamente 30% da capacidade de 

lastro em função do DWT (ENDRESEN et al., 2004; COHEN, 1998). 

2.2 Critérios gerais de projeto 

É importante ressaltar que como critério básico de projeto, a distribuição dos 

tanques de lastro deve garantir que em todas as condições de operação: 

a) a embarcação tenha adequada estabilidade transversal e longitudinal; 

b) integridade estrutural seja atendida, evitando que a distribuição de 

cargas comprometa sua resistência estrutural; 

c) a imersão adequada do hélice seja adequada, de modo que o sistema 

propulsor opere com eficiência e segurança. 

 

Por outro lado, o planejamento das operações de lastro ou deslastro do navio, 

concomitantemente com as operações de descarregamento ou carregamento, 

deve também contemplar os itens (a) e (b).  

 

O comandante do navio prepara o plano de carga, em que se estabelece as 

quantidades de cargas em cada porão e a sequência de deslatro em função do 

carregamento do navio. Um modelo de um plano de carregamento está 

apresentado no ANEXO 1. 

 

Outra condição que deve ser observada refere-se ao volume de água de lastro 

nos tanques. Os volumes contidos nestes tanques variam de acordo com a 
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duração da viagem. Os tanques de lastro, bem como alguns tanques de 

combustível e tanques contendo a água fresca para o uso doméstico, que 

podem estar parcialmente cheios durante a viagem, são usados para controlar 

o trim, dependendo das exigências de estabilidade do navio. Em geral, busca-

se navegar sempre que possível com os tanques completamente cheios ou 

inteiramente vazios. Quando um tanque não estiver completamente cheio, 

pode ocorrer o efeito de superfície livre do líquido, que desloca o centro de 

gravidade do líquido no tanque, podendo assim reduzir a estabilidade 

transversal do navio (TSUKAMOTO, 2010). 

 

Enquanto o combustível é consumido durante uma viagem, o calado e o trim do 

navio mudam. Durante uma viagem longa, milhares de toneladas de 

combustível são consumidas. Assim, para manter o casco imerso 

corretamente, é frequentemente necessário colocar lastro adicional à medida 

que a viagem progride. A capacidade e a posição do lastro durante uma 

determinada viagem são estabelecidas, considerando a estimativa do 

combustível que será consumido, condições meteorológicas esperadas, o 

calado e o trim exigidos para o porto de chegada. Em algumas condições o 

lastro é despejado durante a entrada no canal do porto, devido às restrições 

físicas impostas pelo canal de acesso (COHEN, 1998).  

 

Não é incomum navios saírem ou entrarem em um determinado canal de 

acesso portuário sem o seu calado de projeto e completarem o lastro longe da 

costa, devido às restrições de entrada e saída. No Brasil estes casos ocorrem 

em vários portos, tais como Tubarão (ES) e Ponta da Madeira (MA), onde se 

opera especificamente com transporte de minério de ferro. 
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2.3 Problemas com operação de lastro 

2.3.1 Perda de estabilidade transversal e longitudinal 

A água de lastro é captada a bordo das embarcações para garantir condições 

seguras de funcionamento exigidas durante uma determinada viagem. Assim, o 

lastro e o deslastro do navio buscam garantir que durante todo o tempo de 

viagem o navio atenda às exigências técnicas para sua operação de maneira 

segura. O processo de lastreamento é de responsabilidade da tripulação, ou 

seja, dos oficiais do navio, que conhecem os requisitos necessários para a 

manutenção apropriada do trim e da estabilidade da embarcação no mar. O 

comandante do navio é responsável por garantir que todas as operações sejam 

executadas de maneira segura (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996). 

 

Existem vários relatos de acidentes envolvendo navios durante as operações 

de lastro. Esta não é uma tarefa fácil e requer um controle apurado do 

processo, caso contrário podem ocorrer acidentes, semelhantes ao acontecido 

com o navio MV Cougar Ace no porto de Portland nos Estados Unidos, em 

2006. No momento da troca da água de lastro ocorreu uma falha no controle do 

volume dos tanques, ocasionando o emborcamento do navio, conforme 

mostrado na Figura 2.1. Observa-se neste caso que o problema ocorrido 

estava associado à estabilidade do navio, que foi prejudicada devido à falha 

ocorrida (HENRIQUE, 2006). 
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Figura 2.1 - Navio MV Cougar Ace 

Fonte: Henrique (2006) 

2.3.2 Comprometimento da integridade estrutural 

O controle da água de lastro dentro dos tanques dos navios visa garantir a 

integridade estrutural das embarcações, evitando que a distribuição de cargas 

comprometa sua resistência estrutural. Qualquer falha neste processo pode 

resultar na ruptura do casco do navio.  

 

A título de exemplo, durante a operação de carregamento do navio Trade 

Daring no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira em 11/11/1994, ocorreu um 

acidente em que o navio não suportou o carregamento de minério juntamente 

com o volume de lastro existente nos seus tanques e partiu ao meio. 

Recentemente, no mesmo porto em dezembro de 2011, o navio Vale Beijing 

apresentou rachaduras nos tanques de lastro durante o carregamento de 

minério de ferro. Até o presente momento não existe um laudo definitivo sobre 

a causa do acidente, mas cogita-se uma possível relação com sistema de 

lastro da embarcação. Esses acidentes tiveram grande repercussão e mostram 

como é difícil gerenciar o procedimento de deslastro simultaneamente com o 

carregamento do navio, quando existe a necessidade de se limitar as tensões 

na estrutura do navio. A experiência do autor resultante de visitas a diversos 

terminais portuários mostra que em algumas ocasiões é necessário interromper 

o carregamento do navio e, esperar até que a água de lastro seja descarregada 



41 
 

 

para retomar a operação, pois o sistema de deslastro não é capaz de 

acompanhar a velocidade do sistema de carregamento. 

2.3.3 Imersão inadequada do hélice 

Quando o navio opera em carga parcial ou em condição de lastro o hélice pode 

não ficar completamente submerso. Em consequência, quando o hélice está 

propelindo o navio, ocorra diferença de pressão muito grande entre uma pá que 

está dentro d’ água e outra pá que está fora, gerando cavitação, vibração de 

eixo, ruído, podendo até romper o eixo do propulsor.  

 

Assim, para uma operação eficiente do hélice, exige-se que ele esteja sempre 

imerso, mesmo em águas rasas. Nos casos em que o peso da praça de 

máquinas, junto com a carga, não seja suficiente para manter o hélice imerso 

torna-se necessário o emprego de lastro.  

 

Além disso, se o calado de popa não for suficiente em condições mais severas 

de mar, o hélice do navio irá acelerar, isto é, aumentam suas rotações por 

minuto quando emergir da água e retardam quando reentrar na água. Isto pode 

causar problemas no controle do motor e aumentar o carregamento no eixo do 

motor. Aumentar o calado de popa reduz a tendência do hélice emergir e, 

reduz-se assim aceleração. Consequentemente, a operação segura do navio 

sob mau tempo exige a adição de lastro (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 

1996). 

2.4  Projeto do sistema de lastro 

Há diferentes arranjos para os tanques de lastro. Cada configuração é mais 

adequada a um determinado tipo de navio em função das suas características 

operacionais. A Figura 2.2 mostra os tipos de configuração de tanques mais 

encontrados em navios de carga. 
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Figura 2.2– Configurações típicas de tanques de lastro para navios mercantes 

Fonte: Adaptado de NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1996) 

 
As tubulações são feitas sob medida, de modo que as velocidades de 

escoamento estejam na faixa de 2,6 m/s a 3 m/s; as bombas de lastro têm 

capacidade de até 5.000 m3/h (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996). Não 

há nenhuma unidade de medida internacional padrão para o lastro; as 

quantidades são variáveis anotadas em toneladas métricas e ou metros 

cúbicos. As taxas de bombeamento para diferentes tipos de navio estão 

apresentadas na Tabela 2.1. 

 

Obviamente, a capacidade, localização, tipo de bomba e todo detalhamento do 

sistema de lastro são definidos no projeto de navio. Considerações sobre 

calado e trim requeridos, limitações de carregamento do casco, e posição 

vertical exigida do centro de gravidade estabelecem o volume e a posição dos 

tanques de lastro.  

 

Geralmente, os armadores procuram otimizar a utilização do navio,  buscando 

sempre que possível dispor de carga, tanto na viagem de ida quanto na volta 

do navio. Entretanto, em muitas viagens o navio realiza um trecho sem carga, 
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isto é, operando na condição de peso leve. Nesta condição utiliza-se água de 

lastro como elemento estabilizador do navio. 

Tabela 2.1– Necessidade de lastro e taxas de bombeio 

 

Fonte: Adaptado de NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1996) 

 

A experiência do autor mostra que quando o navio está parcialmente 

carregado, utiliza-se a quantidade mínima de água de lastro necessária para 

garantir sua segurança até chegar ao próximo porto. O uso de maior 

quantidade de lastro implica em aumento de calado com consequente aumento 

de potência e de gastos com combustível, o que geralmente é evitado.  

 

Algumas embarcações controlam o movimento de emborcamento através de 

tubulações que permitem mover a água de lastro entre os tanques para manter 

a embarcação dentro de uma tolerância do jogo do vertical, conforme mostrado 

na Figura 2.3 (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996).  
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Figura 2.3 - Sistema de transferência e de válvulas que controlam a água de 
lastro entre tanques 

Fonte: Johengen et al. (2005) 

 

O sistema de lastro é formado por numerosas tubulações, bombas e válvulas 

ligadas aos tanques de lastro dos navios. Os sistemas podem ser 

individualizados ou integrados e o controle é realizado na praça de máquinas. 

As válvulas geralmente são operadas remotamente através de sistemas 

hidráulicos.  

 

Atualmente, não é incomum encontrar modernos navios graneleiros projetados 

com sistema de lastro totalmente conectado, tanto para os tanques de asas 

quanto com os tanques do duplo fundo e costado. Resulta, então, um sistema 

de drenagem dos tanques, totalmente integrado, eliminando a necessidade da 

existência de um sistema de tubulação separado para os tanques superiores. 

Em arranjos convencionais, os tanques do duplo fundo são completamente 

separados e podem ser acessados apenas através de aberturas dos tanques 

de carga. Assim, a entrada para inspeção, manutenção ou limpeza é apenas 

possível quando a área de acesso está próxima ao tanque de carga 

(JOHENGEN et al., 2005).  

 

A água de lastro é captada a bordo através das caixas de mar conectadas às 

bombas ou perto de um sistema de alimentação por gravidade. As caixas de 
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mar podem ser posicionadas no fundo do navio ou no costado geralmente em 

ambos os lados da embarcação.  

 

O carregamento da água lastro e as operações de descarregamento são 

geralmente controladas de uma estação central de monitoração/controle, em 

que a água pode ser lançada para fora de um tanque ou bombeada de dentro 

para fora, ou através da combinação dos métodos, mostrado na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Localização dos pontos de captação de despejo da água de lastro 
e pontos de captação de despejo da água de lastro 

Fonte: Adaptado de Johengen et al. (2005) 

 

As bombas conseguem remover boa parte da água dos tanques. Em alguns 

casos o trim de proa do navio pode ser usado para ajudar na remoção do 

lastro. Embora se utilize destes meios, alguma quantidade de água e de 

sedimento sempre se acumula no interior dos tanques (BOLCH e 

HALLEGRAEFF, 1993). 

 

A entrada da caixa de mar é coberta com uma grelha ou uma placa formando 

um filtro com pequenos furos colocado junto ao casco e no interior da caixa de 

mar, onde são geralmente colocados os filtros de sucção. A finalidade 

preliminar das grelhas e dos filtros é proteger o sistema de bombeamento dos 

objetos estranhos que estão sendo sugados pelas bombas de lastro. O uso 

adicional de telas portáteis, para impedir a entrada de organismos não 

desejados, tem baixa viabilidade em embarcações existentes, mas poderia ser 
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opção atrativa se incorporado em projetos de navio novos (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 1996).  

 

Uma questão importante refere-se à manutenção e fiscalização dos 

equipamentos de lastro do navio. O controle efetivo dos equipamentos que 

compõem o sistema de lastro é uma tarefa muito importante para garantir o 

correto funcionamento. Tubulações, válvulas e sistema de drenagem "scallops" 

geralmente apresentam problemas de entupimentos por areia e sedimentos 

que ficam retidos no fundo dos tanques. Inspeções regulares nos tanques 

podem indicar problemas relativos ao revestimento, estrutura e componentes 

do sistema de lastro que podem reduzir sua eficiência, conforme mostrado na 

Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 - Sistema de drenagem no fundo do tanque entupido em função do 
sedimento 

Fonte: Johengen et al. (2005) 
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O sedimento se acumula frequentemente na parte inferior e em muitas 

superfícies horizontais dos tanques de lastro. O sedimento pode ser lama e 

argila captada em um porto. De 343 embarcações de carga que chegaram em 

18 portos australianos, pelo menos 65% continham um volume significativo de 

sedimento na parte inferior do tanque (HALLEGRAEFF e BOLCH, 1992). O 

sedimento é removido tipicamente a cada três ou cinco anos quando a 

embarcação é submetida à docagem para inspeção. 

 

Johengen et al. (2005) examinaram 103 navios estrangeiros que atracaram nos 

portos do EUA e Canadá entre 2000 e 2002 e identificaram que 

aproximadamente 68% deles tinham resíduos de lastro nos tanques. 

Aproximadamente 60% destes navios tinham 10 t de resíduos e alguns 

chegavam a totalizar 200 t. A Figura 2.6 mostra a quantidade residual de lastro 

presente nos tanques de lastro ditos vazios dos navios NON BALLAST ON 

BOARD – NOBOB que operam nos Grandes Lagos americanos.  

 

 

Figura 2.6– Capacidade total de lastro x Total residual de lastro nos tanques 
dos navios NOBOB 

Fonte: Johengen et al. (2005) 
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Pode-se observar que, quanto maior é a capacidade de lastro do navio, maior é 

a quantidade residual de lastro que fica retida dentro dos tanques. Sendo 

assim, deve ser dada uma atenção especial para esta questão que está 

intimamente ligada com o processo de transferência de espécies exóticas.  

 

Assim, para os novos navios, deve-se projetar os sistemas de captação de 

água do fundo dos tanques de maneira eficiente, buscando reduzir o volume 

residual. Johengen et al. (2005) sugere que sejam instaladas duas bombas 

centrifugas nos tanques, uma para retirada da maior parte da água de lastro e 

outra de menor capacidade rente ao fundo para retirar o lastro residual. Prange 

e Pereira (2012) propuseram pequenas alterações nos tanques de lastro dos 

navios que podem facilitar a retirada do sedimento dos tanques durante o 

deslatro. Basicamente, deve-se aumentar em 50% o diâmetro das aberturas 

"scallops" e desenvolver um sistema de reinjeção de água no fundo dos 

tanques para suspender o sedimento. 

 

Neste contexto, deve-se considerar o desenvolvimento de algum sistema que 

possibilite suspender o sedimento utilizando, por exemplo, jatos d’água, para 

que a quantidade depositada no fundo dos tanques seja retirada junto com a 

água de lastro no momento do deslastro. Outra opção seria dotar o navio com 

um sistema coletor de sedimentos, por exemplo, um sistema de filtragem que 

destine os sedimentos para um tanque específico e depois separá-lo a bordo 

do próprio navio para ser descartado no porto.  

 
O sedimento no fundo do tanque é um problema sério para gestão da água de 

lastro, pois além dos problemas de aumento de peso do navio, ele abriga 

muitas espécies de microorganismos que podem ser potencialmente invasores 

em um novo ambiente (DRAKE et al., 2005). 
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3 IMPACTOS DA ÁGUA DE LASTRO 

O presente capítulo apresenta os principais problemas causados pelas 

espécies invasoras contidas na água de lastro transportada nos tanques dos 

navios. Apresentam-se as consequências da bioinvasão tanto no Brasil quanto 

no exterior, bem como os principais elementos presentes na água de lastro. O 

objetivo deste capítulo é mostrar porque a água de lastro pode ser um risco ao 

meio ambiente e à saúde humana. Busca-se também apresentar os indicativos 

para proposição de medidas de tratamento. 

3.1 Espécies invasoras 

Espécies introduzidas em locais diferentes de sua origem são conhecidas 

como espécies invasoras, alienígenas, exóticas, estrangeiras, não nativas e 

não indígenas (MEDEIROS, 2004). Deste modo, uma espécie invasora pode 

ser definida como aquela que foi transferida de um local para outro e conseguiu 

se estabelecer no novo habitat. Existem diversos mecanismos para a 

transferência de espécies, tais como veículos, animais, ação da natureza, entre 

outros. Assim, muitas espécies são diariamente importadas e exportadas de 

um local para outro, sendo que em alguns casos ocorre o estabelecimento 

destas espécies (CARLTON et al., 1995). 

 

Para uma espécie se estabelecer em um novo local ela deve encontrar 

condições similares ao seu local de origem. Muitas vezes a transferência de 

uma espécie não nativa pode gerar uma série de problemas para o 

ecossistema local. Assim, pode-se transferir um predador voraz que poderá 



50 
 

 

dizimar uma espécie nativa e se estabelecer, sem que haja para o invasor um 

predador natural.  

 

A liberação das espécies não nativas em um ambiente novo constitui uma 

inoculação, mas sua introdução não é necessariamente bem sucedida 

(CARLTON et al., 1995). Não se sabe por quanto tempo a maioria dos 

indivíduos inoculados sobrevive. Indivíduos mais velhos, isolados das espécies 

não nativas, são encontrados ocasionalmente, o que indica que certo número 

cresce até a fase adulta (COHEN e CARLTON, 1995). 

 

Embora o processo de introdução seja de difícil equacionamento, devido ao 

número de variáveis envolvidas, tanto físico-químicas quanto ambientais, são 

inúmeros os registros de invasões de espécies exóticas no mundo. A Figura 

3.1 localiza as principais regiões invadidas por espécies exóticas no mundo. 

 

 

Figura 3.1– Localização das espécies exóticas invasoras ao redor do mundo 

Fonte: Adaptado de Globallast (2003) 

 

Onde e quando uma nova espécie vai se estabelecer é o principal problema 

gerado pelas milhares de espécies exóticas transportadas diariamente nos 

tanques de lastro dos navios. Organismos que sobrevivem às condições 

adversas de uma viagem, no interior de um tanque de lastro ou fixada no seu 
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casco, bem como em outros elementos do navio como tubulações, correntes, 

ancoras e hélices, são considerados espécies resistentes (MEDEIROS, 2004). 

 

Obviamente não se pode atribuir que toda bioinvasão proveniente dos navios 

seja oriunda somente da água de lastro, mas ela carrega a maior parte das 

espécies. Estimou-se que nos anos 90, mais de 3.000 espécies de animais e 

plantas foram transportadas diariamente ao redor do mundo dentro dos 

tanques de lastro dos navios (GLOBALLAST, 2003). Está provado que o 

número de espécies introduzidas mediante a água de lastro está crescendo 

continuamente (GOLLASCH, 2007, RUIZ et al., 2005).  

 

A European Maritime Safety Agency explica que o número de espécies 

transportadas diariamente pode chegar a cerca de 10 mil indivíduos das mais 

variadas espécies. Somente, nos EUA mais de 40 espécies apareceram nos 

Grandes Lagos desde 1960 e mais de 50 na Baía de São Francisco desde 

1970 (RUIZ et al.,2000). Nos Estados Unidos, identificou-se o mexilhão Zebra, 

oriundo de água de lastro, pela primeira vez na década de 80, quando se 

proliferou pelas águas dos rios rapidamente, causando sérios danos ao 

ecossistema (CALIFORNIA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 

2002).  

 

As três introduções mais notáveis de que se tem registro são o mexilhão-zebra 

nos EUA, os dinoflagelados (algas unicelulares) na Austrália, e a água-viva 

carnívora nos EUA, que resultaram em prejuízos da ordem de US$ 10 bilhões e 

tiveram profundas e largas repercussões ecológicas nos últimos anos (BOLCH 

e HALLEGRAEFF, 1993). Mais recentemente, Pimentel et al. (2004) e Oliveira 

(2008) apresentaram os resultados de um levantamento dos custos gerados 

pela bioinvasão no mundo, estimando-se que o valor gasto anualmente seja da 

ordem de 100 bilhões de dólares, incluindo todas as formas de bioinvasão.  
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Por outro lado, no Brasil, embora não existam informações relativas ao custo 

da bioinvasão, têm-se os registros de algumas novas espécies estabelecidas 

no litoral brasileiro provenientes da água de lastro. O caso mais notável é o 

mexilhão dourado “Limnoperna fortunei”. Esta é uma espécie nativa de rios e 

arroios chineses e do sudeste asiático e, apenas recentemente, por razões 

desconhecidas, vem expandindo sua distribuição em todo o mundo (MANSUR 

et al. 2003; CARMO, 2006). Provavelmente, essa proliferação de espécies 

nativas da China, deve-se ao desenvolvimento econômico, que elevou a 

frequência de visita de navios em seus portos coletando cada vez mais água 

de lastro. Um exemplo disso é o aumento das exportações de minério de ferro 

para a China nos últimos anos. 

 

Pestana et al. (2002) apud Darrigran (2002) explica que do estuário da Bacia 

do rio Prata local o mexilhão dourado invadiu pela primeira vez na América do 

Sul, ele se expandiu rapidamente para os trechos superiores da Bacia do rio 

Paraná, invadindo principalmente os grandes rios, numa velocidade de cerca 

de 240 km/ano. Pestana et al. (2002) apud Oliveira et al. (2004) esclarecem 

que, em 2001, sua presença foi reportada na Usina de Itaipu e, em 2002, foi 

encontrado nas usinas hidrelétricas (Porto Primavera e Sérgio Motta) à jusante 

do Rio Paraná, em São Paulo. A entrada da espécie neste sistema de rios deve 

ter ocorrido através da intensa navegação e transposição de barcos utilizados 

na pesca esportiva.  

 

O impacto do mexilhão dourado no Brasil tem sido grande e tem causado 

problemas de saúde pública, de entupimento de tubulações, de filtros de usinas 

hidroelétricas e de bombas de aspirações de água, a degradação das espécies 

nativas e problemas relacionados com a pesca (RESENDE, 2007), conforme 

mostrado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Incrustação em equipamento na usina de Itaipu 

Fonte: Http://www.itaipu.gov.br 

 

Resende (2007) analisou o efeito da fixação do mexilhão dourado nas paredes 

e nas grades de tomadas d’água em usinas hidrelétricas. Verificou-se que 

estes elementos aderidos provocam uma perda de carga do sistema 

diminuindo o rendimento da usina e aumentando o impacto do fluxo de água 

sobre a grade, podendo no limite ocasionar um rompimento do sistema. As 

consequências deste problema e os custos que ele tem gerado para o sistema 

brasileiro são: 

 Redução na eficiência das bombas e consequentemente aumento no 

consumo de energia para conseguir um funcionamento normal dos 

sistemas; 

 Aumento da corrosão de encanamentos pela proliferação de outros 

agentes biológicos indesejáveis (bactérias, fungos etc.); 

 Paralisação do sistema para limpeza ou substituição de tubulações, 

válvulas, filtros etc. 

 

Em função destes efeitos prejudiciais, muitas hidroelétricas brasileiras estão 

tendo que fazer investimentos em sistemas de proteção e ajustes nos projetos. 

Para compensar a perda de carga, causada pela presença do mexilhão 

dourado nas tubulações, é necessário aumentar a carga nas bombas para 

atingir a mesma vazão de projeto e, consequentemente, em muitos casos 
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ocorre aumento no consumo de energia. Contudo, o autor explica que ainda 

são necessários estudos para quantificar os custos reais deste processo. 

 

Mansur et al. (2003) examinaram junto ao Clube Náutico de Porto Alegre, os 

efeitos do mexilhão zebra nas embarcações de turismo. Em apenas três meses 

após o lançamento de uma embarcação na água pode ocorrer avaria ou baixo 

rendimento do motor, devido ao entupimento de encanamentos de refrigeração, 

além do aumento de resistência do casco pelo efeito de incrustação. Observe-

se ainda que o mexilhão dourado ataca outros seres vivos como conchas e 

também juncos. 

 

Uma das principais características do mexilhão dourado é sua resistência às 

condições ambientais e sua alta fecundidade, sendo capaz de colonizar uma 

grande variedade de habitats. Suas colônias atingem densidades de mais de 

150.000 indivíduos por metro quadrado (BELZ, 2006). Outra característica 

deste molusco é sua capacidade de sobrevivência em água doce. Geralmente, 

associam-se esses indivíduos a ambientes marinhos, mas ele expandiu-se por 

vários rios do sul do Brasil (ITAIPU, 2012). 

 

Outro problema, sentido por empresas de aquacultura se deve ao ataque de 

algas tóxicas lançadas, juntamente com a água de lastro, em áreas próximas 

ao cultivo (BRASIL. SITUAÇÃO NACIONAL, 2007; COHEN, 1998). Os cistos 

de dinoflagelados, encontrando condições favoráveis, germinam e se 

reproduzem de forma intensa e formam manchas coloridas, denominadas 

marés vermelhas (BRASIL. SITUAÇÃO NACIONAL, 2007)5. As toxinas 

produzidas contaminam os organismos cultivados, que além de morrerem, 

tornam-se impróprios para o consumo humano por certo período, o que causa 

grande prejuízo ao aquacultor. Seeliger e Costa (2003) afirmam que água de 

lastro e a incrustação nos cascos de mais de 3.500 embarcações que circulam 

na bacia Patos-Mirim (RS) são responsáveis pela proliferação de algas que 

podem contribuir para o aparecimento de marés vermelhas. 

                                            
5
 BRASIL. SITUAÇÃO NACIONAL, 2007 está disponível na internet.  



55 
 

 

 

Collyer (2007) explica que outra espécie exótica é o siri Charybdis hellerii, 

originário dos oceanos Índico e Pacífico, que chegou ao Brasil provavelmente 

na água de lastro colhida no Caribe. Hoje ele está presente na Baía de Todos 

os Santos (BA), e nas Baías de Sepetiba e Guanabara (RJ). Este siri, sem 

valor comercial, está substituindo as populações de caranguejos que têm 

importância pesqueira e vem causando prejuízos à comunidade de 

pescadores.  

 

Por outro lado, a aquacultura pode ser uma grande porta aberta para entrada 

de espécies exóticas. A experiência mostra que os animais cultivados escapam 

para os ambientes naturais, mesmo quando confinados em sistemas fechados 

com todas as medidas de segurança e controle conhecidas (PERES e 

KLIPPEL, 2003). Embora os escapes tenham contribuído para parte dessas 

introduções, a maioria delas foi causada pela liberação intencional e massiva 

de indivíduos em corpos d’água naturais e seus barramentos, por programas 

de repovoamento de reservatórios e de aumento de estoque pesqueiro, 

também conhecidos por “peixamentos”. Cerca de vinte espécies exóticas ou 

invasoras de peixes foram liberadas em reservatórios das Bacias do sul e 

sudeste. Apenas na Bacia do Rio São Francisco, o governo federal liberou 38,7 

milhões de peixes, entre 1995 e 1997 (VIEIRA e POMPEU, 2001). 

 

Farrapeira et al. (2006) examinaram os cascos de 32 das 491 embarcações 

que atracaram no porto de Recife em 2006, oriundos de várias partes do 

mundo, para identificar possíveis espécies exóticas. Os autores analisaram os 

seguintes tipos de navios: pesqueiros, rebocadores, cargueiros, dragas e 

escola. Foram encontradas 60 espécies diferentes, sendo que algumas nunca 

tinham sido catalogadas anteriormente e apresentam alto risco de invasão.  

 

Contudo, há poucos dados dos impactos de espécies exóticas sobre a 

biodiversidade do Brasil. Segundo Collyer (2007) já foram identificadas cerca 

de 30 espécies aquáticas invasoras, tendo a água de lastro como vetor 
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principal. Os esparsos registros disponíveis indicam a eliminação ou redução 

de espécies nativas por competição e predação, a introdução de parasitas, e a 

alteração de processos do ecossistema.  

 

Por exemplo, os EUA dispõem de um banco de dados de espécies invasoras 

disponível na internet denominado National Ballast Information Clearinghouse 

(NBIC), em que se pode fazer um acompanhamento da situação no país. Um 

exemplo de monitoramento e identificação de espécies exóticas está mostrado 

na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 - Registros de introduções de animais e plantas não nativas na 
região (a) Grandes Lagos e (b) Baia de São Francisco 

 

Figura adaptada de NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1996) 

 
Como se pode observar, os EUA desenvolveram sistemas de monitoramento e 

controle de espécies exóticas que permitem um acompanhamento de todo o 

processo da bioinvasão. Com base nestas informações podem ser adotadas 

medidas de controle para inibir a proliferação ou até promovem a erradicação 

das espécies invasoras. Registros de espécies invasoras oriundas da água de 

lastro erradicadas no mundo estão apresentados em (HEWITT e CAMPBELL, 

2007). 
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Lopes (2009) em parceria com o Ministério do Meio Ambiente - MMA publicou o 

Informe sobre as Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil, catalogando 

58 espécies no Brasil. Entre elas encontram-se fitoplâncton (5%), zooplâcton 

(10%), fibentos (9%), zoobentos (69%) e peixes (7%). A origem é variada 

sendo oriundas do Indo Pacífico (30%), Pacífico Oriental (14%), Pacífico 

Ocidental/Caribe (10% cada), Atlântico Oriental (8%), Europa (5%), Índico e 

Leste da África (2% cada). Este material é disponibilizado gratuitamente pelo 

MMA. 

3.2 Principais contaminantes contidos na água de lastro 

As espécies contidas na água e no sedimento dos tanques de lastro dos navios 

podem sobreviver durante viagens transoceânicas. Uma grande quantidade de 

organismos de grupos taxonômicos6 distintos (vírus, bactérias, protistas, 

larvas/ovos de invertebrados e de peixes), capturados com a água de lastro no 

porto de origem pode ser descarregada no porto de destino (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 1996).  

 

A escala máxima do tamanho dos organismos que podem ser pegos em um 

navio depende do tamanho das telas de entrada localizadas na caixa de mar 

do navio. A água bombeada para os tanques de lastro carrega organismos 

através dos impulsores da bomba, que podem matar alguns desses 

organismos. No sistema de captação de água que está esquematizado na 

Figura 3.4, existem as telas externas e internas para proteção, através das 

quais os organismos maiores geralmente não podem passar. Entretanto, 

exceções podem ocorrer, permitindo o transporte desses organismos maiores, 

tais como peixes. 

 

                                            
6
 Taxonomia: A taxonomia é a área da biologia que trata da nomenclatura, identificação e 

classificação dos organismos (Terlizzi et al., 2003). 
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Entre as plantas transportadas, as microalgas do fitoplânctons7 foram 

comumente encontradas na água do lastro (CARLTON e GELLER, 1993; 

HALLEGRAEFF, 1993).  

 

Entre os animais, o zooplâncton pode ser diverso e denso na água do lastro. 

Estão incluídos aqui organismos planctônicos que passam a maior parte ou 

todo seu ciclo de vida na água, tal como muitos tipos de protozoários, 

copépodas, camarão - gambá, lesma-seta (chaetognathos) e peixes. O 

zooplâncton também inclui aqueles animais planctônicos que passam somente 

uma parcela de suas vidas na coluna de água (meroplâncton), em particular as 

larvas de muitos invertebrados bentônicos, incluindo anêmonas do mar, corais, 

hidras, moluscos (caracóis, mexilhões, moluscos, ostras, e bivalves), 

crustáceos (cracas, camarão, lagostas, caranguejos, caranguejos-eremita), 

vermes marinhos poliquetas, equinodermos (estrelas-do-mar, estrelas frágeis, 

ouriços-do-mar, pepinos do mar), tunicados (Ascídias) e as larvas de peixes 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996). 

 

 

Figura 3.4– Esquema do sistema captação da água de lastro do mar 

Fonte: NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1996) 

 

                                            
7
 Fitoplâncton é o organismo vegetal que, como o plâncton, vive em suspensão na água do mar 

e é arrastado pelo movimento da água (Domingues et al., 2008). 
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A biota, ou seja, conjunto dos seres organismos (animais e vegetais, além de 

microorganismos) pertencentes ao sedimento contido nos tanques dos navios 

não é totalmente conhecida, devido à variabilidade dos locais de coleta da 

água de lastro. Williams et al. (1988) relataram que as embarcações que 

chegavam na Austrália continham diversos e abundantes invertebrados que 

poderiam ser liberados quando o sedimento é descarregado. Hallegraeff e 

Bolch (1992) afirmaram que o sedimento dos tanques de lastro pode conter 

numerosos cistos e que a biota do sedimento nos tanques de lastro também 

não é totalmente conhecida. A Figura 3.5 mostra que no fundo dos tanques 

existe uma quantidade de água e de sedimentos que geralmente não são 

bombeados para fora dos tanques e oferecem condições propícias para 

proliferação de comunidades exóticas no local.  

 

 

Figura 3.5 - Acúmulo de sedimentos no fundo e na parede dos tanques 

Fonte: Johengen et al. (2005) 

 

O comitê responsável pela elaboração do NATIONAL RESEARCH COUNCIL 

(1996) observou sedimentos estabelecidos na parte inferior de um tanque de 

lastro de uma embarcação que, quando a água de lastro já tinha sido esgotada, 

ainda retinha um lastro não bombeado, formando uma coluna d’água que 

variava de 15 a 30 cm.  

 

Junto com o sedimento existiam vermes, camarões, hidras e outras espécies 

estabelecidas no fundo do tanque. Estes organismos podiam liberar larvas 
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planctônicas na água sobrejacente do lastro, que poderia subsequentemente 

ser descarregada, mantendo ainda uma comunidade adulta residente na parte 

inferior do tanque (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996). Deste modo, 

quando uma nova quantidade de água fosse captada, ela seria provavelmente 

impactada com os elementos que ficaram retidos no interior dos tanques. 

 

Esses são indicativos importantes para que sejam desenvolvidas alternativas 

de gestão, monitoramento constante e tratamento do sedimento retido no fundo 

dos tanques de lastro dos navios. Deste modo, a atenção deve ser voltada não 

somente à água de lastro, mas ao sedimento que também é parte importante 

no processo de gestão ambiental. 
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4 ALTERNATIVAS DE TRATAMENTOS PARA ÁGUA 

LASTRO A BORDO DOS NAVIOS 

O presente capítulo apresenta as principais alternativas técnicas propostas 

para sistemas de tratamento de água de lastro a bordo dos navios. As 

alternativas podem ser divididas em dois grupos: procedimentos operacionais 

por meio da substituição da água de lastro e instalação de equipamentos a 

bordo dos navios utilizando processos físico, químico e biológico. Inicialmente, 

são apresentados os procedimentos operacionais que os navios devem 

obedecer, conforme estabelecido pela IMO, para minimizar o efeito da 

bioinvasão durante as viagens. Em seguida, são apresentadas as técnicas 

disponíveis que estão sendo empregadas no desenvolvimento de 

equipamentos para o tratamento a bordo dos navios para tratar a água de 

lastro. Apresentam-se também os principais equipamentos e sistemas já 

desenvolvidos e homologados pela IMO disponíveis no mercado; são listados 

seus custos de aquisição, operação e os possíveis impactos no aumento de 

emissões geradas por sua utilização. Neste caso, apresenta-se uma estimativa 

de custo de tratamento para um navio graneleiro da classe Panamax. Por fim, 

apresentam-se as principais conclusões do capítulo.  

4.1 Considerações básicas 

4.1.1 A necessidade do tratamento 

Muitas espécies contidas nos tanques de lastro podem ser potencialmente 

invasoras. O tratamento da água de lastro para livrá-la de uma potencial 

espécie invasora constitui um grande desafio que ainda precisa ser 
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devidamente equacionado. Um único tratamento preventivo pode não ser 

eficaz. Por isso, em muitos casos, pode ser necessário o uso conjunto de dois 

ou mais tipos de tratamento para tentar aniquilar o maior número de 

organismos de uma só vez.  

 

A dificuldade de conjugar a eliminação dos organismos com um tratamento 

totalmente efetivo recomendado pela IMO, abre uma grande fronteira para 

pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos. Contudo, recomenda-se aos 

armadores e comandantes das embarcações utilizar os procedimentos 

operacionais recomendados pela IMO para remediar o problema. Para isso, é 

necessário conseguir o comprometimento da tripulação para execução de tais 

procedimentos, que é outro desafio a ser solucionado.  

 

Basicamente, um sistema de tratamento deve ser capaz de erradicar uma 

ampla variedade de organismos presentes na água de lastro e a sua operação 

não deve alterar a qualidade da água recebida e descartada. Testes dessas 

tecnologias devem ser conduzidos para avaliar seu impacto sobre o meio 

ambiente. Por isso, o desenvolvimento e a obtenção da aprovação de sistemas 

de tratamento requerem uma série de testes. O desempenho desse sistema 

depende das variedades de navios existentes, rotas, condições climáticas, 

posição geográfica e legislação internacional e local; tudo isto toma muito 

tempo. Duas linhas de tratamento estão atualmente sendo discutidas em 

âmbito internacional: tratamento a bordo e tratamento executado em unidades 

em terra (no porto8) (IMO, 2004). 

 

O tratamento a bordo contempla as operações de troca e tratamento da água 

que podem ser empregadas na embarcação. Este tipo de tratamento pode 

ocorrer durante as operações do navio no mar. Assim, o navio pode tratar e 

descarregar a água de lastro em trânsito e não necessita aguardar a chegada 

ao porto para fazê-lo, como no caso do uso de uma unidade em terra. O 

                                            
8
 O tratamento da água de lastro no porto não é mandatório segundo a Convenção 

Internacional para o Controle e Gerenciamento de Água de Lastro de Navios e Sedimentos, 
mas os portos podem avaliar sua viabilidade e uso (Gollasch et al. 2007). 
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tratamento em unidades na costa deve ser executado assim que o navio atraca 

no berço. Para tal, são conectados dutos aos tanques de lastro que retiram a 

água e armazenam em reservatórios para depois ser aplicado o tratamento. 

Este assunto será abordado no próximo capítulo. 

 

Os navios podem viajar grandes distâncias entre portos ou visitar muitos portos 

durante todo o curso de uma viagem. Limitações substanciais de espaço em 

navios, junto com as preocupações de segurança para a embarcação e sua 

tripulação, tornam as opções de tratamento a bordo complexas. Ter espaço a 

bordo, principalmente na praça de máquinas, oferece uma vantagem para 

instalação de sistemas de tratamento. Contudo, a maior parte dos navios 

dispõe de espaços confinados e limitados que não proporcionam flexibilidade 

para instalação de sistemas que não foram previstos no projeto original.  Além 

disso, o problema da idade da frota pode afetar diretamente o desenvolvimento 

das alternativas de tratamento. Isso, por dois motivos principais: (1) 

característica do navio que talvez precise de grandes modificações na condição 

original; (2) uma vez que o custo destas alternativas pode ser um fator 

impeditivo para que os armadores optem em instalar em seus navios. Isso se 

deve principalmente, pela relação custo de investimentos versus custo do m3 

tratado. Ou seja, quanto maior for à idade do navio maior será o custo do 

tratamento, pois existe o problema do retorno do investimento realizado sobre o 

tempo de uso do sistema de tratamento. 

 

Outro aspecto importante, segundo o NATIONAL RESEARCH COUNCIL 

(1996) é que a navegação em lagos e rios contém grandes quantidades de 

minerais, mas baixas concentrações do íon cloreto. O pH e a salinidade da 

água do mar são mantidas relativamente constantes por um equilíbrio 

complexo de elementos químicos naturais.  

 

A mistura da água do oceano e de água fresca nos estuários, baías de maré 

baixa e os braços de mar, onde as principais facilidades portuárias são 

encontradas, tende a criar uma zona rica em nutrientes e vida marinha 
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resultante. Uma curta lista de parâmetros da água que devem ser mensurados 

para avaliar a eficácia dos sistemas de tratamento de água de lastro considera 

a temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido, sólidos suspensos e 

componentes biológicos da água do mar captada (MESBAHI, 2004; KAZUMI, 

2007). Como a variabilidade destes parâmetros é muito grande definir os 

padrões de qualidade eficazes para os métodos de tratamento requer ainda 

estudo e validação. 

 

Os tanques de lastro e os tanques de carga/lastro representam um desafio 

original para tratar a água, devido às elevadas taxas de fluxo, grandes 

volumes, diversidade de organismos e tempo de residência da água de lastro.  

 

A maior parte da água de lastro é coletada nas áreas litorâneas e estuarinas 

que tendem a conter altos níveis de sólidos em suspensão. Em consequência, 

a água de lastro com concentrações elevadas de material suspendido, é 

frequentemente, bombeada para o interior do navio. O sedimento se acumula 

nos tanques de lastro em grandes quantidades (centenas de metros cúbicos) e 

possui um custo alto de remoção e transporte. O sedimento suspenso também 

interfere na maioria dos sistemas de tratamento, se eles forem processos 

físicos de separação ou processos avançados de oxidação (MESBAHI, 2004).  

 

No primeiro caso, o sedimento suspenso tende a obstruir rapidamente os 

sistemas de rede de captação e os scallops dos tanques de água de lastro, por 

onde a água passa pelas anteparas dos tanques (PRANGE e PEREIRA, 2012). 

No segundo caso, o material suspenso pode proteger as espécies alvo de 

algum processo de tratamento, uma vez que aumenta a turbidez da água 

(TSOLAKI & DIAMADOPOULOS, 2010). Assim, a eficácia do tratamento 

definido nos termos de inativação do organismo alvo pode ser limitada 

severamente pela presença de sólidos suspensos. Isso mostra que, com a 

tecnologia atualmente disponível, um cenário de tratamento a bordo não será 

eficaz para todas as embarcações que carregam água de lastro entre várias 

regiões do mundo.  
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Devido às dificuldades de encontrar soluções aplicáveis para todos os navios 

em operação é que o desenvolvimento de um processo de tratamento de água 

de lastro deve contemplar os passos mostrados na Figura 4.1. Cada etapa 

deste processo deve ser minuciosamente avaliada para garantia da eficácia do 

tratamento.  

 

 

Figura 4.1 - Processo de coleta e tratamento da água de lastro 

Adaptado de Brown e Caldwell (2007) 

 

A tarefa mais complicada de ser executada após a implantação de um sistema 

de tratamento é garantir sua eficácia. O sistema de tratamento, que precisa ser 

monitorado em todas suas etapas, deve atender aos seguintes requisitos: 

1. Ser seguro (para o navio e sua tripulação); 

2. Ser ambientalmente aceitável (não pode causar outros impactos 

ambientais); 

3. Ser exequível (compatível com o projeto do navio e sua forma de 

operação); 

4. ser biologicamente efetivo (em termos de remoção e destruição dos 

elementos contidos); 

5. ser economicamente viável (possível de ser construído em escala 

comercial). 

 

Atendidos estes requisitos, para que um sistema de tratamento seja 

incorporado pela comunidade marítima internacional, primeiramente ele deve 

ser homologado pela IMO. Assim, existem alguns passos que devem ser 

seguidos para obtenção da aprovação conforme mostra a Figura 4.2. 

 

CAPTURA BOMBEIO ARMAZENAMENTO TRATAMENTO DESCARGA
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Figura 4.2– Procedimento para aprovação de sistema de tratamento de água 
de lastro 

Fonte: Figura adaptada de Dobroski et al. (2007) 

  

Como o processo de aprovação de qualquer sistema de tratamento a ser 

instalado a bordo dos navios demora muito tempo e o problema da bioinvasão 

precisa ser remediado, prioritariamente, sugere-se que os navios cumpram os 

procedimentos operacionais definidos pela IMO. Em conjunto com os 

procedimentos operacionais deve-se buscar alguma tecnologia de tratamento 

disponível, tanto a bordo quanto em terra, para inibir a contaminação pela água 

de lastro. 

4.2 Tratamento por substituição da água 

A IMO por meio da Convenção Internacional para Controle e Gerenciamento de 

Água de Lastro de Navios e Sedimentos (2004) recomendou alguns 

procedimentos operacionais que os comandantes devem aplicar durante a 

viagem, enquanto não surge uma técnica eficaz para resolver o problema da 

bioinvasão. Basicamente, as normas exigem que seja feita a substituição 

oceânica da água de lastro. 
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A troca oceânica consiste no procedimento de troca de toda a água contida nos 

tanques de lastro do navio, entre o local de captação e um ponto situado a, no 

mínimo, 200 milhas (370,4 Km) da costa onde se localizam os portos em que o 

navio irá descarregar a água de lastro. O princípio preventivo deste 

procedimento se fundamenta no fato de que as espécies oceânicas não 

sobrevivem em ambientes de regiões costeiras e vice-versa. Basicamente, 

considera-se que os organismos oriundos de portos tropicais não devem 

sobreviver e nem se reproduzir em águas geladas, temperadas e polares, 

devido à diferença de similaridade ambiental. Contudo, isso não é uma regra e 

ocorre que algumas espécies de invertebrados e algas oriundos de regiões 

tropicais já foram encontradas em regiões polares (SILVA et al., 2004). 

 

Assim, os procedimentos estabelecidos para serem aplicados em âmbito global 

são (CALS, 2004 e NORMAM 20, 2005): 

 Como regra geral, as embarcações deverão realizar a troca da água de 

lastro em alto mar a, pelo menos, 200 milhas náuticas da costa e em 

águas com, pelo menos, 200 metros de profundidade; 

 Nos casos em que o navio não puder realizar a troca da água de lastro 

em conformidade com o parágrafo acima, a troca deverá ser realizada o 

mais distante possível da costa e em todos os casos a pelo menos 50 

milhas náuticas e em águas com pelo menos 200 metros de 

profundidade ou em zonas determinadas pelo Agente do Estado Porto. 

Neste caso, informações ambientais e sanitárias existentes subsidiarão 

o Agente da Autoridade Marítima - AM (NORMAM 20/DCP, 2004, p.2-2). 

 Será aceita a troca de água de lastro por qualquer dos métodos 

aprovados pela IMO: sequencial, fluxo contínuo e diluição, que serão 

descritos adiante; 

 

Contudo, a Convenção Internacional para Controle e Gerenciamento de Água 

de Lastro de Navios e Sedimentos deixou em aberto o caso dos navios de 

cabotagem, que navegam ao longo da costa e que podem transportar espécies 
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exóticas de diferentes ambientes, como é o caso dos portos de baixa 

salinidade. Por esta razão, a NORMAM 20/DCP incluiu estes casos na troca 

oceânica, recomendando fazê-la a, pelo menos, 50 milhas náuticas e em águas 

com profundidade mínima de 200 metros. Contudo, a eficiência desse processo 

demanda fiscalização dos navios que navegam em águas costeiras brasileiras. 

 

No caso da Amazônia, a NORMAM 20 exige que a água de lastro dos navios 

seja duplamente trocada. A primeira troca (50 milhas da costa) é para prevenir 

os impactos ambientais pela bioinvasão e a segunda, mais próxima da foz do 

rio Amazonas, é para prevenir os impactos ambientais em função do 

deslastramento de água salgada num ambiente de água doce, como o caso do 

Rio Amazonas. 

 

A importância desta medida adotada pela marinha brasileira refere-se à 

similaridade ambiental entre os portos brasileiros. Medeiros (2004) e Leal Neto 

(2007) mostraram que os portos brasileiros apresentam alto grau de 

similaridade, ou seja, os parâmetros físicos químicos da água são muito 

similares, entre vários portos brasileiros, o que pode propiciar a bioinvasão 

entre portos da mesma área de influência, considerando principalmente a 

temperatura e a salinidade. 

4.2.1 Troca Oceânica  

A troca oceânica consiste da substituição da água de lastro captada pelo navio 

na região portuária pela água do oceano. O método mais simples de troca 

oceânica é o sequencial, pois na prática os tanques são esvaziados 

sequencialmente, normalmente aos pares, para evitar problemas de 

estabilidade do navio. Geralmente, durante o processo consegue-se trocar 

aproximadamente 95% da água contida nos tanques de lastro dos navios 

(SILVA et al., 2004). 
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Ainda no intuito de zelar pela vida da tripulação e pelo navio, a IMO, bem como 

a NORMAM 20, recomendam que, em condições adversas de clima, a troca 

oceânica seja suspensa até que existam condições favoráveis para realizar o 

procedimento. Contudo, cabe frisar que as normas não descartam a realização 

do procedimento nestes casos. 

 

Neste sentido, cada país pode determinar qual é o nível mínimo de exigência 

para a eficiência do processo. Por exemplo, para navios que utilizam este 

procedimento na Austrália, exige-se que eles cumpram os seguintes critérios 

(AUSTRALIAN BALLAST WATER MANAGEMENT REQUIREMENTS - 

ABWMR, 2008): 

 

 Navios com peak tanque de vante com capacidade de 2.000 m3 devem 

chegar ao porto com somente 1.000 m3 de água. Quando a água contida 

no tanque for originária de países de alto risco, por exemplo, a China9, 

deve-se restringir a manter apenas 5% do volume do tanque com água 

trocada, devido ao risco de contaminação da água trocada; 

 Para os outros tanques do navio a troca deve ser realizada 

considerando 95% do volume total do tanque; 

 Navios que tenham tanques com capacidade de até 6.000 m3 devem 

entrar no porto com apenas 2.000 m3 de água nos tanques. Para 

garantir eficácia no processo, sugere-se que o navio descarregue água 

até 250 m3 e depois preencha o tanque com 5.000 m3 e depois esvazie 

novamente até 2.000 m3, ou esvazie o tanque até 100 m3 e depois 

preencher até 2.000 m3. 

 

O cálculo da eficácia da troca sequencial, ou seja, do potencial de troca da 

água de lastro dentro dos tanques é calculada por: 

                                            
9
 A China é considerada um país de risco para Austrália devido ao elevado número de espécies 

estabelecidas em várias localidades serem oriundas desse país. Durante, a participação do 
autor junto ao Congresso Internacional de Água de Lastro realizado em Singapura em 2008, 
ficou muito claro a preocupação dos diversos países em relação a qualidade da água recebida 
oriunda dos portos chineses.  
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em que: 

 

TS é a eficácia da troca sequencial (%); 

P é a capacidade da bomba (m3/h); 

T é o tempo de operação da bomba (h); 

V é o volume de água de lastro existente no tanque. 

 

Neste caso, para que a troca sequencial seja eficiente é necessário que TS 

seja maior ou igual a 95%. Isso se deve ao fato do volume residual de água e 

sedimento que sobram dentro do tanque ter potencial de contaminação. 

Contudo, estudos sugerem que os valores mais realistas de eficiência estejam 

na ordem de 70% a 90% (DAMES et al., 1999). 

4.2.2 Método do fluxo contínuo 

O método do fluxo contínuo consiste em trocar a água deslastro sem esvaziar 

os tanques, enchendo-os ao mesmo tempo com a água do mar captada no 

oceano numa quantidade três vezes maior que o volume do tanque (Tsolaki & 

Diamadopoulos, 2010; NORMAM 20, 2005). 

 

Assim, no mínimo 300% (da capacidade máxima dos tanques) de água limpa 

de áreas oceânicas profundas devem ser bombeadas para dentro de cada 

tanque de lastro até atingir o nível mínimo de 95% de troca volumétrica. O 

controle do processo é feito pela tripulação que deve monitorar o volume 

introduzido nos tanques, através da razão volume do tanque pela capacidade 

da bomba. Entretanto, está não é uma tarefa trivial. Mesmo que, ao iniciar a 

operação de escoamento dos tanques, um tanque esteja parcialmente cheio de 

água de lastro de alto risco, este deve ser bombeado a 300% de sua 
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capacidade máxima. A vazão de 300% começa a ser medida quando a água 

limpa de áreas oceânicas profundas começa a entrar no tanque e não quando 

o tanque começa a derramar. Pode-se determinar o tempo necessário (E) para 

que as bombas cheguem a 300% da troca de água de lastro pela expressão: 

 








 


P

V
E T 3

         4.2
 

      

 
 

onde: 

E é tempo necessário troca da água de lastro; 

Vt  é o volume total do tanque de lastro (m3); 

P é a capacidade da bomba (m3/h). 

 

De acordo com Silva et al. (2004) este método é mais eficaz que o método da 

troca sequencial, já que o navio não fica exposto aos riscos de segurança, pois 

são mantidas constantes a saída e a entrada de água. Entretanto, (Arai et al., 

2002, 2003, 2004) apud ITCC (2004) e Nakamura (2001) explicam que através 

de um método numérico de simulação foi possível constatar que os aspectos 

de segurança como esforços longitudinais, estabilidade, imersão do hélice e 

visibilidade da ponte não podem ser alcançados simultaneamente quando o 

navio realiza este procedimento de troca contínua. Outra questão levantada 

pela The Shipbuilding Research Association of Japan (2008) é relativa aos 

esforços no fundo do casco durante a execução da troca através do método de 

fluxo contínuo, que poderia comprometer seriamente a estrutura do navio, uma 

vez que os navios construídos antes de 2009, não foram projetos para operar 

nessas condições. Em função das imposições de troca de água de lastro pela 

IMO é possível que os novos navios já sejam projetados para resistir a tais 

esforços. Contudo, isso também impacta no custo final de construção devido à 

necessidade de aumentar a resistência estrutural. 

 

Ainda nesta linha, Shinoda (2002, 2003) examinou por meio de um modelo de 

simulação, a taxa de troca de água durante o método de fluxo contínuo. De 
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acordo com resultados do modelo, existem indicativos de uma forte influência 

no arranjo dos dutos e das válvulas para atingir um volume de troca de 95% da 

água de lastro contida no tanque. Isso sugere que, mesmo aplicando este 

método, se a eficiência reduzir de 95% para 90%, o procedimento fica 

seriamente comprometido e aumentam-se os riscos para o ambiente. 

 

Para atingir este nível de eficiência (95%), a AUSTRALIAN BALLAST WATER 

MANAGEMENT REQUIREMENTS – ABWMR (2008) estabelece que os navios 

que adotam este método de tratamento deverão: 

 

 realizar a troca apenas em pares de tanques simultaneamente; 

 considerar que o tempo de bombeamento para realização das 3 trocas 

consecutivas deve ser calculado admitindo que a capacidade de 

bombeamento permita que o navio chegue à costa com toda água 

trocada. Além disso, deve considerar a eficiência do equipamento de 

bombeamento em função de sua idade. 

 

Admite-se, que a maquinaria de lastro de um navio tenha uma perda de 20% 

de sua capacidade inicial depois de dez anos de uso. Se um navio tinha 

capacidade de 2500 m3/h quando as bombas foram instaladas, após dez anos 

sua capacidade será reduzida para 2000 m3/h (ABWMR, 2008). 

 

A título de ilustração, considere-se um “Capesize” com 150.000 DWT, com 

nove tanques de carga e com diversos tanques de lastro, conforme mostrado 

na Figura 4.3. O tempo de troca de lastro deste navio está indicado na Tabela 

4.1. 
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Figura 4.3– Esquema do arranjo de tanques de navio graneleiro 

Fonte: Medeiros (2004) 

Considerando a operação com apenas uma bomba, o tempo total de troca do 

lastro do navio seria de 71 horas, mas admitindo uma operação simultânea 

com duas bombas e dois tanques, conforme preconizado pela ABWMR, o 

tempo total de operação é de 35,50 horas. Isto sugere que navios que realizam 

viagens curtas podem não conseguir realizar este procedimento em uma única 

viagem. Contudo, mesmo o navio cumprindo esse procedimento não há 

garantia da qualidade da água de lastro despejada no porto.  

Tabela 4.1 - Tempo operacional para efetuar a troca de lastro com fluxo 
contínuo 

Tanques 
Capacidade  

m
3
 

Condição 
 % 

Volume  
total 

Capacidade de 
bombeio m

3
 

Tempo de 
operação 

horas 

Peak de vante 2.000 50% 1.000 2.000 1,5 

WBT 1P 3.000 100% 3.000 2.000 4,5 

WBT 1S 3.000 100% 3.000 2.000 4,5 

WBT 2P 4.200 100% 4.200 2.000 6,3 

WBT 2S 4.200 100% 4.200 2.000 6,3 

WBT 3P 3.000 40% 1.200 2.000 1,8 

WBT 3S 3.000 100% 3.000 2.000 4,5 

WBT 4P 4.200 100% 4.200 2.000 6,3 

WBT 4S 4.200 100% 4.200 2.000 6,3 

Peak tanque de ré 1.200 67% 800 2.000 1,2 

Alagável  10.150 92% 9.338 2.000 14,007 

Wing 10.000 92% 9.200 2.000 13,8 

Total 52.150  47.338  71,007 

Fonte: adaptado de (ABWMR, 2008) 
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Neste contexto, uma alternativa pode ser a utilização de um equipamento 

portátil denominado FlowCam, fabricado pela Fluid Imaging Technologies, 

capaz de realizar a identificação das espécies contidas na água de lastro, em 

poucos segundos através de uma pequena amostra, conforme mostrado na 

Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4– Sistema FlowCam 

Fonte: HTTP://www.fluidimaging.com 

 

O autor desta tese teve contato com o equipamento durante o ICBWM 2008, 

em que foram realizadas demonstrações de uso do equipamento. Através da 

colocação de uma pequena quantidade de água em sua lente, foi possível 

mapear as espécies e identificá-las através do banco de dados no computador. 

Cabe salientar que o banco de dados do equipamento precisa ser alimentado 

com os dados coletados e as espécies identificadas. A utilização deste 

equipamento exige um especialista, pois somente um taxonomista hábil pode 

determinar a existência de uma nova espécie desconhecida. 

 

Outro instrumento utilizado na sondagem dos tanques de lastro do navio é o 

refratômetro. Este é um equipamento facilmente manuseado e de baixo custo 

que serve para monitorar a salinidade da água.   
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Método do transbordamento 

O método do transbordamento dos tanques realiza-se pela descarga da água 

pela parte superior do tanque "convés". O método busca garantir a estabilidade 

do navio, mas não garante a eliminação de todas as espécies e organismos, 

além de apresentar os mesmos riscos que o método de sequencial. A Figura 

4.5 apresenta como o procedimento ocorre. 

 

 

Figura 4.5 - Método transbordamento 

Fonte: Anvisa (2003) 

 

A eficiência do método está baseada no número de trocas da água de lastro 

em função do tempo de viagem do navio e da capacidade das bombas. 

Utilizando o exemplo citado para o navio tipo “CAPESIZE” com 150.000 DWT, 

cujo tempo necessário para realizar a troca é de 35,50 horas, o risco potencial 

da água de lastro coletada no porto de origem diminui ao longo da viagem, 

conforme mostrado na Figura 4.6 para o método em questão. Esta figura foi 

construída após uma análise de diversos autores que tratam da eficiência deste 

procedimento. 
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Figura 4.6 – Eficiência do método em função do tempo e do número  de trocas 
de água de lastro 

Fonte: Desenvolvido pelo autor em função da avaliação dos diversos trabalhos sobre o tema e 

a conclusão dos autores sobre a eficência do método 

 

Ainda neste contexto, Kamada et al. (2004) apresentaram um estudo 

mostrando os resultados do número de trocas sucessivas para garantir 

eficiência de 95%, bem como o potencial de mistura da água de lastro dentro 

do tanque através de um modelo em Moving Particle Semi-implicit - MPS. Os 

resultados do modelo foram considerados na representação da Figura 4.6. 

 

Ruiz et al. (2001) conduziram diversos testes a bordo de dois navios petroleiros 

para medir a eficiência dos métodos da troca sequencial e do transbordamento.  

A conclusão é que a eficiência dos métodos é da ordem de 90%. Grande parte 

dos navios mineraleiros que operam nos portos brasileiros utilizam esse 

procedimento para trocar a água de lastro no mar. 

Método da diluição 

O método de diluição, concebido pela Petrobras, é definido pelo carregamento 

de água do mar através do topo do tanque com a descarga simultânea pelo 
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fundo do tanque, à mesma vazão, de tal forma que o nível de água no tanque 

de lastro seja mantido constante (MAURO et al., 2002). Este método está 

apresentado na Figura 4.7. A principal diferença desse método em relação aos 

anteriores é que a água do mar é inserida pelo convés do navio, enquanto que 

os outros se utilizam da caixa de mar do navio. 

 

 

Figura 4.7 - Método da diluição 

Fonte: (Mauro et al., 2002) 

 

Alguns navios (geralmente petroleiros) possuem bombas extras para água de 

lastro. Em alguns destes navios, a água de lastro pode ser bombeada para 

dentro do tanque por um lado e bombeada para fora pelo outro lado 

simultaneamente (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996). A similaridade 

entre os métodos está no nível de troca exigido, que é de 300%, ou seja, deve-

se bombear para cada tanque 300% de sua capacidade máxima. 

 

Segundo Mauro et al., (2002), as vantagens deste método em relação aos 

outros apresentados acima referem-se a: 
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 Trata-se de uma operação conjunto entre o lastro e o deslastro do 

tanque; 

 Mantém-se constante o nível de água do tanque de lastro durante a 

viagem, o que, de certo modo, evita os problemas de estabilidade e 

tensões no casco; 

 Não existe o contato da tripulação com á água de lastro, pois o sistema 

é fechado; 

 Não interfere no projeto estrutural do navio, exigindo apenas algumas 

adaptações de máquinas e tubulações. 

 

Segundo o autor, em 1998, a Petrobras conduziu testes com o navio NT Lavras 

e verificou-se que a eficiência do tratamento foi de 90%. Atualmente, os navios 

da Petrobras utilizam este sistema de tratamento para o transporte da água de 

lastro.  

4.2.3 Outros métodos não homologados pela IMO 

Todos os métodos apresentados acima estão homologados pela IMO, contudo, 

pesquisas e testes estão sendo realizados para avaliar outras opções para 

operação dos navios. Essas novas alternativas deverão ser testadas e 

validadas pela IMO antes de entrarem em operação.  

1) Diferença de pressão  

Numata et al. (2002) propõem um novo método, que se baseia na diferença de 

pressão do fluído em torno da superfície do casco do navio enquanto se 

navega a vante, ou seja, por gravidade o fluído contido no interior do tanque é 

despejado e outro é recolocado no navio enquanto ele dirige-se a vante. Neste 

caso, não haveria qualquer operação de bombeamento, exceto para manter um 

nível inicial de água no tanque enquanto o navio estiver parado, conforme 

mostra a Figura 4.8. A eficiência do método foi verificada por experimentações 

em modelos e a potência total necessária foi estimada em 1/5 da necessária 

para o método de fluxo contínuo.  
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Figura 4.8 - Método por diferença de pressão 

Fonte: (ITCC, 2004) 

2) Ballast-Free 

Recentemente, o Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da 

Universidade de Michigan desenvolveu um novo conceito de captar água de 

lastro denominado de Ballast-free “Lastro Livre”. Este método, que se destina, 

principalmente, a navios que operam nos Grandes Lagos americanos, está 

esquematizado na Figura 4.9. A Figura 4.10 (A, B e C) mostra os modelos de 

teste utilizados para validar este sistema (Kotinis e Parsons, 2004). 

 

 

Figura 4.9 - Sistema Ballast-Free – Modelo conceitual de aplicação do método 

Fonte: Adaptado de Kotinis e Parsons (2007) 

 

Proa 

Porão 
Espaço 
vazio 

escotilhas 

Popa 

Entrada 

saída 



80 
 

 

 

Figura 4.10– Modelos utilizados na validação do método Ballast-Free durante 
os ensaios em tanques de prova para medir os coeficientes hidrodinâmicos 

Fonte: Kotinis e Parsons (2007) 

 

No conceito Ballast-Free os tanques de lastro tradicionais são substituídos por 

tanques longitudinais que passam por baixo da região de carga do navio. Os 

tanques são conectados com o mar através de uma abertura na proa situada 

na linha centro do navio (Figura 4.10 A e B). Assim, a pressão desenvolvida 

pelo navio quando navegando para vante é positiva, enquanto que a sucção na 

popa é negativa. Por meio deste diferencial hidrodinâmico de pressão, um lento 

fluxo de água é induzido através da proa para os tanques de lastro, sem a 

necessidade de bombas, sendo despejado através de aberturas na popa do 

navio (Figura 4.10 C) (KOTINIS e PARSONS, 2007). 

 

Enquanto o navio está em condição de lastro e em movimento, os tanques são 

constantemente inundados com água local. Quando a viagem do navio termina, 

os tanques de lastro podem ser isolados do mar por um conjunto de válvulas e 

o sistema pode ser esvaziado através de um sistema de bombas 

convencionais. O resultado desta rede é a possível eliminação do transporte de 

espécies exóticas de um local para outro, pois a água está sendo renovada a 

todo instante (KOTINIS e PARSONS, 2007). 

 

Contudo, a utilização deste sistema requer modificações no projeto do navio, 

conforme mostrado na Figura 4.11. Uma alteração que, segundo os autores, 

consiste no aumento da altura do costado, para permitir que se acumule o 

maior volume água nos tanques de lastro abaixo dos tanques de carga. 
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Figura 4.11– Comparação entre do arranjo de graneleiro convencional com ou 

adaptado para o sistema Ballast-Free 

Fonte: Adaptado de Kotinis e Parsons (2007) 

 

O esquema de funcionamento pode ser visto na Figura 4.12, que mostra que o 

sistema, quando necessário, pode ser totalmente isolado através do 

acionamento de válvulas.  

 

 

Figura 4.12– Funcionamento do sistema Ballast-Free 

Fonte: Kotinis e Parsons (2007) 

 

Kotinis e Parsons (2007) conduziram estudos em tanque de provas com 

modelos para avaliar o desempenho e realizaram simulações numéricas 
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usando Computional Fluid Dynamics - CFD, tendo sido testadas várias 

localizações para aberturas, tanto na popa quanto na proa, bem como 

analisaram sua influência no comportamento do navio. Além disso, os autores 

realizaram uma avaliação econômica do sistema para identificar os custos das 

modificações do casco e seu impacto no custo total do navio.  

 

Os resultados indicaram que as aberturas no casco impuseram pequeno 

aumento de 3% na resistência ao avanço do navio. Por outro lado, os ajustes 

na posição da descarga da água a ré favoreceram a eficiência do propulsor na 

ordem de 7%, em relação ao navio sem aberturas, devido ao melhor 

direcionamento do fluxo para o propulsor. Em relação aos custos relativos ao 

navio, a adoção deste sistema tende a reduzir os custos com a instalação de 

equipamentos de tratamento de água de lastro, considerando que um sistema 

de tratamento convencional pode custar mais de US$ 800.000,00. Outra 

vantagem apresentada é que a tripulação não tem contato com a água poluída 

que o navio pode transportar, além de dificultar a deposição de sedimentos no 

tanque de lastro do navio. 

 

É muito importante salientar que todas as alternativas operacionais mostradas 

acima buscam minimizar o risco de invasão. Considerando que o risco de uma 

invasão depende do volume de água despejado em um determinado local, bem 

como da quantidade de espécies que se transfere no processo, a aplicação 

efetiva de cada um destes procedimentos pode auxiliar certamente no 

processo de controle. 

4.2.4 Outras considerações 

Embora existam os métodos operacionais citados acima, é importante salientar 

que a eficácia de cada um deles depende exclusivamente do comprometimento 

da tripulação. Algumas práticas importantes podem auxiliar o processo de 

controle da bioinvasão enquanto não se encontra uma solução definitiva.  
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Por exemplo, as embarcações poderiam evitar carregar o lastro dentro dos 

portos com cargas elevadas de sedimento em suspensão, nas áreas da 

descarga de água de esgoto, como o porto de Santos, ou em "pontos de risco"; 

onde se sabe da presença de certos organismos não desejados, por exemplo, 

portos do Sul em que o mexilhão dourado faz-se presente. Aliado a isso, um 

plano para o manuseio da água de lastro, desenvolvido conjuntamente com o 

plano de carga do navio, ajudaria o comandante a ajustar as necessidades de 

carregamento e descarga do lastro nestas localidades garantindo a segurança 

no navio.  

 

O NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1996) sugere que os comandantes das 

embarcações façam algumas análises da condição do local onde estão 

operando antes de executar a operação de lastro, para três condições: antes e 

durante a partida, em rota e chegando ao porto de destino. Os autores 

sugerem uma série de medidas que podem ser utilizadas pelos navios durantes 

as viagens, conforme mostrado a seguir. 

1) Antes e durante a partida 

Como uma primeira linha de defesa para controlar a introdução de espécies 

aquáticas não nativas através da água de lastro, o comandante da embarcação 

deve considerar não carregar a água se a embarcação é capaz de funcionar 

com segurança e eficácia sem ela. Localidades e períodos em que a água de 

lastro provavelmente contém tais organismos incluem: 

• “pontos de risco” globais; onde se sabe que organismos alvo estão 

presentes na coluna d’água; 

• Portos com carregamento elevado de sedimento; 

• Áreas de descarga de água de esgoto ou incidência conhecida de 

doenças; 

• Locais conhecidos que, em certas épocas do ano, apresentam variações 

sazonais nas populações de organismos; 
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• A noite, quando alguns organismos planctônicos migram para uma 

posição mais elevada na coluna d’água. 

 

Apesar das preocupações sobre espécies exóticas, é sabido que os navios 

precisam coletar água de lastro no porto para preservar a segurança; 

entretanto, não é preciso despejar a água nesta região, basta realizar a trocar a 

no oceano. É importante analisar, caso a caso, as condições de operação de 

cada navio e adotar um procedimento operacional padrão que contemple 

ambos os objetivos segurança e impacto ambiental. 

2) Em rota 

Navios que cruzam grandes áreas em mar aberto têm opções diferentes para o 

controle da água de lastro, do que os navios que cruzam águas costeiras e 

litorâneas. Sendo assim, em locais profundos em mar aberto, o procedimento 

de troca de lastro deve ser conduzido. Tanto o comandante, quanto o armador, 

deve ter em mente que, se a água de lastro pode ser trocada, torna-se 

desnecessário o tratamento a bordo. 

3) Chegando ao destino 

Uma embarcação pode chegar ao porto pretendendo descarregar o lastro, mas 

sem executar procedimentos de controle satisfatórios. Deste modo, os 

comandantes devem cumprir os procedimentos impostos pela IMO. Se tais 

procedimentos são julgados necessários pelas autoridades competentes locais, 

devem ser cumpridos para evitar multas e sanções ao navio, ao comandante e 

ao armador. Além disso, os navios devem conter o plano de gerenciamento da 

água de lastro com informações precisas do volume de lastro trocado e a 

posição geográfica em que ocorreu a troca. 
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4.3 Processos físico, químico e biológico de tratamento da 

água 

Estão sendo desenvolvidas muitas técnicas para tratamento da água de lastro 

a bordo dos navios; algumas se encontram em fase de validação e outras 

ainda na fase conceitual. As principais tecnologias existentes são: filtração, 

hidrociclone, aquecimento, choque elétrico, irradiação por raios ultravioleta, 

aplicação de biocidas e desoxigenação (TSOLAKI e DIAMADOPOULOS, 

2010).  

 

Um dos principais fatores a ser considerado na escolha do sistema é o custo 

de aquisição, bem como de manutenção e operação. Outro aspecto é a 

heterogeneidade de navios, com diferentes fins, diferentes maquinarias e 

sistemas elétricos a bordo e idade. Markovina et al. (2007) explicam que, por 

exemplo, navios petroleiros antigos não foram projetados para a instalação de 

um sistema de tratamento da água de lastro a bordo, devido à escassez de 

espaço na sala de máquinas, características dos equipamentos empregados na 

época de construção, além da habilidade e treinamento da tripulação para lidar 

com as especificidades das tecnologias aplicadas ao tratamento a bordo do 

navio.  

 

Como as principais resoluções referentes à água de lastro sugiram a partir dos 

anos 90, verifica-se que muitos navios que ainda operam não foram projetados 

contemplando os requisitos instituídos pela IMO e pelas sociedades 

classificadoras. O primeiro desafio para implementar qualquer alternativa de 

tratamento a bordo dos navios existentes é monitorar a qualidade da água 

coletada e, posteriormente, da água tratada e despejada. Para vencer esta 

barreira na prática fazem-se sondagens no navio para coleta de amostras e 

determinar o que está presente na água. 
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A seguir são apresentadas as principais técnicas aplicáveis ao 

desenvolvimento de sistemas para tratamento da água de lastro a bordo dos 

navios. 

4.3.1 Filtração 

Através da filtração dependendo do tamanho da malha, pode-se remover 

zooplâncton (pequenos animais marinhos) e algas do fitoplâncton com 

tamanhos maiores; contudo, este sistema não pode reduzir a concentração de 

muitos microorganismos. IMO (2002) explica que este processo é amplamente 

utilizado para impedir o acesso aos tanques de organismos maiores, que 

eventualmente, poderá não ocorrer.  

 

Considerando que o fluxo de água que entra e sai dos tanques é muito grande, 

os sistemas devem ser adaptados para este tipo de operação. Além disso, 

existe a questão do custo dos filtros, que está diretamente relacionado com a 

quantidade de espécies removidas. Os sistemas de filtragem exigem a limpeza 

periódica, que pode ser manual ou automática. Em geral, este sistema 

apresenta não mais que 70% de eficiência no tratamento quando utilizado 

isoladamente (DARDEAU ET AL., 1995). 

 

Por isso, o processo de filtração tem sido amplamente testado em conjunto 

com outras alternativas de tratamento. Por exemplo, no porto de Hadera na 

costa de Israel foi instalada uma unidade piloto em 2001 para tratar água de 

lastro contemplando dois métodos: filtração e radiação ultravioleta (UV) 

(GLOBALLAST, 2004). O autor, porém, não encontrou resultados dos testes 

realizados nesta estação durante a investigação. 

 

Saho et al. (2004) apresentaram o protótipo de um sistema de tratamento 

usando supercondução magnética em conjunto com a filtração para limpar a 

água de lastro de navios. O sistema projetado é capaz de tratar 100 m3 de 

água por dia. O processo consiste em misturar a água contaminada com imã 
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pulverizado em conjunto com líquido flocoso, agitando a mistura até formar 

flocos magnéticos. Em seguida, á água é filtrada e a lama residual é 

armazenada. A conclusão da investigação é que 90% das partículas presentes 

na água de lastro são retiradas em apenas 5 minutos; contudo novos testes 

estão sendo conduzidos para avaliar a real eficácia.  

4.3.2 Radiação Ultravioleta 

A fonte primária de radiação ultravioleta (UV) é o sol, mas também pode ser 

emitida através de lâmpadas incandescentes e fluorescentes. O processo de 

tratamento consiste na irradiação de luz ultravioleta na água do mar captada 

pelo navio. A luz UV induz mudanças fotoquímicas nos organismos que irão 

quebrar as ligações químicas no DNA. Isto acarreta problemas na 

sobrevivência dos organismos, ou seja, ocorrem mutações nocivas levando-os 

à morte (MESBAHI, 2004).  

 

São instalados nos navios tubos de Teflon e lâmpadas ultravioletas são fixadas 

externamente a estes tubos. As lâmpadas emitem radiação em todas as 

direções e somente parte desta atinge o fluído que elimina os 

microorganismos. Cabe frisar que, em função da radiação não ser 

unidirecional, ocorre perda de energia, além do próprio tubo absorver uma 

parcela da radiação reduzindo a eficiência do processo (OLIVEIRA, 2003). 

Outra questão importante é que quanto maior o diâmetro do tubo, maior o 

número e a intensidade das lâmpadas para eliminar os microorganismos 

presentes na água. Salienta-se que este processo não tem o mesmo resultado 

para organismos maiores, por isso, em geral, busca-se combiná-lo com a 

filtração. Outro ponto importante é que sua eficiência se reduz com o aumento 

da turbidez da água (MESBAHI, 2004).  

 

Este sistema é amplamente utilizado em aplicações de desinfecção. Lâmpadas 

de baixa pressão de mercúrio têm sido usadas como fonte para radiação de 

UV. Mesbashi (2004) utilizou este sistema a bordo de dois navios nos EUA e 
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concluiu que a sensibilidade dos microorganismos ao UV depende do 

comprimento da onda produzida. Outro problema que afeta o tratamento é a 

presença de sólidos suspensos, pois reduz a eficiência da irradiação 

ultravioleta.  Assim, a redução máxima de organismos alcançada na água de 

lastro destes navios foi de 78%. Para minimizar este problema busca-se 

sempre que possível combinar UV com filtração para reduzir a turbidez. 

 

Wright (2004) apresentou os resultados de um estudo de campo realizado no 

Porto de Baltimore, em que foi utilizado sistema de luzes UV, como uma das 

alternativas de tratamento da água de lastro. A taxa de mortalidade de 

fitoplânctons foi de 95%, devido à presença de organismos resistentes. Neste 

contexto, Oliveira (2003) explica que muitos organismos são resistentes à 

radiação ultravioleta, tais como bactérias, vírus, fungos, esporos e cistos. Isto 

se deve ao fato, por exemplo, dos cistos possuírem uma cápsula resistente, 

que serve de proteção contra agentes químicos ou físicos. No caso de vírus e 

bactérias, estes precisam de doses elevadas de radiação para sua inativação. 

Foi observado que alguns protozoários tratados com doses subletais de 

radiação UV conseguem reparar os danos causados no seu DNA e não são 

eliminados com o método (MESBAHI, 2004).   

 

A diferença de eficácia na aplicação da radiação UV nos casos apresentados 

acima pode ter ocorrido, principalmente, pela qualidade da água coletada na 

realização dos testes. Este tipo de tratamento é muito sensível em relação aos 

elementos presentes na água durante a aplicação de radiação UV na água. Por 

outro lado, a radiação UV pode trazer problemas ao navio como a corrosão de 

metais, revestimentos e vedação no casco (MESBAHI, 2004). Deste modo, 

deve ser mais bem investigado os efeitos adversos que ele pode causar à 

estrutura do navio. 
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4.3.3 Ozônio 

O ozônio O3 é um gás alotrópico do oxigênio. É um biocida usado no 

tratamento de água potável e em indústrias, não formando subprodutos tóxicos 

em água doce.  O ozônio é certamente um poderoso agente, que rapidamente 

destrói vírus e bactérias, incluindo esporos, quando usado como desinfetante 

nos tratamentos de água convencional (BROWN e CALDWELL, 2007). O 

ozônio é produzido através de um gerador que consiste, basicamente, em um 

tubo (dielétrico), no qual passa o oxigênio, e no qual uma descarga elétrica 

constante (efeito carona), gerada através de um transformador nele existente, 

transforma a molécula de oxigênio (O2) em uma molécula de ozônio (O3) 

(CALIFORNIA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2002).  

 

Assim, o ozônio é mesclado na água. O efeito biológico depende da 

concentração e do período de exposição. Longos tempos de contato com 

ozônio garantem uma alta taxa de mortalidade (KAZUMI, 2007). Em sistemas 

industriais o ozônio é inserido na água através de borbulhamento, o que 

confere maior eficiência ao processo (MESBAHI, 2004). Oliveira (2003) 

apresenta algumas vantagens e desvantagens deste método sendo: 

Vantagens: 

 É mais efetivo que o cloro na destruição de vírus e bactérias; 

 Utiliza curto tempo de contato; 

 Não há matéria residual que necessite ser removida, pois o ozônio se 

decompõe rapidamente. 

Desvantagens: 

 Baixas doses podem não inativar efetivamente alguns microorganismos; 

 É muito mais complexo que a utilização do cloro ou ultravioleta, 

requerendo equipamento sofisticado; 

 É muito reativo e corrosivo, requerendo material resistente; 

 É extremamente irritante e possivelmente tóxico. 
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Com uma aplicação de gás de ozônio no tratamento de água de lastro obteve-

se aproximadamente 89% de eliminação do fitoplâncton presente na água. 

Além disso, o sistema reduziu o nível de clorofila presente na água. O O3 causa 

uma significativa redução no Redox (indicador oxidação-redução) e, como 

consequência, produz a corrosão do metal, revestimentos e na vedação 

(MESBAHI, 2004). 

4.3.4 Biocidas 

Os biocidas são utilizados para tratamento da água e podem ser eficientes no 

tratamento dos microorganismos. O biocida mais conhecido é o cloro, 

empregado no tratamento de água e esgoto. A eficiência do cloro está 

relacionada com o pH neutro. Em geral, costuma-se neutralizar a água antes 

da aplicação do cloro. Como a água do mar apresenta pH alcalino, ou seja, em 

torno de 8, este é um dos principais problemas da utilização do cloro como 

tratamento. Em contato com o cloro, a água do mar produz trihalometanos. 

Este composto, gerado a partir da mistura do cloro com os organismos 

presentes na água de lastro, é classificado como cancerígeno (SILVA e 

FERNANDES, 2004). 

 

O uso de biocidas pode causar câncer e desenvolver problemas reprodutivos 

nos animais (BALLAST WATER BIOCIDES INVESTIGATION PANEL, 2002). 

Além disso, o uso destas substâncias coloca em risco a tripulação que 

manuseia estes compostos. 

 

Contudo, dependendo da situação, o cloro pode ser uma alternativa, 

principalmente em casos de acidentes com navio, quando ocorrer vazamento 

ou liberação de água de lastro de locais de alto risco. Waite et al. (2000) 

apresentam o caso de um acidente que aconteceu com o navio petroleiro M/T 

Igloo Moon próximo a Miami em 1996. A água de lastro do navio precisava ser 

retirada para manter a flutuabilidade do navio. Contudo o lastro tinha sido 
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captado em uma região de alto risco e o local em que o navio estava fundeado 

era de corais sensíveis. A solução encontrada foi tratar a água de lastro com 

cloro antes de lançá-la no local.  

 

Silva e Fernandes (2004) realizaram um experimento com cloro a bordo do 

navio graneleiro Frotargetina, em junho de 2000, no Porto do Forno em Arraial 

do Cabo, Rio de Janeiro, em quatro tanques de lastro do navio. Os resultados 

indicaram uma redução de 70% da quantidade de fitoplâncton presente na 

água de lastro do navio.   

 

Zhang et al. (2004) conduziram testes na China com amostras de água de 

lastro de vários locais e concluíram que a taxa de mortalidade de fitoplâncton 

foi da ordem de 80%, em aproximadamente 120 horas de contato da água com 

o produto, numa concentração de 1,55 mg/l. Os autores indicam que, ao invés 

de usar cloro, deve ser utilizado neste processo o dióxido de cloro, que não 

produz trihalometanos, sabor ou odores desagradáveis e ainda pode ser usado 

em qualquer pH. 

4.3.5 Desoxigenação 

Este processo consiste, basicamente, em inserir gás inerte via orifícios em 

tubulações que estão distribuídas no fundo dos tanques de lastro dos navios. O 

gás inerte padrão gerado nos navios é composto de 84% de nitrogênio, de 12-

14% de CO2 e 2% de oxigênio. Assim, este gás é inserido na água de lastro e o 

resultado é a falta de oxigênio na água, devido ao alto nível de CO2 e à 

redução do pH de 8 para 6, o que leva a morte dos organismo presentes na 

água de lastro (HUSAIN et al., 2004). 

 

A privação do oxigênio (ou a desoxigenação) é tóxica para peixes, larvas de 

invertebrados e bactérias aeróbias, mas é ineficaz contra as bactérias 

anaeróbicas e os estágios de cisto e esporo, incluindo cistos dos 
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dinoflagelados. Assim, a desoxigenação é somente uma solução parcial para 

matar uma escala de espécies aquáticas encontradas na água de lastro. 

 

HUSAIN et al. (2004) concluíram que a utilização de gás inerte neste processo 

pode matar 95% das espécies de fitoplâncton, zooplâncton, microalgas e 

invertebrados na água de lastro. O sistema de tratamento pode ser realizado 

com o navio atracado no píer ou totalmente automatizado enquanto o navio 

estiver navegando.  

 

É necessária a instalação de múltiplos sensores dentro do tanque para 

monitorar o nível de pH e oxigênio. Mesbahi (2004) estimou que o custo de 

instalação deste sistema em um navio tanque, com 300.000 DWT e oito 

tanques de lastro, seria na ordem de US$ 3 milhões.  

4.3.6 Eletricidade 

Várias técnicas estão sendo desenvolvidas para aplicação de energia elétrica 

na água de lastro. A porcentagem de esterilização da água aumenta conforme 

a intensidade da “corrente elétrica” (SILVA e FERNANDES, 2004). Leffler et al., 

(2004) explicam que o processo de eletro-ionização da água de lastro aumenta 

a mortalidade de organismos acima de 95%.  Os autores instalaram um 

protótipo em um navio e realizaram o teste. Constatou-se que  houve uma 

redução de 95% do total de bactérias presentes na água.  No caso dos 

protistas (algas e protozoários) a eficiência foi de 90%.  

 

Dang et al. (2004) conduziram testes de eletrólise na água de lastro. Os 

autores identificaram em laboratórios vários tipos de espécies presentes na 

água de lastro. Em seguida, iniciaram o tratamento aplicando corrente elétrica 

na água. O resultado indicou que foi possível eliminar quatro tipos de algas 

diferentes, com uma concentração inicial de cloro de 4 ppm. A mortalidade total 

do fitoplâncton foi de 72% e das bactérias 99%. 
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Outra opção que se encontra em fase inicial de estudo consiste em transferir 

pulsos elétricos através de eletrodos para a água de lastro, que eletrocuta os 

microorganismos. Estima-se que o custo para instalação do sistema é da 

ordem de US$ 350.000, além de um custo de US$150 por hora de operação. 

Contudo, como se encontra em fase de estudo, os custos associados a esta 

tecnologia podem sofrer alterações (FACT SHEET 14, 2005). 

 

A tecnologia de pulso de campo elétrico está sendo investigada como um meio 

de impedir a bioincrustação na entrada dos encanamentos de água em navios 

e em sistemas na costa. A água circula entre dois eletrodos de metal e é sujeita 

a um pulso elétrico com duração na ordem de um microssegundo, com 15 KV  

até 45 KV aplicados aos elétrodos (TSOLAKI e DIAMADOPOULOS, 2010).  

 

Mesbahi (2004) explica que a mortalidade de espécies de zooplâncton em 

todos os testes conduzidos com esta técnica nos EUA foi da ordem de 40%. 

Além disso, alcançou-se um nível de redução de 71% de clorofila. Não houve 

incremento de corrosão no revestimento e vedação do casco. 

4.3.7 Térmico 

O tratamento térmico tem sido exaustivamente testado, mas não há certeza da 

temperatura ideal para eliminar todos os microorganismos, contudo, sugere-se 

eliminação ocorra a partir de 40º C (TSOLAKI e DIAMADOPOULOS, 2010). 

Este procedimento está esquematizado na Figura 4.13. Basicamente, todas as 

alternativas térmicas buscam captar o calor gerado pelas máquinas do navio 

para aquecer a água de lastro (RIGBY, 1994).  
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Figura 4.13 - Sistema de tratamento térmico 

Fonte: Pereira e Brinati (2008) adaptado de Rigby (1994) 

 

Este sistema foi originalmente proposto por Rigby (1994) que recomenda 

utilizar o calor gerado pelas máquinas principais e pelo sistema de refrigeração 

de água do navio. Existe em um navio muito calor disponível para aquecer uma 

grande quantidade de água. Encanamentos adicionais seriam necessários para 

bombear a água do lastro através dos trocadores de calor existentes. Estão em 

progresso investigações relacionadas com a temperatura do tratamento e o 

tempo necessário, para matar ou deixar inativos determinados organismos 

(TAYLOR, 1995).  

 

Rigby (1994) estimou que para aquecer 50.000 t de água de lastro do navio 

Iron Whyalla de 30°C para 45°C, durante a operação de lastro e deslastro seria 

necessário que o navio tivesse uma potência instalada de 70 MW, sendo que a 

potência das máquinas instalada no navio era de 13,7 MW. O tempo 

necessário para tratar este volume de água é de aproximadamente cinco dias. 

Além disso, para garantir a eficiência do sistema, a água de lastro aquecida 

deve ficar retida por algumas horas nos tanques antes de ser descartada. 

Radan e Lovriae (2000) explicam que para o tratamento ser eficaz a água deve 

ficar no mínimo por cerca de 7 horas, a uma temperatura variando entre 40°C e 

45°C dentro do tanque de lastro. Contudo, o grande problema é manter a 

temperatura da água uniforme por longo tempo no mar. 

Motor Principal

Água 
doce

Água 
salgada

Oceano

Troca de 
calor Tanques 

de lastro

Transbordo
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Há de se considerar que a eficiência térmica dos motores varia amplamente de 

navio para navio e depende também da forma de utilização. Existem outros 

fatores que devem ser analisados para implantar este tipo tratamento, como a 

temperatura da água do mar, capacidade das bombas de água de lastro, 

arranjo das redes e requisitos operacionais. Consequentemente, a natureza e a 

viabilidade do uso deste sistema para o tratamento da água de lastro requer 

uma análise detalhada dos requisitos específicos de cada navio.  

 

Neste contexto, Radan e Lovriae (2000) sugerem que um sistema de ciclo 

fechado para aquecimento da água lastro pode obter maior eficiência térmica, 

ao invés do sistema apresentado por RIGBY (2004). Através de um sistema de 

trocadores de calor, interconectado a uma rede de tubulações entre os 

tanques, poderia ser fornecida água quente para todos os tanques ligados com 

o sistema de refrigeração do navio. 

 

Outra questão refere-se ao espaço adicional necessário na praça de máquinas 

para instalar o sistema. Zhou & Lagogiannis (2003) calcularam o espaço 

adicional necessário para instalar um sistema de aquecimento no navio M/T 

Seaprincess, com cinco trocadores de calor. O espaço necessário para 

instalação seria de 12,07 m2. Além disso, devem-se considerar espaços para 

tubulação, válvulas, sistemas de monitoração dentre outros que não foram 

computados pelos autores. O custo de um sistema desses é da ordem de £ 

210.500 ou aproximadamente US$ 842.00010, além dos custos de conversão 

da maquinaria e instalação. Por outro lado, estima-se que seja necessário 

aproximadamente 1 hora de preparação “setup” até que o sistema de 

aquecimento esteja pronto para começar a aquecer a água nos tanques de 

lastro. Mountfort et al., (2003) estimaram que o tempo necessário para aquecer 

a água em temperatura ambiente, aproximadamente 25 ºC, contida nos 

tanques de lastro, para uma temperatura de 30ºC seja de 80 horas. 

 

                                            
10

 Valores estimados em junho de 2008. 
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Algumas considerações importantes são feitas em relação a este método de 

tratamento pelo (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996): 

• Tempo da viagem: algumas viagens serão demasiadamente curtas 

para permitir o aquecimento da água à temperatura solicitada ou para 

mantê-la nesta temperatura no período exigido. Neste contexto, Rigby 

(1994) explica que este método pode ser bastante utilizado em navios 

porta contêineres e de passageiros, pois em geral carregam pequenas 

quantidades de água de lastro, em relação a navios graneleiros; 

• Volume de água de lastro que o tratamento exige: há uma 

quantidade limitada de energia disponível das fontes de troca de calor. 

Assim, há restrições ligadas ao volume de água de lastro que pode ser 

tratado. Nestes casos, Rigby (2004) e Stocks et al. (2004) não 

descartam a necessidade de uma fonte adicional de calor com uma 

caldeira dedicada a esta operação; 

• Temperatura da água ambiente: a demanda de energia para o 

aquecimento pode ser reduzida significativamente quando a temperatura 

da água está em níveis tropicais ou de verão (30°C ou mais).  

 

Cabe salientar que este tipo de tratamento pode ser inviável para navios que 

operem em regiões geladas, devido à grande perda de calor e o problema de 

estresse que pode ser causado na estrutura do navio, em função das grandes 

variações térmicas entre o navio e o mar. 

 

Contudo, o tratamento térmico da água do lastro é potencialmente atrativo: (1) 

a perda de calor pelo motor do navio é uma possível fonte de energia para 

aquecer a água do lastro, e (2) nenhum produto secundário ou resíduo químico 

é descarregado.  

 

Embora o tratamento térmico não envolva a descarga de produtos secundários 

químicos e resíduos, a liberação de água aquecida dos tanques de lastro pode 

ser de preocupação ambiental. Além disso, talvez seja necessário filtrar 

organismos mortos depois do tratamento. Este sistema também pode ser 
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implementado em estações de tratamento onshore, em que as fontes de calor 

podem ser caldeiras industriais.  

4.3.8 Hidrociclones 

O tratamento com hidrociclones é um sistema que está sendo proposto, em 

conjunto com a filtração, para separação dos microorganismos da água através 

da geração de pequenos ciclones, que têm por objetivo separar os elementos 

mais pesados do que a água (KAZUMI, 2007, LLOYD’S REGISTER, 2007).  

 

O funcionamento deste sistema consiste no direcionamento do fluxo captado 

pela tomada d’água para o centro do equipamento, que é uma região cônica, 

até seu local de saída do lado oposto da entrada. Através de um vórtice criado 

no centro do equipamento, os sólidos contidos no fluido são removidos através 

de pequeno tubo de descarga localizado no fundo do separador. Para 

assegurar que a pressão no fundo seja suficiente para separar os sólidos 

suspensos na água, existe uma válvula que regula a pressão durante a 

utilização do equipamento (DOBROSKI et al., 2007). Este sistema está 

esquematizado na Figura 4.14. 
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Figura 4.14– Típico Separador por Hidrociclone 

Fonte: Lloyd’s Register (2007) 

 

Algumas considerações importantes sobre este método sendo Lloyd´s Register 

(2007): 

 O hidrociclone pode ser instalado verticalmente, quando possível com a 

entrada na posição superior.  Pode também ser instalado inclinado se 

houver limitações de espaço, mas a eficiência pode ser menor quando 

posto na horizontal; 

 É recomendada a utilização de filtros com 3/8” de diâmetro na tomada 

d’água para remover grandes organismos presentes na água; 

 Este sistema pode ser instalado sozinho no navio, ou em pequenos 

grupos em paralelo, que pode ser acionado em função do volume e do 

tanque que receberá a água de lastro.  

 

Röpell e Mann (2003) conduziram testes utilizando-se de um sistema misto 

com hidrociclones e filtração. Os testes foram realizados em unidades em terra 
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nos seguintes locais: mar Báltico, Porto de Hamburgo e no Rio Elba. Os testes 

foram realizados durante quatro semanas e foram coletadas amostras de água 

de lastro de navios que operavam nestas regiões. Os resultados indicaram que 

a eficiência do sistema foi 80% para organismos <100 µm e de 97% para >100 

µm. 

4.3.9 Ultra som 

Este método consiste, basicamente, da emissão de ondas sonoras na água 

com objetivo de eliminar os organismos presentes na água de lastro (TSOLAKI 

e DIAMADOPOULOS, 2010). De acordo com NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL (1996), o ultrassom, em frequências e escalas de potência 

apropriadas, destrói micro-organismos nos líquidos por meio de esforços 

mecânicos localizados, resultantes da cavitação. Sistemas de tratamento 

ultrassônicos usam transdutores para gerar compressões e rarefações 

alternadas no líquido a ser tratado. A cavitação resultante é influenciada pela 

frequência, densidade da potência, tempo de exposição, e pelas propriedades 

físicas e químicas do líquido. As melhores frequências para destruição dos 

micro-organismos situam-se na escala mais baixa de frequências ultrassônicas, 

de 15 a 100 quilohertzes. A aplicação do tratamento de ultrassom em grandes 

volumes de líquido apresentou resultados variados. 

 

 A eficácia do tratamento diminui com o aumento da distância do transdutor, 

pois a densidade de energia no líquido diminui. A eficácia do tratamento 

ultrassônico aumenta com tempo de exposição e pode também ser influenciada 

pelos efeitos de ressonância devido à geometria do recipiente (SASSI et al., 

2005). 
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4.4 Sistemas de tratamento aprovados pela IMO 

Atualmente, existem alguns fabricantes que já obtiveram todas as certificações 

e foram aprovados pela IMO a fornecer sistemas de tratamento para serem 

instalados a bordo dos navios. Grande parte destes sistemas utiliza as técnicas 

apresentadas acima, sendo que muito deles fazem uso misto de técnicas para 

aumentar a eficiência do tratamento. Os principais sistemas e fabricantes são:  

• Venturi Oxygen Stripping®, NEI Treatment systems, LLC; 

• SEDNA®, Hamann AG; 

• PureBallast, Alfa Laval AB; 

• Hyde GuardianTM, Hyde Marine (Lamor Group); 

• Ecochlor, Ecochlor Inc. 

 

A seguir serão apresentadas, sucintamente, as características de cada um 

destes sistemas. 

4.4.1 Venturi Oxygen Stripping® 

O sistema Venturi Oxygen Stripping® - VOS foi desenvolvido e patenteado pela 

NEI Treatment Systems, LLC. Este é um sistema em linha que mistura gás 

inerte (nitrogênio com pequenas quantidades de dióxido de carbono e oxigênio) 

diretamente na água de lastro. O gás é misturado com a água de lastro usando 

um injetor tipo Venturi que cria micro bolhas onde o oxigênio dissolvido é 

rapidamente misturado no ponto de entrada do gás (Figura 4.15). Por causa da 

adição de dióxido de carbono na solução formam-se ácidos carbônicos e 

carboxílico, assim o pH da água é tratado e reduzido para ficar entre 5,5 e 6 

(TAMBURRI e HUBREGTS, 2005). 
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Figura 4.15 – Sistema Venturi Oxygen Stripping® 

Fonte: Adaptado de Tamburri e Hubregts (2005) e Schnack et al. (2009) 

 

Os elementos que compõem este sistema são: gerador de gás, injetores 

Venturi, sopradores de gás, sistema de refrigeração das bombas de água, 

válvulas e disjuntores. Este sistema foi homologado pela IMO em 2008. 

4.4.2 SEDNA®, Hamann AG 

O sistema SEDNA® foi desenvolvido e patenteado pela Hamann AG. O 

tratamento da água de lastro através deste sistema consiste de três etapas:  
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1. Primeiro a água de lastro é captada e passa por um conjunto de 

hidrociclones; 

2. Na sequência a água é filtrada através de um conjunto de filtros e; 

3. Por fim é injetado ácido peróxido na água, conforme mostrado na Figura 

4.16. 

 

 

Figura 4.16 – Sistema SEDNA® 

Fonte: Adaptado de Schnack et al. (2009) 

 

Os elementos que compõem este sistema são: 

1. Dois estágios de filtração, hidrociclone, injetor químico, ácido peróxido; 
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2. Filtros, tanques para substâncias ativas, seção de mistura e painel de 

controle. Este sistema foi homologado pela IMO em 2008. 

 

B- PureBallast, Alfa Laval AB; 

 

O sistema PureBallast® foi desenvolvido e patenteado pela Alfa Laval AB. Este 

sistema foi concebido para operar no lastro e no deslastro do navio.  Durante o 

lastro, a água passa por um filtro de 50 mícrons para remover quaisquer 

partículas maiores e organismos. A água segue até a unidade de Advanced 

Oxidation Technology - AOT Wallenius, que se utiliza de um sistema de 

radiação UV para produzir radicais livres que quebram os organismos que 

passaram pelo filtro.  Quando a água é despejada para fora dos navios passa 

novamente pela Wallenius unidade AOT, neutralizando a água novamente, 

conforme mostrado na Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17 – Sistema PureBallast ® 

Fonte: Adaptado de www.alfalaval.com 
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Os elementos que compõem este sistema são: filtros, sistema de radiação UV 

com câmaras de reator com catalisador (dióxido de titânio), painéis de energia 

para reatores, unidade de limpeza para as lâmpadas, medidor de vazão e 

painel de controle. Este sistema foi homologado pela IMO em 2007. 

4.4.3 Hyde GuardianTM, Hyde Marine (Lamor Group) 

O sistema Hyde GuardianTM ® foi desenvolvido e patenteado pela Hyde 

Marine (Lamor Group). Este sistema foi desenvolvido para operar no lastro e no 

deslastro do navio.  Durante o lastro, a água passa por um filtro de 50 mícrons 

para remover quaisquer partículas maiores e organismos. A água segue até a 

unidade que gera radiação UV. O sistema UV utiliza lâmpadas de média 

pressão orientadas perpendicularmente ao fluxo da água para aumentar a 

eficiência do tratamento e reduzir o tamanho do sistema. A forma de operação 

do sistema é análoga ao sistema anterior, pois na operação de deslastro a 

água passa pelo sistema UV novamente. A Figura 4.18 mostra o sistema 

instalado a bordo do navio Mercury (HYDE GUARDIANTM, 2010). 

 

 

Figura 4.18 – Sistema Hyde GuardianTM instalado a bordo do navio Mercury 

Fonte: Adaptado de www.hydemarine.com 
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Os elementos que compõem este sistema são: filtros, sistema de radiação UV, 

painéis de energia para reatores, unidade de limpeza para as lâmpadas, 

medidor de vazão e painel de controle energia. Este sistema foi homologado 

pela IMO em 2008.  

4.4.4 Ecochlor, Ecochlor Inc. 

O sistema Ecochlor ® foi desenvolvido e patenteado pela Ecochlor, Inc. Este 

sistema foi desenvolvido para operar durante a operação de lastro do navio, em 

que a água segue até a unidade de filtração. A água, depois de filtrada, é 

direcionada para um sistema de injeção de dióxido de cloro. Após a aplicação 

do gás a água segue para o tanque de lastro. Uma das características do 

dióxido de cloro é a rápida dissipação, sendo ambientalmente aceitável.  A 

Figura 4.19 ilustra o sistema de tratamento. 

 

 

Figura 4.19 – Sistema Ecochlor 

Fonte: www.ecochlor.com 
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4.5 Comparação dos equipamentos homologados 

Os elementos que compõem este sistema são: filtros, medidor de fluxo 

ultrassônico, unidade de armazenamento de químicos e unidade de mistura, 

bomba e painel de controle. Este sistema foi homologado pela IMO em 2008. 

Schnack et al. (2009) pesquisaram o custo de aquisição e operação de cada 

um dos sistemas apresentados acima homologados pela IMO para um navio 

graneleiro da classe Panamax, cujas características, bem como os custos 

operacionais estão na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Características do navio Panamax 

Comprimento (m) 180 

Boca (m) 30 

Calado carregado (m) 14 

Calado leve (m) 10 

DWT (t) 35.000 

Volume de Carga (m
3
) 46.800 

Velocidade (nós) 14 

Quantidade de bombas de lastro 2 

Capacidade da bomba de lastro (m
3
/h) 800 

Capacidade leve de lastro (m³) 12.900 

Capacidade total de lastro (m³) 23.000 

Estimativa de viagens por ano 9 viagens condição de lastro leve 
e 1 condição total de lastro 

Estimativa de custo de combustível anual incluindo 
máquinas principais e auxiliares durante a operação do 
navio. 

US$2.300.000 

Estimativa de custo de combustível anual das máquinas 
auxiliares utilizadas nas operações de troca de água de 
lastro . 

US$300.000 

Fonte: Adaptado de Schnack et al. (2009) 

 

No custo de aquisição foi incorporado o valor da instalação do equipamento, 

incluindo para cada sistema os recursos necessários para este fim, como por 

exemplo, tubulação, cabos elétricos e estrutura de aço para reforços e fixação, 

conforme mostrado na Tabela 4.3. 

 

 



107 
 

 

Tabela 4.3 – Custo de capital para cada alternativa de tratamento homologada 
pela IMO para um navio  Panamax 

Descrição 

NEI VOS 

NEI 
Treatment 
Systems 

SEDNA 

Hamann AG 

PureBallast 

Alfa Laval 
AB 

Guardian 

Hyde Marine 

Ecochlor 

Ecochlor 
Inc. 

Aquisição 
(US$) 

640.000 1.670.000 1.180.000 1.240.000 680.000 

Instalação 

(US$) 
130.000 270.000 60.000 140.000 40.000 

Total 

(US$) 
770.000 1.940.000 1.240.000 1.380.000 720.000 

Fonte: Adaptado de Schnack et al. (2009) 

 

O custo de operação considera o custo adicional de consumo de combustível, 

em função de maior utilização do sistema Diesel Gerador durante as operações 

de lastro, bem como outros elementos necessários para operação do sistema, 

como aquisição de químicos e etc.  

 

Tabela 4.4 – Custo anual adicional de operação do sistema 

Descrição 

NEI VOS 

NEI 
Treatment 
Systems 

SEDNA 

Hamann AG 

PureBallast 

Alfa Laval 
AB 

Guardian 

Hyde Marine 

Ecochlor 

Ecochlor 
Inc. 

Adicional de 
combustível 

(US$) 
15.000 4.000 6.000 2.000 1.000 

Serviço (US$) 10.000 35.000 16.000 3.000 17.000 

Total (US$) 25.000 39.000 22.000 5.000 18.000 

Fonte: Adaptado de Schnack et al. (2009) 

 

Por fim, foi realizada uma avaliação do volume adicional de emissões de cada 

sistema, conforme mostrado na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Emissões adicionais geradas pelo navio em função de cada um 
dos sistemas de tratamento 

Descrição 

NEI VOS 

NEI 
Treatment 
Systems 

SEDNA 

Hamann AG 

PureBallast 

Alfa Laval 
AB 

Guardian 

Hyde Marine 

Ecochlor 

Ecochlor 
Inc. 

CO2(toneladas) 115 29 47 18 8 

Substâncias 
ativas 

(toneladas) 
- 21 - - 6 

Fonte: Adaptado de Schnack et al. (2009) 

 

A seleção de cada sistema de tratamento fica condicionada às características 

do navio tais como: espaço disponível para instalação, custo de aquisição, 

instalação, operação e manutenção (que não foram considerados neste 

estudo), além dos requisitos adicionais necessários para o funcionamento do 

sistema, como potência requerida dos Diesel-Geradores, capacidade das 

bombas de lastro, que impõem a seleção do tipo de tratamento em função da 

sua vazão, bem como as emissões oriundas de cada sistema. 

 

Além disso, existe a rota que o navio irá operar que poderá priorizar um 

sistema em detrimento de outro, em função dos requisitos de eficiência 

exigidos por cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos, os estados de Nova 

Iorque e Wisconsin anunciaram que a partir de 2012 e 2013 irão impor 

requisitos 100 e 1000 vezes mais restritos daqueles estabelecidos pela IMO em 

2004 respectivamente, para permitir o despejo de água de lastro em seu 

território (NALBONE, 2009 e NEW YORK STATE DEPARTMENT OF 

ENVIRONMENTAL CONSERVATION, 2009). Deste modo, os sistemas de 

tratamento a bordo dos navios deverão atender esses critérios. Logo, o 

armador deverá selecionar o sistema que atenda esses parâmetros, caso eles 

existam. 

 

É importante salientar que as condições em que estes sistemas apresentados 

acima foram testados consideram mar e rotas conhecidas pelos fabricantes, ou 
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seja, foi selecionado um navio, instalado o sistema e monitorada a eficácia do 

tratamento por seis meses (prazo estipulado pela IMO para testes a bordo). 

Considerando que neste período o navio fez três ou quatro viagens de longo 

curso é muito difícil afirmar que o sistema é capaz de eliminar todas as 

espécies patogênicas e exóticas que existem ao redor do mundo, pelo fato do 

navio ter visitado uma pequena porção dos portos existentes.  

 

Outro ponto importante são os custos apresentados que se referem aos de um 

navio de pequeno porte. Certamente para navios maiores como Capesize ou 

VLCC, os custos de aquisição, operação, manutenção, bem como as emissões 

serão maiores.  

 

Por outro lado, uma vez que o navio seja dotado de um sistema de tratamento 

a bordo já oferece uma melhor condição de controle e monitoramento da 

qualidade da água de lastro despejada no porto de destino. 

4.6 Discussão 

Todos os métodos de tratamento físico, químico e biológico apresentados 

acima não garantem elevada eficiência no tratamento, ou seja, nenhum deles 

consegue erradicar totalmente da água de lastro as espécies exóticas ou 

patogênicas, o que mostra que o problema ainda não está resolvido para a 

comunidade marítima internacional. Todos apresentam vantagens e 

desvantagens no que tange à sua utilização. Alguns são facilmente 

implementados como os biocidas, em que não exigiria alto grau de treinamento 

da tripulação, embora existam os riscos de contato durante o manuseio e ao 

meio ambiente. Entretanto, o problema gerado pelos resíduos da combinação 

água de lastro versus biocidas, por exemplo, o cloro, apresenta sérios riscos ao 

meio ambiente, sendo muito difícil que as autoridades sanitárias internacionais 

permitam que o navio despeje a água de lastro com essa mistura. Tudo indica 
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que dificilmente esse método será utilizado em larga escala a bordo dos 

navios. 

 

A desoxigenação apresenta-se como uma boa alternativa a bordo dos navios, 

sendo que grande parte dos navios petroleiros utilizam-se de gás inerte, 

contudo, o custo para este tipo de equipamento apresentou-se relativamente 

alto.  

 

O uso de aquecimento da água de lastro tem como mérito não precisar de um 

tratamento primário como filtração e a certeza da esterilização da água.  

Contudo, deve-se considerar que é muito difícil aquecer 10.000 m³ de água de 

20º para 40º e manter esta temperatura uniforme por longo tempo. Além do que 

seu uso pode trazer sérios problemas ao meio ambiente se não houver um 

controle efetivo da temperatura de descarga da água de lastro tratada. Isso 

porque a descarga de água em alta temperatura pode ocasionar a morte dos 

organismos que vivem no local da descarga. 

 

Outros métodos como UV e elétricos ainda precisam de testes efetivos para 

comprovar sua eficácia. Por outro lado, não se tem ainda indicativos dos efeitos 

nocivos que os raios UV podem causar ao meio ambiente quando a água de 

lastro é despejada. Além disso, deve-se mensurar os riscos da instalação 

destes equipamentos, bem como os riscos que a tripulação estará sujeita em 

caso de acidentes com o navio. Equipamentos baseados em UV geralmente 

utilizam lâmpadas de mercúrio, material que é tóxico. O descarte das lâmpadas 

é uma questão importante, pois elas são altamente tóxicas e dependem de um 

procedimento de descarte seguro. Cabe ressaltar que uma falha deste sistema 

pode comprometer toda a operação de lastro a bordo de um navio. Discussões 

neste sentido ocorreram durante o ICBWM-2008 com os fabricantes destas 

tecnologias, que não souberam informar qual a durabilidade e o período de 

troca das lâmpadas utilizadas neste processo, alegando que ainda estão em 

testes a bordo dos navios. 

 

Verificou-se ao longo do trabalho que na maioria dos casos, o método de 

filtração tem que ser utilizado para conferir maior eficiência ao método principal. 
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Os filtros grosseiros são incorporados rotineiramente na maquinaria a bordo do 

navio para impedir a entrada de grandes objetos nos sistemas. Entretanto, 

quando a abertura das telas é reduzida para remover os organismos pequenos, 

tais como aqueles na escala de 10 μm, pode ocorrer a rápida obstrução e 

incrustação. Os filtros têm a desvantagem de ser uma simples técnica de 

separação de camadas, uma vez que o material é depositado na tela, o fluxo 

de água através da rede declina rapidamente.  

 

Por outro lado, cabe salientar que todos os tratamentos a bordo do navio 

requerem suprimento de energia e, como resultado, podem aumentar o 

consumo de combustível e podem gerar maior impacto ambiental associado 

com as emissões de gases e resíduos do processo de tratamento (lâmpadas 

UV, sedimentos retidos nos filtros, filtros entupidos, bem como 

microorganismos e até mesmo peixes e outros animais marinhos mortos). 

Deste modo, deve-se recorrer aos tratamentos que utilizam a menor 

quantidade de energia possível. Assim, os tratamentos com calor residual ou 

desoxigenação podem ser uma boa alternativa.  Os fabricantes dos sistemas 

de tratamento foram questionados durante o ICBWM -2008 sobre os impactos 

das suas tecnologias em relação ao aumento no consumo de combustível e 

energia do navio, mas não informaram com clareza qual o impacto que suas 

tecnologias podem causar, dizendo apenas que estes impactos estão sendo 

mensurados.  

 

Outra consideração importante é que, em grande parte dos métodos 

apresentados, é necessário fazer adaptações na maquinaria existente do 

navio. Considerando que a frota existente tenha que se adaptar e utilizar um 

sistema de tratamento de água de lastro a bordo, certamente será necessária a 

instalação de tubulações adicionais, bombas, sistemas elétricos o que poderá 

aumentar os níveis de manutenção dos navios e seus custos associados.  

 

Além disso, há de se considerar também que estes sistemas podem falhar 

enquanto o navio estiver em alto mar. Nestes casos, será necessário conduzir 

o navio até a terra e utilizar-se de algum método operacional como a troca 

oceânica. Deste modo, mesmo com um sistema dotado de tratamento a bordo, 
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o navio deverá ter procedimentos operacionais para o controle da água de 

lastro. 

 

A eficácia de tratar a água do lastro com um biocida químico poderia ser 

avaliada medindo a quantidade de biocida (residual) na água, ao invés do nível 

de organismos. Do ponto de vista ambiental, um biocida desejável na água de 

lastro seria um que se degrada rapidamente em produtos secundários não 

tóxicos e que não gere uma ameaça química ao ambiente receptor.  

 

Outra técnica que pode ser aplicada é o monitoramento da turbidez após a 

filtragem. A turbidez indica se há partículas na água, algumas delas podendo 

ser organismos vivos. A baixa turbidez indicaria a falta de populações 

biológicas densas. Uma turbidez elevada poderia indicar concentrações de 

plâncton e de sedimento suspenso, sendo possível detectar falhas no processo 

de tratamento, principalmente quando se aplica UV. Já no caso do tratamento 

térmico deve-se analisar a temperatura da água residual e o nível dos 

organismos resultantes do processo. Cabe salientar que essas análises são 

quantitativas, ou seja, é necessário coletar amostrar e analisá-las em 

laboratório.  

 

Em resumo, todos os métodos apresentam riscos potenciais, o que demanda  

treinamento e instalação de padrões de segurança. Assim, julga-se importante 

que os oficiais e os tripulantes dos navios estejam aptos a monitorar a água do 

lastro. Por exemplo, muitos tripulantes já estão familiarizados com a operação 

e a manutenção dos sistemas de filtragem para a coleta de água refrigerada, 

que são similares aos sistemas que seriam utilizados para tratar a água de 

lastro. Cabe salientar que nem todas as tecnologias propostas apresentam o 

mesmo grau de exigência e treinamento, devendo-se analisar caso a caso. 

 

No ICBWM-2008 durante a apresentação de um fabricante de sistemas de 

tratamento de água de lastro baseado na tecnologia UV e filtração, o Prof. 

Mesbahi da Universidade de New Castle questionou o fabricante a respeito da 

confiabilidade e garantia que o sistema proposto poderia fornecer aos 

armadores. O fabricante respondeu que não poderia garantir com segurança 
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total que seu sistema estava isento de falhas, mas se caso isso acontecesse 

ele poderia contar com o apoio dos três escritórios espalhados pelo mundo, 

sendo nos EUA, Alemanha e Singapura. Contudo, fica uma questão, caso um 

navio esteja carregado e operando, por exemplo, na América do Sul, quanto 

tempo ele ficará aguardando para ser reparado? Uma vez declarado que o 

navio tem um sistema de tratamento a bordo deficiente qual autoridade 

portuária permitirá o despejo da água de lastro a bordo? Por fim, quem pagará 

o prejuízo do armador e do dono da carga? 

 

Deste modo, não se deve descartar a possibilidade de se avaliar alternativas 

de tratamento para água de lastro fora dos navios, como o tratamento em terra. 
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5 TRATAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO NO PORTO 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar as características das estações 

de tratamento de água de lastro existentes ao redor do mundo. Basicamente, 

estas estações são dedicadas ao tratamento da água de lastro misturada com 

óleo oriundo dos tanques de carga dos navios que operam principalmente no 

Alasca e na Europa. A descrição destas instalações tem como finalidade 

mostrar que é possível efetuar a coleta e tratamento da água de lastro no porto. 

Neste caso, o tratamento tem um foco na eliminação de espécies exóticas e 

patogênicas. O tratamento no porto não precisa necessariamente ser através 

de tancagem para recepção da água, outras alternativas se apresentam no 

decorrer do capítulo. Por fim, faz-se uma discussão sobre estas alternativas de 

tratamento de água de lastro no porto e seu entorno.  

5.1 Tratamento em terra 

Este método consiste em transferir a água a bordo dos tanques de lastro do 

navio para uma unidade de tratamento em terra. Nos Estados Unidos estão 

sendo desenvolvidos estudos, encomendados pelo governo, para analisar a 

viabilidade da implantação destas estações de tratamento de água de lastro. 

Estão sendo examinados os portos de Milwaukee e Baltimore (BROWN e 

CALDWELL, 2007; GREENMAN et al., 1997) e o terminal de navios de cruzeiro 

de São Francisco (BLUEWATER NETWORK, 2005). Na Austrália foram 

realizados estudos em 1993 e 1997, pelo próprio governo, para instalação de 

uma estação de tratamento em terra no porto de Vitória. 
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Estes fatos indicam que esta alternativa pode ser uma opção para minimizar o 

despejo ilegal de água de lastro nas águas brasileiras. Atualmente, todas as 

alternativas de tratamento de água de lastro devem ser testadas em unidades 

de terra, ou seja, as tecnologias são testadas em estações em terra por pelo 

menos 30 dias, antes de ser instalado a bordo dos navios. Nestas estações é 

medida a eficácia do tratamento, em que é coletada água dos navios e da 

própria região portuária para tratamento. Existem várias estações de testes dos 

sistemas de tratamento produzidos para serem embarcados a bordo dos 

navios, nos Estados Unidos, Europa e Ásia para este fim, o que sugere que 

estas tecnologias podem ser adaptadas para ficar operando em instalações de 

tratamento terrestre.  

 

Conforme mencionado anteriormente, existem unidades em terra que têm 

finalidade de separar o óleo da água de lastro, quando navios utilizam os 

tanques de carga para transportar água de lastro. Estas estações são uma 

evidência de que é possível operacionalmente retirar a água de lastro dos 

navios no porto, sem comprometer sua funcionalidade. Na região do Alasca 

navios petroleiros, além de usarem água de lastro nos tanques segregados, 

utilizam também os tanques de carga para lastrear o navio. Em função das 

restrições ambientais para o despejo de água misturada com óleo, o terminal 

dispõe de uma estação para receber e tratar esta água. A Figura 5.1 apresenta 

o terminal portuário de Valdez no Alasca, que dispõe de uma unidade de 

recepção e separação de óleo da água de lastro (VALDEZ TERMINAL, 2009).  
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Figura 5.1– Terminal de Valdez - unidade de tratamento em Valdez 

Fonte: Valdez Terminal (2009) 

 

A água é transferida dos tanques de lastro para tanques de armazenamento 

em terra, em que ocorre a separação entre óleo e água por diferença de 

densidade. A água, então, é bombeada para uma estação de flotação em que 

são injetadas micro bolhas de ar juntamente com um polímero que reage com 

os resíduos de petróleo, que são absorvidos na espuma formada pelo 

processo. Finalmente, ocorre o tratamento biológico, com a inserção de 

micróbios na água, que metabolizam os componentes de petróleo, e removem 

quaisquer resíduos químicos antes da descarga da água no porto. 

 

As características físicas da estação de tratamento de água de lastro de Valdez 

são as seguintes (VALDEZ TERMINAL, 2009): 

• Três tanques de recebimento de água de lastro com capacidade 

70.000 m3 de água de lastro; 

• Um tanque para tratamento biológico com capacidade de 21.000 

m3; 

• Tubulações nos berços de 42 polegadas de diâmetro; 
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• Capacidade de tratamento mensal 800.000 m3; 

• Difusor de linha que localizado a 80 m de profundidade a uma 

distância de 300 m da costa; 

O terminal recebe aproximadamente 10 milhões de m3/ano de água de lastro 

misturada com óleo. 

 

Outras estações com mesma finalidade foram instaladas nos portos de Sullom 

Voe e Scarpa Flow na Escócia. Elas funcionam desde a década de 70 e 

seguem o mesmo principio de operação. No Terminal de Flotta Oil, no porto de 

Scarpa Flow, os navios petroleiros só podem despejar a água dos tanques de 

carga para os dois tanques de armazenamento com capacidade de 159.000 

m3. Essas informações estão disponíveis na pagina web dos terminais. 

As características desta estação são: 

• Dois tanques de recebimento de água de lastro com capacidade 

159.000 m3 de água de lastro; 

• O sistema de bombas de captação de água de lastro com vazão 

de 4.000 m3/h; 

• Um tanque para tratamento biológico com capacidade de 21.000 

m3; 

• Tubulações para deslastro nos berços de 16 polegadas de 

diâmetro; 

• O terminal recebe aproximadamente 16 milhões de m3/ano de 

água de lastro. 

 

Estas unidades de recepção de água de lastro foram exigidas de acordo com 

um anexo da MARPOL 73/78 e devem ser implementadas no Brasil em função 

das exigências da Lei 9966/00. Estas instalações são operadas com a 

finalidade de separar o óleo da água de lastro, mas podem ser modificadas 

para incorporar um tratamento da água de lastro para remoção dos organismos 

aquáticos não nativos indesejáveis (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996).  
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As modificações devem contemplar essencialmente outra forma de 

processamento, pois neste caso, uma vez separada a água do óleo, deve ser 

aplicado algum tratamento para eliminar as espécies presentes na água. Este 

tratamento pode ser, por exemplo, aquecimento, radiação UV ou simplesmente 

filtração antes de descartar a água no oceano. Contudo, até o momento não 

foram quantificados os custos para tais adaptações.  

 

Existe nos Estados Unidos uma unidade de teste para tratamento de água de 

lastro na Flórida, denominada como Ballast Water Treatment Test Facility at 

NRL Key West, em que se dispõe de tanques para coleta da água de lastro, 

unidades de controle químico e biológico da água, bem como unidade de 

transferência da água tratada para o descarte no mar (COPPING, 2008). Esta 

unidade foi construída em 2007, sendo a primeira unidade para tratamento de 

água de lastro no mundo, em pequena escala. Foi uma iniciativa da Great 

Ships, com apoio da indústria marítima dos Grandes Lagos, agências federais 

e outros órgãos governamentais, para inibir a proliferação de espécies exóticas 

no país. A unidade é composta de quatro tanques, cada um com capacidade 

de 50.000 galões, ou seja, 189 m3 cada. 

 

Leffler et al. (2008) descrevem uma estação de testes de tecnologias em terra 

em escala real, instalada nos Estados Unidos. Ela foi fabricada com apoio da 

Great Ships Imitative, próximo à ponte de Duluth, em Minnesota. Esta estação 

utiliza diversos sistemas de tratamento como radiação, UV, O3, biocidas e 

filtração. 

 

Honda et al. (2008) apresentaram o esquema de uma estação em terra 

utilizada para tratar pequena quantidade de água de lastro durante a fase de 

teste da tecnologia proposta, baseando-se também no uso de O3 e filtragem,  

conforme mostrado na Figura 5.2. 



119 
 

 

 

Figura 5.2– Arranjo de uma estação de tratamento em terra 

Fonte: Honda et al. (2008) 

 

Os resultados dos testes conduzidos nesta estação indicaram que o sistema 

proposto pode ser instalado com segurança a bordo dos navios. Além disso, as 

análises da qualidade da água indicaram que o tratamento atingiu os padrões 

estabelecidos pela IMO para aquela região. Após os teste em terra esse 

sistema foi instalado a bordo de um navio para avaliar sua eficácia, para 

requerer aprovação pela IMO. Contudo, até o presente momento não foram 

divulgados os resultados dos testes11. 

 

Um estudo realizado pelo Porto de Milwaukee nos Estados Unidos, 

encomendado pela Wisconsin Department of Natural Resources (WDNR) 

desenvolvido por Brown e Caldwell (2007) apresentou os resultados de uma 

avaliação técnica comercial para instalação de uma estação de tratamento de 

água de lastro no porto, conforme mostrado na Tabela 5.1. Neste estudo foram 

avaliadas várias alternativas de tratamento existentes, considerando os custos 

                                            
11

 Até janeiro de 2012 não foram encontrados os resultados desses testes conduzidos com 
esse sistema de tratamento de água de lastro. 

Oceano Água bruta tanque2
Tanque de água controlado
(água sem tratamento)

Tanque de água

tratada
Água bruta tanque 1

Ajuste do
tanque

Dispositivo
De amostragem 1

Oceano
Pré-filtro

Gás/liquido
Tanque de separação

1

Injeção de
ozônio

Painell de 

instrução de 
força

Gerador ozônio

Circulação da água

Medidor de vazão

Dispositivo
De amostragem 2

Zona do desperdício

bomba de lastro
Tubulação especial

Destruição por partículas de ozônio

Descarte de água
Tratamento do tanque

Abertura de válvula

manual

Fechada de válvula
manual

Checagem da válvula



120 
 

 

de cada tecnologia. Analisou-se também a viabilidade do emprego de três 

sistemas de transporte para coletar a água de lastro dos navios: caminhão, 

trem (car rail) e barcaça. Além disso, o estudo computou os custos de todos os 

equipamentos necessários para implantar o sistema de coleta no porto, bem 

como a operação do sistema.  

 

Tabela 5.1– Comparativo das opções de tratamento de água de lastro12 

 

Fonte: Brown e Caldwell (2007) 

 

Segundo os autores, pelo critério de custo, a melhor opção seria fazer o 

transbordo do lastro para uma barcaça que depois transportaria a água de 

lastro até a estação de tratamento, que utiliza  tratamento ultravioleta. Contudo, 

uma vez que a barcaça já está sendo utilizada para coletar a água de lastro 

                                            
12

 Os valores apresentados estão em dólares americanos de 2007. 

ALTERNATIVA

Bombeamento 

para navio Transporte Armazenamento

Filtragem e 

bombeamento para 

estação de 

tratamento

Tratamento TOTAL

Transporte e armazenagem com 

barcaça - tratamento UV
100.000,00$       500.000,00$     -$                       150.000,00$            560.000,00$        1.310.000,00$  

Transporte com duto para estação 

de tratamento com UV
100.000,00$       2.600.000,00$  1.200.000,00$       150.000,00$            560.000,00$        4.610.000,00$  

Transporte e armazenagem com 

barcaça - tratamento Ozonio
100.000,00$       500.000,00$     -$                       150.000,00$            800.000,00$        1.550.000,00$  

Transporte com duto para a estação 

de tratamento com Ozonio
100.000,00$       2.600.000,00$  1.200.000,00$       150.000,00$            800.000,00$        4.850.000,00$  

Transporte e armazenagem com 

barcaça - tratamento Filtragem
100.000,00$       500.000,00$     -$                       150.000,00$            1.000.000,00$     1.750.000,00$  

Transporte com duto para a estação 

de tratamento com Filtragem
100.000,00$       2.600.000,00$  1.200.000,00$       150.000,00$            1.000.000,00$     5.050.000,00$  

Transporte e armazenagem com 

barcaça - tratamento Cavitação 

hidrodinâmica
100.000,00$       500.000,00$     -$                       150.000,00$            800.000,00$        1.550.000,00$  

Transporte com duto para a estação 

de tratamento com Cavitação 

hidrodinâmica

100.000,00$       2.600.000,00$  1.200.000,00$       150.000,00$            800.000,00$        4.850.000,00$  

Transporte e armazenagem com 

barcaça - tratamento com Cavitação 

hidrodinâmica com armazenagem 

adicional

100.000,00$       500.000,00$     -$                       150.000,00$            2.500.000,00$     3.250.000,00$  

Transporte com duto para a estação 

de tratamento com Cavitação 

hidrodinâmica com armazegem 

adicional

100.000,00$       2.600.000,00$  1.200.000,00$       150.000,00$            2.500.000,00$     6.550.000,00$  



121 
 

 

deveria ter sido avaliada a possibilidade de instalação de um sistema de 

tratamento na própria barcaça, análise que não foi considerada pelos autores, 

mas será proposta neste estudo. Esse mesmo estudo foi revisado em 2008, 

porém esses documentos não se encontram públicos. 

 

O NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1996) menciona que as vantagens 

principais do tratamento em terra são: 

• As autoridades do porto (ou regionais) poderiam operar e manter as 

instalações e poderiam monitorá-las rotineiramente para determinar a 

extensão e a eficácia do tratamento; 

• As operações em uma instalação terrestre permitem o melhor controle 

do tratamento do que sob condições operacionais potencialmente 

difíceis a bordo do navio; 

• O rejeito oriundo do processo de tratamento pode ser disposto de uma 

maneira ambientalmente aceitável sob o controle de uma autoridade 

apropriada. 

• Unidades em tratamento em terra podem mesclar as alternativas de 

tratamento para garantir maior eficácia para o processo, da mesma 

forma que pode ser feito a bordo do navio. 

 

Cohen (1998) apresenta as seguintes vantagens deste sistema: 

• A água de lastro pode ser tratada em conjunto com o esgoto em unidade 

de desinfecção no entorno do porto ou na rede municipal; 

• Podem ser aplicados em estações em terra métodos semelhantes à 

filtração que podem remover muitos estágios de vida resistentes (cistos 

e esporos), assim como organismos e inorgânicos suspensos no 

sedimento, além de poder combinar métodos como biocidas, UV que 

são mais baratos e eficientes; 

• Maior segurança da tripulação, pois não existe contato com os agentes 

tóxicos dos tratamentos a bordo e evita problemas de corrosão e 

estresse estrutural em função das variações térmicas que alguns 

métodos podem oferecer; 
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• Não requer espaço adicional ao navio especialmente na sala de 

máquinas, nem aumento no consumo de energia do navio, instalações e 

modificações do projeto original; 

• O método pode oferecer uma economia de escala na construção e 

operação de estações em terra versus o número de equipamentos que 

precisariam ser instalados nos navios para tratar a mesma quantidade 

de água de lastro. 

 

Gollasch et al. (2007) apresenta as seguintes vantagens: 

• Atualmente, os navios petroleiros são exemplos da possibilidade de 

desenvolver um sistema padronizado nos portos para fazer a 

transferência da água de lastro.  Todo terminal portuário dedicado à 

operação de navios petroleiros tem seus sistemas de bombeamento 

padronizado, permitindo assim que qualquer navio realize sua operação 

de carga e descarga. Desse modo, o mesmo conceito de projeto 

padronizado de tubulações para retirada de petróleo e derivados pode 

ser aplicado no desenvolvimento de sistemas coletores de água de 

lastro dos navios nos portos; 

• Unidades em terra podem ser fonte de fornecimento de água tratada 

para o porto e para os navios que precisam carregar um lastro limpo. 

 

Contudo, os mesmos autores também apresentam as principais desvantagens 

das instalações do tratamento em terra tais como: 

 

• Necessidades de encanamentos de conexão entre as estações de 

tratamento e todos os berços; cada navio precisaria ter seu sistema de 

bombeamento de água de lastro modificado, caso não exista a 

possibilidade do uso de mangotes para se conectar com os tanques de 

lastro (AQIS, 1993). Os portos maiores precisariam de múltiplas 

unidades de recepção; 

• Os atrasos no transporte podem ocorrer se a capacidade do lastro dos 

navios excedesse a capacidade do sistema de tratamento (que inclui os 

tanques de armazenamento); 
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• Se os navios são capazes de trocar o lastro no mar, os operadores do 

navio provavelmente elegeriam usar esta opção do que usar as 

facilidades em costa, assim limitando a viabilidade econômica de tais 

facilidades. 

• Alto custo de aquisição de terra para instalação dos sistemas de 

armazenamento; 

• Pode não ser possível tratar a água de lastro despejada pelo navio 

durante sua entrada no canal de acesso, para aliviar seu calado, ou 

acelerar o processo de deslastro, o que pode contribuir para a 

bioinvasão.  

 

Apesar destas desvantagens, o tratamento em terra permanece como uma 

alternativa factível dentro de uma gama de opções atualmente disponíveis para 

tratar a água de lastro, desde que os critérios para a segurança, aceitabilidade 

ambiental, operações e rentabilidade, sejam considerados. A seguir serão 

apresentadas alternativas de tratamento da água de lastro na região portuária. 

5.1.1 Estação de tratamento móvel 

Uma possibilidade de tratar á água de lastro é através de estações móveis 

(navios/barcaças). Elas podem tratar a água dos navios que não dispõem de 

instalações de tratamento a bordo, ou mesmo captar a água de lastro do navio 

e transportá-la para uma unidade de tratamento costeira, conforme proposto 

por (HALLEGRAEFF, 1993; CARLTON, 1995; BROWN & CALDWELL, 2007). 

 

Isto exigiria o transporte de grandes quantidades de água de lastro através de 

grandes portadores de carga (PEREIRA e BRINATI, 2008). Este tipo de 

transporte – Transflastro - pode ser realizado através de barcaças oceânicas 

ou até mesmo navios petroleiros desativados e adaptados para este tipo de 

operação. Como é uma exigência mundial que os navios que transportem 

substâncias tóxicas tenham casco duplo, muitos navios com idade avançada 

deixaram de fazer estas viagens e ficaram fora de operação. Deste modo, eles 

poderiam ser utilizados para realizar este tipo de serviço.  
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A vantagem deste sistema é que os portos podem ter uma ferramenta de 

controle, ou seja, estariam implementando barreiras de entrada e oferecendo 

um serviço aos navios que não podem receber sistemas de tratamento a bordo. 

Este sistema possibilita que o agente portuário faça um controle dos volumes 

de água de lastro despejados por cada navio, bem como tenha condições de 

validar seu tratamento e garantir que na sua área de influência a água de lastro 

lançada é tratada. Além disso, abre-se a oportunidade para criar um novo 

serviço portuário, como ocorre com a operação de bunker, dragagem entre 

outras. Cabe salientar que, neste caso, existe a necessidade de uma regulação 

para deliberar sobre a operação comercial do Translastro.  

 

Em último caso, se o porto não deseja instalar estações em terra, ele pode 

coletar a água do navio em unidade móvel sem tratamento e despejar em alto 

mar para garantir o cumprimento das regras. Obviamente, nestes casos, deve 

ser realizado um estudo de viabilidade econômica. 

 

Gollasch et al. (2007) sugerem que esta opção seja apenas aplicável em 

circunstâncias especiais, por exemplo, em portos com limitações de berços, 

semelhantes aos portos de exportação de óleo em que um ou dois navios 

podem atracar a contra bordo e operar ao mesmo tempo. 

5.2 Reuso da água de lastro 

Instalar uma unidade de tratamento de água de lastro em terra permite cogitar 

alternativas para o reuso da água de lastro. Esse é um aspecto muito 

importante, pois a água de lastro é vista como um problema que precisa ser 

gerenciado, cujos custos de tratamento podem ser onerosos, tanto para os 

portos quanto para os armadores. Assim, deve-se buscar encontrar alguma 

alternativa de reutilização desta água que pode ser descartada no entorno do 

porto. 
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Uma primeira alternativa poderia ser armazenar a água e transferi-la para os 

navios que precisassem de água de lastro para sair do porto na condição de 

lastro. Contudo, dependendo da característica do porto isso não é possível. Por 

exemplo, um porto dedicado somente à exportação de minério recebe os 

navios sem carga e, geralmente, eles partem totalmente carregados para seu 

destino. A água de lastro captada desses navios deve ser armazenada, tratada 

e depois descartada, pois não há possibilidade de ser transferida para tanques 

de lastro de navios, a não ser que o mesmo porto tenha operação de 

importação de produtos. Mesmo assim, o volume de água de lastro recebida de 

grandes navios nem sempre é compatível com o volume requisitado pelos 

navios de importação. Sendo assim, sempre poderá haver um problema de 

balanço de massa. 

 

Diante dessa problemática, devem-se buscar alternativas mais eficazes para o 

reuso da água de lastro. Se o problema é balanço de massa, associado com 

capacidade de armazenamento, tratamento e descarte, porque não 

dessalinizar a água de lastro? É sabido que em muitos lugares do mundo 

existe o problema da escassez de água doce, tanto para o consumo quanto 

para a agricultura e indústrias. A opção que muitos países utilizam para mitigar 

o problema, como os Emirados Árabes, Israel e até mesmo os Estados Unidos 

é dessalinizar a água do mar e fornecer para consumo. 

 

Uma estação de dessalinização deve ser capaz de retirar o sal da água do mar 

e produzir água doce. Os principais processos empregados neste tipo de 

instalação são (CASTAING ET AL., 2010): 

 

 Processo de destilação térmica: 

o Destilação em múltiplos estágios; 

o Destilação de múltiplo efeito; 

o Compressão do valor destilado; 

o Destilação solar; 

 Processos de separação por membrana: 

o Eletrodiálise; 
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o Recuperação por osmose: 

 Com recuperação de energia; 

 Sem recuperação de energia; 

 

O processo de destilação térmica consiste em aquecer a água do mar até o 

ponto de ebulição e gerar vapor que é condensado para se transformar em 

água doce. Para este processo é requerida energia térmica, que pode ser 

produzida por uma fonte convencional ou alternativa, como por exemplo, 

energia solar (SUBAN et al., 2010). 

 

No processo de membrana, é requerida energia elétrica para acionar o sistema 

de captura e compressão da água (70-80 atmosfera) ou para ionização da 

água do mar. Em comparação com outros processos o sistema de osmose 

reversa é relativamente novo e mais eficiente. Deste modo, será descrito, a 

seguir, com mais detalhes o funcionamento deste sistema (PIZZINO, et al., 

2009). 

5.2.1 Processo de osmose reversa 

Para o processo de osmose reversa a água deve ser pressurizada junto à 

membrana para que possa haver a separação do sal da água. Neste processo 

não é necessário aquecer a água ou realizar a troca de estado (líquido-

gasoso). O tratamento consiste das seguintes fases: 

 Pré-tratamento; 

 Osmose reversa; 

 Pós-tratamento. 

Pré-Tratamento 

Neste processo o pré-tratamento da água do mar é muito importante para 

maximizar o uso das membranas. O pré-tratamento consiste de destruir os 

microorganismos e retirar os sólidos suspensos na água salina captada. Esta 

etapa consiste de: pré cloronização a água do mar, coagulação das partículas 



127 
 

 

de colicóides, filtração fina e adição de ácidos para correção do pH 

(CASTAING et al., 2010). 

Osmose reversa 

Nesta etapa as bombas de alta pressão succionam a água e a direcionam em 

alta pressão até as membranas que retiram o sal da água. Apenas uma porção 

de água passa pelas membranas sem sal. Ao mesmo tempo, outra porção de 

água é descarregada sem atravessar as membranas contendo ainda a mesma 

salinidade quando captada. A quantidade de água descarregada como resíduo 

é da ordem de 20 a 70% do fluxo total que passa pelo sistema. Esse fator 

depende exclusivamente do tipo de membrana que está sendo utilizada para 

fazer a separação do sal da água. 

Pós-tratamento 

Neste estágio de pós-tratamento a água que passou pela membrana é 

estabilizada e preparada para ser consumida. Este processo ocorre da 

seguinte forma: seguinte forma: remoção dos gases semelhantes a sulfeto de 

hidrogênio e ajuste do pH (DURANCEAU, 2009). 

 

A Figura 5.3 mostra a configuração do sistema de uma usina de dessalinização 

com uso de osmose reversa. 

 

 

Figura 5.3 – Configuração de uma estação típica usina de dessalinização 

Fonte: Adaptado de Stover (2006) 
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Este processo dessalinização permite gerar energia a partir da água 

pressurizada que não passa pelas membranas, que pode acionar algum 

mecanismo e fornecer uma energia adicional para o sistema.  Este processo é 

conhecido como Energy Recovery Devices - ERDs. Uma usina convencional 

necessita de 8 kwh/m3, enquanto que as que utilizam ERD requerem apenas 

1,6 kwh/m3, através do processo de recuperação de energia (STOVER, 2006). 

 

Os equipamentos utilizados na recuperação da energia podem ser 

classificados como centrífugos e isobáricos, conforme mostrado na Figura 5.4 e 

Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.4 – Sistema de recuperação centrifugo 

Fonte: Stover (2006) 

 

 

Figura 5.5 – Sistema de recuperação isobárico 

Fonte: Stover (2006) 
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Os sistemas centrífugos consistem do uso de turbinas, turbo carregadores 

hidráulicos e bombas reversas que são acionadas pelo fluído que passa pelas 

pás em alta pressão. Estes sistemas conferem uma eficiência de 

aproximadamente 82%. Os sistemas isobáricos incluem pistões trocadores de 

pressão, em que o fluxo de água que passa pelo sistema aciona um conjunto 

de pistões instalados em série, que geram uma compressão no fluído, que sai 

do sistema em alta pressão e é reinjetado no processo de separação do sal da 

água. Através desse processo de recirculação da água em alta pressão não é 

necessário dispor de uma bomba de alta pressão com elevado consumo de 

energia para realização da osmose reversa (STOVER, 2006, 2007). A 

eficiência operacional do sistema é de aproximadamente 97%. A Figura 5.6 

mostra o sistema de recuperação de osmose reversa e recuperação de energia 

em operação.  

 

  

Figura 5.6 – Sistema de osmose reversa e recuperação de energia 

Fonte: Stover (2006) 
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A Figura 5.7 apresenta o esquema esquemático de uma unidade de 

recuperação de energia.  

 

 

Figura 5.7 – Esquemático de um sistema de recuperação de energia 

Fonte: Adaptado de Stover (2006) 

 

Deste modo, utilizando este sistema de recuperação de energia, pode-se ter 

uma grande economia para aplicação do tratamento, bem como ter uma maior 

recuperação da própria energia que seria descartada ao longo processo. Esta 

pode ser uma alternativa interessante para viabilizar o reuso da água de lastro 

recebida nos portos que apresentam grande movimentação de carga. A 

característica principal desta proposta é a criação de um sistema de tratamento 

sustentável e garantir menores impactos ao meio ambiente. Isso porque, não é 

necessário dispor de uma unidade de tratamento da água de lastro com UV, 

biocidas entre outros, uma vez que a estação de dessalinização já faz o 

tratamento. Assim sendo, existe apenas a necessidade de armazenar a água e 

depois fornecê-la em regime constante para estação de dessalinização.  

 

A seguir são apresentados os detalhes de algumas usinas instaladas no 

mundo. 
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5.2.2 Experiência internacional 

Chipre 

Em Chipre, em 1997, entrou em operação a estação de dessalinização de 

Dhekelia, com capacidade de produzir 20.000 m3/dia de água doce extraída do 

mar. Em 1998, sua capacidade foi aumentada para 40.000 m3/dia; é utilizado 

um sistema de osmose reversa para produzir água doce. A planta fornece água 

doce para os distritos de Famagusta, Larnaca e Nicosia. Essa planta é gerida 

pelo governo (MARANGOU e SAVVIDES, 2001). 

Israel 

Uma boa parte da água doce que abastece Israel é oriunda de estações de 

dessalinização. Existem três grandes usinas no país: Ashkelon, Palmachim e 

Hadera.  A maior estação é de Hadera, que foi construída por um consórcio 

internacional e entrou em operação em dezembro de 2009, produzindo cerca 

de 344.000 m3/dia de água doce. Atualmente, existem mais duas usinas em 

construção Ashdod e Soreq que deverão entrar em operação em 2012. 

Emirados Árabes  

Nos Emirados Árabes, atualmente, estão em operação 3 grandes estações de 

dessalinização: Taweelah A1 que tem capacidade de gerar 350.000 m3/dia de 

água doce; Umm Al Nar com capacidade de  394.000 m3/dia; Fujairah F2, que 

terminou de ser construída em junho de 2010, é a maior estação de 

dessalinização do país com capacidade de produzir 492.000 m3/dia.  

Austrália 

A Austrália também tem problemas de abastecimento de água doce para 

consumo. Em função disso, o governo construiu ao longo dos anos uma série 
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de estações de dessalinização com sistema de osmose reversa com 

capacidades variadas. Salienta-se que partes destas estações utilizam 

sistemas de geração de energia renovável como, por exemplo, fazendas 

eólicas, que utilizam os ventos para gerar energia elétrica para as estações de 

dessalinização. Destaca-se a Kurnell Desalination Plant que foi projetada para 

abastecer toda a área de Sydney.  Atualmente, estão em construção mais 4 

estações que deverão entrar em operação até 2012. 

Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, o uso de estações de dessalinização não é recente. 

Desde 1992, o país se utiliza deste recurso para abastecer as cidades, zonas 

agrárias e empresas de água doce. Atualmente, existem três estações em 

operação no país. Yuma Desalting (Arizona) foi construída em 1974, mas 

entrou em operação somente em 1992. Atualmente, ela opera somente em 

função do nível do rio Colorado, maior supridor de água doce para a região. 

Elpaso (Texas) entrou em operação em 2004 e produz 104.000 m3/dia de água 

doce, através de um processo de osmose reversa, o que representa 25% de 

toda água fornecida para o consumo no estado. Tampa Bay Water 

Desalinization entrou em operação em 2007 e produz 100.000 m3/dia de água 

doce. Abastece água para o estado da Flórida e será expandida para produzir 

132.000 m3/dia. 

 

Assim, julga-se importante considerar essa opção como uma alternativa para o 

tratamento da água de lastro. 

5.3 Discussão 

Existem, portanto, alternativas para tratamento da água de lastro nos portos, ou 

no seu entorno. Elas não devem ser descartadas quando se examinam as 

possibilidades de tratamento da água de lastro. 
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Idealmente, o navio não deveria ser fonte de poluição, nem durante a operação 

nem na chegada aos portos. Porém, como isso não é possível, deve-se 

considerar que o tratamento dos resíduos possa ser feito a bordo, mas também 

nas pontas da viagem.  

 

Existe um grande mercado para os fabricantes de sistemas de tratamento a 

bordo dos navios, o que está motivando as pesquisas e o desenvolvimento 

destes equipamentos. Contudo, não existe ainda um sistema de elevada 

eficiência que garanta ao navio alta segurança operacional e ambiental. Pode 

ser questionável, então, para os armadores a aquisição de uma série de 

equipamentos de alto custo que não proteja plenamente o meio ambiente e 

ainda coloque em risco sua operação, junto aos órgãos fiscalizadores. Se dotar  

todos os navios existentes no mundo de sistemas de tratamento a bordo é 

praticamente impossível, devido às dificuldades de ordem de projeto, espaço, 

idade e custo, porque as pesquisas não são focadas nas extremidades, onde 

essencialmente todos os navios são obrigados a parar para operar, ou seja, 

nos portos?  

 

Se a engenharia conseguiu resolver problemas complexos para a transferência 

de petróleo em terminais dedicados a Gás Natural Liquefeito - GNL, bem como 

as operações de transferência de petróleo em alto mar, não seria mais factível 

dotar os portos com sistemas de recepção e os navios com sistemas 

transferência de água de lastro para unidades de tratamento em terra? 

Considerando que os navios são dotados de bombas para operações de lastro 

e deslastro, seria necessário, essencialmente, desenvolver um sistema de 

conexão e mangotes para capturar a água de lastro a bordo nos pontos de 

drenagem ou diretamente dos tanques.  Esse sistema teria, certamente, um 

custo menor do que um sistema de tratamento a bordo, conforme mostrado na 

Tabela 5.1. 

 

Segundo o Lloyd´s List Group (2010) existem no mundo cerca de 1.800 berços 

de atracação. Considerando que existam aproximadamente 80.000 navios 

mercantes em operação (IMO, 2003; DONNER, 2010), a relação é de 44 

navios/berço. Assim, o investimento em infraestrutura nos berços, para 
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captação da água de lastro, bem como transporte e armazenamento da água 

quando necessário, será bem menor do que o investimento necessário para 

dotar 44 navios com sistema de tratamento de água de lastro. 

 

A Brown & Caldwell (2007) mensurou o custo de capital para adquirir e instalar 

diversos sistemas e alternativas de tratamento de água de lastro no porto de 

Milwaukee. O sistema projetado tem capacidade de coletar 680 m3/h, 

armazenar 1.890 m3 e tratar a água de lastro numa vazão de 100 m3/h. 

Considerando um sistema de tratamento a base de ozônio, sistema de dutos 

para coleta da água e armazenamento, o investimento é da ordem US$ 

4.850.000.  

 

Considerando que um sistema de tratamento a bordo, como o PureBallast, 

custa US$ 1.240.000, dotar 44 navios, com o mesmo sistema em condições 

ideais, ou seja, sem contabilizar custos adicionais para adaptação do navio ao 

sistema, o custo total é US$ 54.560.000, ou seja, 11 vezes maior. Deste modo, 

pode ser questionável o empenho na solução a bordo, considerando a 

quantidade de recursos que deverão ser despendidos pelas empresas de 

navegação, além dos riscos que os sistemas atuais podem oferecer à operação 

do navio. Outra questão importante é que embora os sistemas de tratamento a 

bordo atendam às exigências da IMO, os estados membros podem fazer outras 

exigências que os sistemas atuais podem não atender, com correspondentes 

efeitos sobre a operação dos navios. Certamente, o controle e o monitoramento 

da eficiência do tratamento são mais fáceis de serem conduzidos em terra do 

que no mar. 

 

Por outro lado, em relação ao Brasil, cumpre destacar que está tramitando no 

congresso federal propostas de projetos de lei, que visam atribuir aos portos a 

responsabilidade de fiscalizar e monitorar a qualidade da água de lastro a 

bordo de todas as embarcações que atracarem em seus berços.  

 

Como visto nas seções anteriores, para realizar sondagens nos navios é 

necessário um aparato tecnológico, bem como treinamento para coletar e 
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analisar a água de lastro. De fato, uma medida de controle teoricamente 

simples, é a medição da salinidade da água de lastro, através de um 

refratômetro.  

 

No entanto, existe a necessidade de uma infraestrutura de controle e de 

pessoal especializado que, atualmente, os portos não dispõem. Ou seja, de 

certo modo, a solução de tratar a água de lastro em terra não pode ser 

descartada. Além disso, o custo, tempo, mobilização de pessoal especializado 

para a inspeção da água de lastro, bem como de fazer com que um navio que 

não cumpriu a troca da água de lastro saia a 200 milhas da costa para fazê-lo 

seria totalmente dispensável se o tratamento fosse realizado diretamente no 

porto. 

 

O problema não está somente na identificação da salinidade, mas na 

necessidade de se realizar análises mais profundas na água com suspeita de 

contaminação, pois nestes casos ela deve ser analisada em laboratório. Se a 

autorização para o navio atracar depender do resultado da análise laboratorial, 

o tempo de resposta para o navio tenderá a ser cada vez maior, ou seja, 

poderão se acentuar os problemas de filas de espera para atracação. O autor 

desta tese teve acesso em 2008 aos dados de atracação dos navios no porto 

de Santos. Neste ano foram realizadas aproximadamente 5.300 atracações de 

navios, se o tempo de resposta da análise da água de lastro for muito grande, a 

operação portuária poderá ser seriamente atingida. 

 

O impacto disso se refletirá em maiores valores de demurrage pagos pelos 

portos, pois os armadores sabendo que vão operar em um porto, cujo tempo de 

operação pode ser impactado pela espera causada pelas filas e por liberações 

de ordem ambiental priorizarão outros portos que não tenham tais influências. 

Outra opção para compensar essas perdas de oportunidade do armador em 

não colocar o navio para operar em função das esperas no porto é aumentar o 

valor do demurrage. 
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Para adoção de medidas de coleta de amostras de todos os navios que 

atracarem no Brasil, os portos deverão dispor de laboratórios ou contratar 

esses serviços de empresas especializadas, conforme ocorre na Austrália, ou 

dotar-se de equipamentos de medição e identificação rápida de espécies, que 

auxiliam no processo, mas não exime a necessidade de um especialista em 

taxonomia. Esse tipo de solução poderá ocasionar maiores tempo operacionais 

dos navios junto ao porto. O que vai contra ao principio da IMO que qualquer 

adoção para o tratamento da água de lastro deve buscar não impactar na 

operação do navio e do porto. 

 

Além disso, métodos que são inviáveis para implantação a bordo dos navios, 

como aquecimento e uso de biocidas, por exemplo, poderiam ser instalados em 

unidades de tratamento em terra. Pode-se usar gás natural, como fonte 

primária de energia, para alimentar as caldeiras no caso do aquecimento e 

dióxido de cloro, que não gera trihalometano, como biocida. Há casos de 

terminais portuários privativos, como o de Tubarão, em que existem no 

complexo portuário usinas de pelotização, que utilizam o carvão como fonte de 

energia principal, e descartam uma grande quantidade de calor ao longo do 

processo de produção. Essa energia desperdiçada poderia ser recuperada e 

utilizada no processo de aquecimento da água de lastro. O mesmo processo 

pode acontecer em terminais que têm usinas siderúrgicas e termoelétricas 

como, por exemplo, o complexo portuário de Pecem. Nestas localidades onde 

o porto tem forte interação com empresas é possível que água de lastro sirva 

como fonte de suprimento de água para fins industriais. 

 

No caso do Brasil, que tem uma vocação para desenvolver produtos 

renováveis, poder-se-ia pensar em alternativas de energia limpa para aquecer 

a água de lastro. A água aquecida depois de tratada, mesmo quente, pode ser 

despejada no estuário através de um difusor a grande profundidade e longa 

distância da costa, em que a pluma tende a se dispersar e a água se resfria 

rapidamente. Além disso, o controle da temperatura de descarte da água 

poderia ser muito mais eficiente do que um sistema a bordo do navio que, em 

caso de falha, pode despejar grande quantidade de água quente mar e 

prejudicar o meio ambiente onde a embarcação está operando. 
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Contudo, para que tratamento em terra seja implementado, ele deve conferir 

maior flexibilidade do que o tratamento a bordo do navio, além de ser menos 

custoso para o armador. Não se pode esquecer que, para os portos já 

construídos, podem existir barreiras a sua implantação no que tange à área 

disponível para tancagem, adaptações de berços e tubulações. Porém, para 

projeto de novos terminais portuários, esta pode ser uma alternativa 

interessante de controle ambiental, que deve estar na pauta de discussão dos 

órgãos competentes. Para minimizar os problemas relativos a espaço, alguns 

pesquisadores cogitam em bombear a água de lastro até uma estação de 

tratamento de esgoto e aplicar o tratamento.  

 

Neste caso, quando se utiliza o método do aquecimento, a água aquecida pode 

ser transferida para estações de esgoto para ser utilizada no processo de 

tratamento. Na busca de uma solução para o problema todas as alternativas 

possíveis devem ser investigadas. É neste contexto de soluções que as 

estações de dessalinização apresentam-se como uma boa opção. Ao invés de 

investimento em tratar a água de lastro no entorno do porto, todo o sistema de 

recepção pode ser transferido para um local próximo à usina de dessalinização. 

A usina também não precisa ficar ao lado do porto, pode ficar distante e dispor 

de um sistema de dutos que transfira a água até o local. Além disso, a água 

doce gerada pode ser inserida no sistema de abastecimento local e gerar uma 

economia para as cidades onde elas estão instaladas, bem como pode gerar 

receita para o operador deste sistema em caso de particular. 
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6 DESPEJO DE ÁGUA DE LASTRO NOS PORTOS DE 

MINÉRIO DE FERRO 

Neste capítulo, inicialmente apresentam-se os aspectos gerais do transporte 

marítimo, considerando a visão dos principais agentes deste processo como 

porto e armador, contrapondo com a visão ambiental. Deste modo, buscou-se 

discutir a visão de cada agente no processo e identificar o grau de interação 

entre elas. Na sequência apresenta-se o perfil das frotas que operam nos 

portos de minério de ferro brasileiro. São apresentadas as classes dos navios, 

capacidade de carga e as características sobre seus sistemas de lastro. São 

apresentados os volumes de água de lastro despejados no porto de Tubarão 

em 2005, em função do porte e classe de cada navio. Por fim, apresentam-se 

os principais parâmetros estabelecidos pelo Globallast que devem servir de 

referência para avaliar o risco potencial do despejo da água de lastro nas 

regiões portuárias.   

6.1 O sistema de transporte 

Para propor um sistema de gerenciamento e controle do despejo de água de 

lastro é necessário compreender como esta questão está associada com todos 

os elementos da operação portuária. Assim, deve-se inicialmente entender o 

funcionamento do sistema de transporte marítimo na visão do armador e sua 

tripulação, aliado às perspectivas comerciais e operacionais dos portos, bem 

como os interesses ambientais. 

 

Tentar conjugar os anseios e os interesses de todos os envolvidos é desafio 

muito grande. Para o armador, o mais importante é ter sempre o berço 
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disponível para atracação, toda vez que sua embarcação chegar a um porto, 

ou seja, os armadores, via de regra, buscam operar em portos que não 

apresentam grandes filas, principalmente quando se trata de navios porta 

contêineres. Estes armadores priorizam trabalhar com portos que apresentem 

alta produtividade e que ofereçam menor tempo de espera para o navio. 

 

Para minimizar os prejuízos dos portos e dos armadores são estabelecidos 

tempos mínimos de operação para o navio e para o porto. Assim, nestes 

contratos é estabelecido o tempo de antecedência para o navio chegar ao 

porto, bem como o tempo para o porto carregar o navio, a “janela de tempo 

operacional do navio”. Quando ocorre uma falha por qualquer uma das partes, 

incorrem-se multas que podem ser atribuídas tanto para os portos quanto para 

os armadores (afretador/fretador). No caso do porto atrasar a operação e o 

navio ficar mais tempo do que o previsto no terminal, ele paga o “demurrage” 

para o armador e, quando o porto termina a operação antes do tempo previsto, 

o armador paga o “despatch”, que é o inverso do demurrage, ou seja, o 

armador paga um prêmio ao embarcador, pela eficiência na operação do navio. 

 

Já os portos buscam, ao máximo, aumentar seus índices de produtividade para 

atender ao maior número de navios possível por ano e pagar o menor 

demurrage possível. No Brasil existem três modalidades de exploração das 

instalações portuárias: uso público, privativo e misto. Todas as modalidades de 

exploração podem ser realizadas por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente habilitada na movimentação e/ou armazenagem de 

mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. Na 

exploração de uso privativo, o particular detém maior autonomia no uso da 

instalação, observado o disposto no contrato de arrendamento celebrado com a 

administração portuária, sendo geralmente chamado de terminal privativo 

segundo o (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2001). 

 

A instalação portuária privativa pode ser de uso exclusivo, para movimentação 

somente de carga própria, ou de uso misto, para movimentação de carga 

própria e de terceiros. Pode-se dizer que essa é uma das inovações da Lei nº 

8.630/93, havendo a tendência, a partir das privatizações, de que muitas áreas 
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do porto organizado se tornem terminais privativos. Terminais públicos e 

privados ficam condicionados a atender às mesmas exigências ambientais. 

 

Atualmente, algumas empresas no Brasil utilizam terminais privados para suas 

operações de transporte de carga em vários segmentos. Este é o caso das 

mineradoras como a Vale, CSN, Rio Tinto, MMX e a Petrobras, no segmento 

petrolífero, que dispõem de vários terminais ao longo da costa brasileira. 

Assim, o sistema porto funciona em função da demanda nacional e 

internacional de produtos. Como o mercado de minério está demandando 

muitos produtos para exportação, os portos privados brasileiros estão com 

altas taxas de ocupação de seus berços para atender à demanda internacional 

e nacional.  

 

Ao longo da investigação, em contatos realizados com operadores portuários, 

verificou-se que mesmo com a crise econômica mundial de 2008, as 

expectativas das companhias mineradoras brasileiras são bastante otimistas. O 

Terminal Portuário de Ponta da Madeira - TMPM (MA) pretende aumentar suas 

exportações para 240 milhões de toneladas de minério de ferro até 2016. O 

Porto de Tubarão tem capacidade para operar até 120 milhões de toneladas de 

minério por ano. Além dos portos da Vale, a CSN prevê uma expansão em seu 

terminal localizado em Sepetiba para atender até 2015 aproximadamente 60 

milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Na região de Sepetiba, a 

LLX está construindo o porto do Sudeste com o objetivo de embarcar 50 

milhões de toneladas de minério de ferro nos próximos anos. A mesma 

empresa está construindo o porto Açu e exportará mais de 100 Mtpa de minério 

de ferro, conforme noticiado à mídia. Ainda na baia de Sepetiba, a Usiminas 

pretende instalar um terminal para exportar 25 Mtpa de minério até 2015. Os 

principais compradores desses minérios são os países da Ásia, por exemplo, a 

China que demanda a maior parcela de todo o minério produzido no Brasil. 

 

É óbvio que por trás de toda essa demanda por produtos são necessários mais 

navios e obras de infraestrutura nos portos para atender às exportações. A 

Vale anunciou em 2008, a construção de 18 navios Very Large Carrier Cargo -

VLCC, conhecidos como “VALEMAX”, com capacidade de 400.000 DWT, que 
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serão utilizados em viagens para a Ásia. Somente em 2007 o porto de Tubarão 

recebeu mais 600 navios para transportar minério, seguindo a escala 

apresentado por (MOURÃO 2005). Considerando que a produção de minério 

aumente ano após ano, o número de navios que deve chegar aos portos 

brasileiros vai crescer proporcionalmente. 

 

Na visão ambientalista, todo esse aumento de carga e de movimentação de 

navios gera grandes preocupações, no que diz respeito à poluição gerada 

pelos navios e pela possível transferência de espécies exóticas. Considerando 

que os portos públicos e privados, que operam com navios graneleiros no 

Brasil, são portos receptores de água de lastro, o risco de invasão aumenta 

significativamente se não forem implementadas medidas eficientes de controle. 

Sabe-se que o risco potencial é uma função da frequência ou (probabilidade) 

de ocorrência, com as possíveis consequências ou impactos que determinem, 

após sua combinação, uma quantificação do risco (PEREIRA, 2007). Assim, o 

risco de bioinvasão está relacionado com a frequência em que os navios 

despejam água de lastro em uma determinada região portuária, bem como o 

volume despejado e a quantidade de indivíduos contidos na água de lastro.  

 

Contudo, nem os armadores e nem os portos querem ter o ônus de cuidar dos 

impactos ambientais gerados nas suas operações. Por força de lei, eles são 

obrigados a tratarem dos resíduos de suas operações, pois as sanções podem 

impedir e/ou inviabilizar economicamente sua operação.  

 

No Brasil, ainda não existe uma preocupação efetiva por parte dos portos em 

mapear e identificar os volumes de água de lastro despejados no seu entorno. 

Existem ações individualizadas por alguns portos e terminais, como é o caso 

da Samarco (MEDEIROS, 2004). Mas existe uma discussão se essa é uma 

atribuição dos portos ou dos órgãos fiscalizadores? Quem gera a contaminação 

é o navio, porém o porto recebe o navio e permite que o mesmo despeje a 

água de lastro, admitindo que ele tenha cumprido as regras impostas pelo 

Estado Porto. Quem fiscaliza o navio é a autoridade marítima (Marinha) e 

também os órgãos de controle sanitário (Anvisa). Então, quem é o responsável 

por inibir os riscos de invasão? Segundo, a ANTAQ (2011) o gerador da 
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poluição é o responsável por controlá-la "poluidor-pagador". Na visão do autor, 

todos os envolvidos no processo são corresponsáveis pelo controle. Por isso, a 

questão mais importante não é encontrar responsáveis, mas desenvolver 

ações de controle para inibir a proliferação de espécies exóticas no Brasil, que 

deve ser uma meta de todos os envolvidos no sistema de transporte. 

 

Os portos brasileiros têm sistemas de gestão e controle ambiental apenas para 

os itens que são pertinentes a sua operação, mas isso não abrange o controle 

e a gestão da água de lastro, embora a lei 9966/00, estabeleça que os portos 

são responsáveis pela coleta e tratamento da água de lastro. A coleta de 

resíduos dos navios, bem como resíduos de carga e abastecimento de 

combustível é uma obrigação dos portos, que devem oferecer esse serviço aos 

navios. Vários portos no Brasil recebem navios de grande de porte trazendo 

elevados volumes de água de lastro, mas não são mensurados os volumes 

despejados e nem avaliado os riscos que essa água pode gerar na região de 

entorno dos portos. Alguns trabalhos isolados foram realizados neste sentido, 

mas sem continuidade. Até mesmo a divulgação dos resultados dessas 

campanhas de controle não são divulgados. Isso provavelmente deve-se ao 

fato de não haver um papel bem definido sobre quem é o poluidor-pagador. 

 

A primeira iniciativa em mensurar esses volumes despejados nos portos 

brasileiros ocorreu durante o programa Globallast, em que se quantificou o 

volume despejado no porto de Sepetiba. Medeiros (2004) mapeou os volumes 

despejados no porto de UBU, da Samarco. Henrique (2006) analisou os navios 

que atracaram no porto de Tubarão em 2005 e estimou o volume de água de 

lastro despejado pelos navios.  

 

Para realização de qualquer análise de risco ambiental por meio da água de 

lastro, é imprescindível conhecer as características da frota que operam no 

porto, bem como identificar sua origem e mensurar o risco para o meio 

ambiente local. 
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Deste modo, a seguir são apresentadas as características das frotas que 

operam nos portos de minério de ferro da Vale, bem como a relação do porto 

do navio com o volume de água de lastro transportado. 

6.2 Perfil dos navios 

O perfil dos navios, ou da frota que operam nos portos é definido em função 

das características físicas do porto. Portos com maiores profundidades no 

berço de atracação e no canal de acesso podem receber navios maiores em 

relação aos portos mais restritos. Os navios dedicados ao transporte de minério 

de ferro são classificados comercialmente conforme as classes mostradas na 

Tabela 6.1.  

 

Tabela 6.1– Parâmetros de referência do perfil das frotas que operam nos 
portos de minério de ferro 

 

 

Baseando-se nos dados apresentados na tabela acima, bem como nos 

volumes embarcados em cada um dos portos selecionados no ano de 2007 e, 

no monitoramento realizado de chegada de navios nestes terminais, pode-se 

definir um perfil de frota que operam nestes portos, conforme apresentado na 

Tabela 6.2. Além disso, pode-se também determinar um número aproximado 

de possíveis navios que operam nestes portos, em função destes perfis. Os 

valores relativos à demanda nos terminais para o ano de 2007 foram coletados 

no relatório anual da companhia Vale disponível no site da companhia. 

  

DEADWEIGHT

(Tons)

HANDYSIZE 30.000 – 50.000 6000 5000

PANAMAX 60.000 – 80.000 8000 7000

SUPER PANAMAX 80.000 – 120.000 8000 ~ 12000 10000

CAPESIZE 120.000 – 190.000 16000 12000

VERY LARGE CAPESIZE Acima de 190.000 16000 14000

Tamanho do navio Taxa de carregamento nominal 

(Tons/H)

AVERAGE LOADING RATE 

(Tons/Hour)
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Tabela 6.2– Perfil de frota dos portos casos baseando nos volumes 
embarcados em 2007 

Classe do navio DWT 
Terminais

13
 

TMPM Tubarão TIG CPBS 

Handy 30.000 2% 3% 1% 1% 

Handymax 40.000 5% 4% 3% 2% 

 Panamax  70.000 8% 10% 10% 5% 

Small Cape 100.000 10% 13% 10% 5% 

Cape 150.000 15% 10% 16% 22% 

Large Cape 180.000 40% 50% 55% 65% 

Very Large Cape 250.000 20% 10% 5%  

Demanda (2007) 242.000.000 82.000.000 85.000.000 45.000.000 30.000.000 

Total de navios 1956 662 729 352 213 

Fonte: Experiência do autor 

Cabe frisar que o perfil dos navios apresentados acima foram aproximações 

realizadas pela experiência e nas informações coletadas pelo autor.  

6.3 Volume de água de lastro a bordo do navio 

Durante a viagem do navio o volume de lastro a bordo varia em função do 

consumo de combustível e água potável disponível a bordo. Contudo, o fator 

mais importante deste processo é o volume de água de lastro a bordo do navio 

quando chegar à barra, antes de atracar no porto. Neste contexto há de se 

fazer duas considerações: 

 

1. navios mineraleiros quando chegam à barra estão com grandes volumes 

de lastro a bordo de seus tanques. Isto porque o navio vai ficar fundeado 

aguardando o momento de entrar no porto. Este tempo varia de porto 

para porto, pois pode demorar horas ou muitos dias, dependendo da 

demanda de transporte do porto e nível de congestionamento. Nesta 

condição, o navio precisa garantir sua condição de estabilidade, pois 

mesmo fundeado está sujeito às ações climáticas como ondas, maré e 

vento; 

                                            
13

 TMPM – Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (MA) – Tubarão: Porto de Tubarão (ES) – 
TIG: Terminal Ilha Guaíba (RJ) – CPBS: Companhia Portuária Baía de Sepetiba (RJ) 
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2. o volume de lastro despejado quando o navio atraca no porto é menor 

do que o volume que ele continha quando estava na barra, pois esse é o 

volume declarado pelo comandante do navio no plano de carregamento 

de carga, ou seja, o volume contido no tanque enquanto atracado. 

Durante a entrada do navio pelo canal de acesso portuário o 

comandante já inicia o procedimento de deslastro para chegar ao porto 

com o volume indicado. Geralmente, o comandante já deduz esse 

volume do plano de carga. Esta operação é necessária porque muitos 

portos estabelecem o volume de lastro que o navio deve ter a bordo no 

momento atracação. Isto acontece em função da capacidade das 

bombas de lastro dos navios, pois bombas com baixa vazão elevam o 

tempo de operação do navio no berço, além do air draft14 necessário 

para que o navio inicie sua operação. 

 

Henrique (2006) apresentou os volumes de água de lastro contidos nos 

tanques dos navios que atracaram no porto de Tubarão em 2005, retirados do 

banco de dados da companhia Vale. Em função destes dados pode-se 

estabelecer uma relação entre o DWT do navio e o volume de lastro a bordo, 

conforme mostrado na Tabela 6.3. 

 

Isto acontece em função da capacidade das bombas de esgotamento do lastro, 

em que algumas apresentam baixa vazão e elevam o tempo de deslastro dos 

navios, ocasionando em alguns casos maiores tempos de ocupação dos 

berços. A Tabela 6.4 mostra uma relação entre as classes de navios que 

atracaram no Porto de Tubarão e a capacidade média das bombas de lastro.  

  

                                            
14

 Air Draft é o calado máximo permitido para que o navio atraque considerando a altura dos 
equipamentos de carregamento no berço. 
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Tabela 6.3– Volume de lastro nos tanques de alguns navios no porto de 
Tubarão 

Navio 
Comprimento 

(m) 
DWT 

(t) 
Lastro 

(t) 

Relação 
lastro/dwt 

(t) 
Classe do navio 

Marina II 190 52.064 12.431 24% Handy size 

Kang Yu 189 52.988 13.820 26% Handy size 

Anita 225 72.495 18.905 26% Panamax 

Barbara 225 73.307 22.200 30% Panamax 

Alterego 225 74.047 45.439 61% Panamax 

Aquagrace 283 167.102 43.600 26% Capesize 

Cape Azalea 289 171.846 59.429 35% Capesize 

Cape Provence 289 177.022 52.360 30% Capesize 

Edward N 314 225.162 59.865 27% Very large bulk carrier 

Bergeland 339 322.941 89.234 28% Very large bulk carrier 

Alster N 340 305.894 106.985 35% Very large bulk carrier 

Total 1.694.868 524.268 31%  

Fonte: Adaptado de Henrique (2006) 

 

Tabela 6.4– Características dos sistemas de lastro dos navios mineraleiros 

 

Fonte: Henrique (2006) 

 

Henrique (2006) analisou as classes dos navios que atracaram no porto de 

Tubarão em 2005; assim pode-se determinar a frequência e volume médio de 

lastro despejados por estes navios, conforme apresentado na Tabela 6.5. 

Classe do navio Tempo médio de delastre (h) Vazão média das bombas (m3)

CAPESIZE 18 4030

HAND SIZE 19 2504

PANAMAX 15 1875

SUPER PANAMAX 14 3300

VERY LARGE CAPESIZE 18 5236

Total geral 17 3817
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Tabela 6.5– Tabela de frequência e volume de lastro de navios em relação a 

seu tamanho 

Número de Navios 

que Atracaram em 

Tubarão

Porcentagem 

do total de 

navios

Média de Lastro 

despejado por navios 

desta classe (ton)

Hand Size 14 2,33% 10.934                       

Panamax 206 34,28% 21.108                       

Cape Size 264 43,93% 47.936                       

VLBC 117 19,47% 66.749                        

Fonte: Henrique (2006) 

 

Pode-se observar que as maiores frequências de navios neste porto foram das 

classes Capesize e Very Large Bulk Carriers - VLBC que trazem maiores 

volumes de água de lastro em função das suas dimensões.  

 

O Terminal Marítimo de Ponta da Madeira apresenta condições diferenciadas 

em relação ao volume de lastro a bordo dos navios. Devido às grandes 

correntezas e variações de maré, os navios são obrigados a utilizarem mais 

água de lastro em relação aos que operam em outros portos. Durante uma 

visita ao terminal, o autor verificou-se que alguns navios chegam a atracar com 

um volume de lastro a bordo de 75% do DWT, segundo com o informado pela 

equipe de gestão do terminal.  

 

Os comandantes adotam essa medida para conferir maior estabilidade, 

manobra e governo ao navio mesmo contando com a ajuda de rebocadores. 

Por outro lado, esta atitude impacta na operação do porto, pois o tempo de 

deslastro do navio durante a operação de carregamento é maior. Em função 

disto, o porto estabelece que os navios devem chegar com somente 55% do 

DWT em volume de lastro a bordo no momento da atracação. Por outro lado, o 

navio descarregado deve chegar ao porto em lastro para garantir que ele possa 

operar com a condição de air draft seguro e o deslastro somente deverá ser 

iniciado após a autorização do Inspetor de Carregamento e ser executado 

concomitantemente com a operação de carga, a uma taxa compatível para 

garantir a segurança do navio.  
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O mesmo procedimento dos navios chegarem em lastro ocorre nos portos de 

minério de ferro brasileiro, como é o caso do porto da CSN localizado em 

Sepetiba. Como as condições ambientais nessa localidade é mais favorável o 

volume a bordo é menor, aproximadamente 30% do DWT do navio. 

6.3.1 Descarga de água de lastro no porto 

O volume de água de lastro despejada no porto é em função do porte do navio. 

Com exceção de Ponta da Madeira, observou-se que nos outros portos os 

volumes médios descarregados são da ordem 30% do DWT do navio. Com 

base neste percentual de lastro pode-se inferir o volume médio de água de 

lastro despejado nos portos de minério ferro considerados neste estudo. 

 

Descrição Total 
Terminais 

TMPM Tubarão TIG CPBS 

Demanda t/ano 
(2007) 

242.000.000 82.000.000 85.000.000 45.000.000 30.000.000 

Total de 
navios/ano 

1956 662 729 352 213 

Volume médio de 
água de lastro 

despejado m
3
/ano 

70.800.000 24.000.000 24.878.000 13.170.000 8.780.000 

Fonte: Desenvolvido pelo autor em função da sua experiência e dos dados coletados durante a 

investigação 

 

Observa-se que os volumes despejados nos portos são elevados, bem como a 

movimentação de navios em cada terminal. Assim, o risco que a água de lastro 

pode trazer ao terminal pode ser definido pelos parâmetros estabelecidos pelo 

Globallast (2003), empregados nos trabalhos de Medeiros (2004), Henrique 

(2006), Leal Neto e Junqueira (2003) e Leal Neto (2007). 

 

Com base nestes parâmetros, Henrique (2006) mostrou que os portos 

brasileiros apresentam maiores valores para o Coeficiente global de risco 

(CGR) sendo eles (Praia Mole 0,52, Rio de Janeiro 0,50, Vitória 0,50, Santos 

0,43, Sepetiba 0,39) e em relação aos estrangeiros (Richard Bay 0,43, Nofolk 

0,46, Sandanha Bay 0,40).  
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Medeiros (2004) analisou os mesmos parâmetros para o porto de Ubu, em 

Vitória, e identificou os seguintes coeficientes para os portos brasileiros: 

(Sepetiba 0,21 e São Sebastião 0,21, Aratu 0,18) e para os estrangeiros (FOS 

0,19, Hadera 0,18 e Valência 0,18). Isto ocorre devido à maior similaridade 

ambiental entre os portos nacionais. Segundo Medeiros (2004), o porto de 

Tubarão é o maior importador de água de lastro do Brasil, portanto tem grande 

potencial para receber involuntariamente espécies exóticas e transferi-las aos 

portos vizinhos. 

 

Neste caso, pode-se admitir que os portos da bacia de Sepetiba, que estão 

relativamente próximos ao porto de Tubarão, correm riscos de serem invadidos 

por espécies exóticas, descarregadas junto com a água de lastro no porto de 

Tubarão. Da mesma forma, o porto de Ponta da Madeira pode ser vítima de 

invasão de alguma espécie vinda do porto de Recife, já que, a avaliação de 

Medeiros (2004) apresentou um valor do CGR na ordem de 0,18, considerado 

altíssimo para o porto de Recife, enquanto que Ponta da Madeira apresentou 

CGR 0,02858 considerado baixíssimo. Leal Neto (2007) verificou também que 

os portos brasileiros apresentam maiores similaridades ambientais em relação 

aos portos estrangeiros. 

 

Por outro lado, é muito importante que análises de campo sejam realizadas 

para coletar amostras de água de lastro e dos portos destas regiões para 

determinar efetivamente os parâmetros de risco de bioinvasão. 
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7 MODELAGEM DAS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é realizar uma abordagem sucinta sobre a aplicação 

da técnica de simulação de eventos discretos. Busca-se, inicialmente, justificar 

o emprego desta técnica para avaliar as alternativas de solução propostas para 

a gestão da água de lastro em terra. Posteriormente, são apresentados os 

critérios utilizados para definição do modelo de simulação, bem como o modelo 

conceitual das alternativas de solução propostas para o tratamento da água de 

lastro. 

7.1 Considerações Gerais 

Nesta tese optou-se por utilizar a técnica de simulação de eventos discretos 

para avaliação das alternativas de soluções propostas no capitulo 1, pois ainda 

não existem, no Brasil e no exterior, instalações com aquelas concepções para 

tratamento de água de lastro. Deste modo, entende-se que através da 

simulação seja possível testar e avaliar as hipóteses assumidas. Partindo da 

premissa que a simulação permite economizar tempo e recursos financeiros no 

desenvolvimento de projetos e, que apresenta ganhos de produtividade e 

qualidade (FREITAS FILHO, 2008), admitiu-se que os sistemas propostos 

possam ser simulados e testados para avaliar sua eficácia para os portos 

brasileiros escolhidos.  

 

Pereira e Laurindo (2007) explicam que os modelos de simulação são 

empregados para representar um ambiente real em um modelo virtual. Estes 

modelos são elaborados através de formulações matemáticas, que devem 

reproduzir, da maneira mais fiel possível, os efeitos característicos do sistema 

original. Assim, manipulando o modelo no computador e analisando os 
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resultados, pode-se concluir como os diversos fatores afetarão o desempenho 

do sistema.  

 

Para simular o funcionamento da instalação de tratamento da água de lastro, 

assim como ocorre com qualquer outro sistema, é necessário assumir 

hipóteses. Neste sentido, avaliou-se a operação de sistemas com 

características semelhantes, como a operação de transhipment em alto mar de 

carvão e derivados de petróleo, em que ocorre a atracação de dois navios a 

contra bordo para realizar a transferência do produto, bem como a operação de 

sistemas de transferência de derivados de petróleo em portos especializados, 

que utilizam sistemas de tancagem e transferência dos produtos do navio para 

terra. 

 

Ainda neste contexto, buscou-se entender o funcionamento do sistema de 

transferência de água de lastro nas estações em terra existentes, com a 

finalidade de modelar este sistema para os portos casos, considerando a 

operação e as restrições dos portos trabalhando em condições normais. 

Efetuou-se o levantamento e correspondente tratamento dos dados das 

operações dos portos casos, para que os mesmos pudessem ser incorporados 

no modelo de simulação; espera-se, assim, ter uma resposta do modelo 

consistente com a condição operacional dos sistemas portuários analisados.  

 

Em vez da técnica de simulação, poder-se-ia ter recorrido a um modelo de 

otimização. Entendeu-se, porém, que a técnica de simulação probabilística de 

eventos discretos seria mais adequada para testar os sistemas, uma vez que 

não está se pretendendo encontrar a solução ótima, mas verificar a viabilidade 

da utilização dos sistemas propostos. Basicamente, os modelos de solução 

propostos são do tipo entrada e saída, ou seja, são modelados para que sejam 

incorporados dados de entrada, obtendo respostas “saídas” especificas. Em 

geral, nos modelos de simulação que representam sistemas portuários, busca-

se garantir o balanço de massa.  
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7.2 Modelos de simulação 

7.2.1 Características gerais 

As primeiras aplicações para desenvolvimento de modelos de simulação 

surgiram na década de 60, contudo, a simulação visual iniciou-se nos anos 80, 

em função da maior capacidade de processamento dos computadores 

(PRADO, 1999). Atualmente, boa parte das simulações é conduzida em 

computadores de pequeno porte PC’s ou portáteis, daí advêm o nome de 

simulação computacional.  A evolução dos sistemas de simulação está 

apresentada na Figura 7.1. 

 

 

Figura 7.1– Evolução dos sistemas de simulação 

Fonte: Chwif e Medina (2006) 

 
Um modelo de simulação pode ser construído para representar sistemas 

simples ou complexos. A simulação pode ser definida como a modelagem de 

um processo ou sistema, de modo a imitar as respostas do mundo real numa 

sucessão de eventos que ocorrem ao longo do tempo, conforme mostrado na  

Figura 7.2 (CHWIF E MEDINA, 2006). 

 

 A escolha da simulação computacional tem como referência o trabalho 

desenvolvido por Chowdhury (1989) em que se propõe utilizar tal método para 
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tratar problemas grandes e complexos, em que ocorrem interações entre 

atividades que dificultam a modelagem analítica (BOTTER, 2004).  

 

Neste contexto, Pegend et al. (1995) explicam que se pode aproveitar a 

estrutura de um modelo de simulação para conduzir testes com intuito de 

avaliar seu comportamento e testar estratégias para sua operação.  

 

 

Figura 7.2– Relações de um modelo de simulação 

Fonte: Chwif e Medina (2006) 

 

Ono (2007) esclarece que em um modelo de simulação pode ser elaborado por 

meio de variáveis, atributos, expressões simples e complexas. Neste caso, 

define-se o termo entidade, que corresponde ao objeto que receberá as 

instruções e atribuições dentro da lógica do modelo. A entidade pode carregar 

informações que são utilizadas ao longo das etapas que compõem a lógica do 

modelo.  

 

É neste contexto que um modelo de simulação de eventos discretos diferencia-

se de um modelo contínuo, pois nos modelos contínuos as variáveis de estado 

“cujos valores determinam o estado de um sistema” podem mudar 

continuamente com o tempo, enquanto que num sistema discreto as variáveis 

de estado só mudam num conjunto discreto de pontos no tempo. Os sistemas 

discretizados são estudados em instantes precisos, ou seja, as variáveis de 

estado evoluem de maneira contínua, sem mudança brusca de 
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comportamento, mas somente há instantes discretos que há interesse no seu 

valor (CASTRO NETO, 2006). Em geral, a modelagem de sistemas portuários 

é tratada como sistemas discretos, pois os possíveis estados das variáveis do 

problema podem ser descritos, mas não predeterminados, devido às 

aleatoriedades envolvidas no sistema, tais como chegada de navios, formação 

da carga no pátio e filas e etc. 

 

Botter (2001) e (Filho, 2008) propõem uma metodologia para tratar problemas 

baseados em modelos de simulação derivados das etapas apresentadas por 

Pegden (1995). Essas etapas estão esquematizadas na Figura 7.2, estão 

descritas a seguir:  

 

1. Definição do problema: é a etapa em que ocorre uma definição 

clara das metas do estudo, por que se está estudando este 

problema e que respostas que se pretende encontrar; 

 
2. Planejamento do projeto: nesta etapa, busca-se relacionar os 

recursos físicos, humanos e técnicos para a execução do projeto, 

além de analisar o tempo previsto para execução do trabalho em 

função do problema a ser estudado; 

 
3. Definição do sistema: é a etapa em que ocorre a delimitação das 

fronteiras e das restrições a serem usadas na definição do 

sistema e a investigação sobre o funcionamento do sistema. As 

premissas, simplificações, adaptações e formas de representar o 

sistema real, que serão utilizadas no desenvolvimento do 

trabalho, devem estar claramente identificadas; 

 
4. Formulação conceitual do modelo: é uma etapa em que se 

desenvolve um modelo preliminar de forma gráfica (por exemplo, 

diagrama de blocos), ou em um pseudocódigo para definir os 

componentes, as variáveis e as interações lógicas que constituem 

o sistema; 

 
5. Projeto preliminar do experimento: consiste na seleção das 

medidas de eficiência que serão empregadas, dos fatores a 
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serem variados e dos dados que precisam ser colhidos do 

modelo, sua forma e extensão; 

 
6. Preparação dos dados de entrada: consiste na identificação, na 

coleta e na análise dos dados necessários ao modelo, cuja 

interpretação, geralmente, traz novos condicionantes ao problema 

e ao sistema; 

 
7. Codificação do modelo: é a formulação do modelo em um 

ambiente ou linguagem de simulação apropriada; 

 
8. Verificação e validação do modelo: é uma das etapas essenciais 

do processo e consiste na confirmação de que o modelo opera da 

forma prevista pelo analista e de que a saída do modelo é 

confiável e representativa do sistema real. A verificação busca 

determinar se o programa computacional funciona como 

pretendido, fornecendo, desta forma, uma correta representação 

lógica do modelo. A validação, por outro lado, estabelece que o 

comportamento quantitativo do modelo é adequadamente próximo 

ao do sistema do mundo real que está sendo simulado; 

 
9. Experimentação: consiste em projetar experimentos - “executar 

simulações” - que irão gerar as informações desejadas e 

determinar como cada um dos processamentos computacionais 

no projeto será executado; 

 

10. Análise de sensibilidade: consiste em executar a simulação para 

gerar os dados desejados e realizar análises de sensibilidade, 

bem como comparar e elaborar cenários com intuito de identificar 

a melhor ou mais adequada das alternativas; 

 
11. Interpretação dos resultados: consiste em realizar inferências 

sobre os dados obtidos pela simulação. Eles devem refletir as 

etapas anteriores, isto é, o levantamento do problema, coleta de 

dados, construção do modelo e as alternativas de solução 

encontradas; 

 

12. Implementação e documentação: consistem na disponibilização e 

aplicação dos dados utilizados e dos resultados obtidos, além de 

uma documentação do modelo e de seu uso. 
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É importante frisar que a simulação não apresenta soluções de presente e 

futuro, mas sim uma ferramenta que ajuda o tomador de decisão. A decisão 

final depende única e exclusivamente do homem (CHWIF E MEDINA, 2006). A 

seguir são apresentadas as vantagens e as desvantagens da simulação. 

7.2.2 Vantagens e desvantagens da simulação 

Ao longo da investigação, observou-se que diversos autores apresentam 

vantagens e desvantagens sobre o uso da simulação. Deste modo, a Tabela 

7.1 sumariza as principais observações verificadas. 

 

Tabela 7.1– Principais vantagens e desvantagens dos modelos de simulação 

Autor Vantagens Autor Desvantagens 

(Filho, 2008) 
Possibilidade de utilizar 

o modelo criado 
inúmeras vezes. 

(Filho, 2008) 
Construção de modelos 

requer treinamento. 

Pedgen et al. (1995) 

Hipóteses sobre como 
ou porque certos 

fenômenos ocorrem 
podem ser testadas 
para confirmação 

Pedgen et al. (1995) 

Os resultados da 
simulação, são às 

vezes, de difícil 
interpretação, pois os 

modelos captam a 
variabilidade do 

sistema. 

Castro Neto (2006) 
apud Saliby (1989) 

A simulação não obriga 
que um problema seja 
enquadrado dentro de 

um determinado molde, 
como ocorre na 

programação linear. 

Pedgen et al. (1995) 

Modelagem e a 
experimentação 

consomem recursos 
“tempo”. 

Law e Kelton (1991) 
Permite replicação 

precisa dos 
experimentos 

Castro Neto (2006) 
apud Cassel (1996) 

Em função da 
característica 

estocástica, os modelos 
devem ser simulados 

várias vezes antes que 
possa prever seu 

desempenho 
“replicações

15
” 

Law e Kelton (1991) 
Permite simular longos 
períodos em um tempo 

reduzido 

Castro Neto (2006) 
apud Cassel (1996) 

A simulação não 
oferece resultado ótimo 
para o problema, ela só 
testa alternativas dados 

pelo usuário 

 

                                            
15

 Replicação: é uma repetição da simulação do modelo, com a mesma configuração, a mesma 
duração e com os mesmos parâmetros de entrada, mas com uma semente de geração de 
números aleatórios diferentes, ou seja, ao término de cada simulação é gerada uma nova 
semente de números aleatórios determinada em função da duração da simulação. 
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7.2.3 Elementos do modelo de simulação 

 

Nesta tese, adotou-se como ferramenta computacional, o programa Arena, da 

empresa Rockewell Software, uma divisão da Rockwell Automation para 

codificação de modelos. O Arena é um software adaptado para modelagem de 

eventos discretos e apresenta uma interface gráfica orientada a objetos, em 

que pode-se fazer toda a modelagem do sistema. Além disso, ele permite que 

sejam utilizadas linguagens auxiliares como Visual Basic para programar 

rotinas e macros que precisam ser incorporadas no modelo. 

 

Basicamente, a representação do sistema modelado é dada através de 

fluxogramas que representam os procedimentos e decisões a serem tomadas, 

considerando início e término das atividades. Cabe salientar que a ferramenta 

permite o desenvolvimento de templates, ou seja, criação de pequenos 

modelos que podem ser incorporados em modelos maiores de forma 

simplificada, economizando tempo na sua construção. Durante o processo de 

simulação, o software coleta as informações estatísticas sobre os vários 

elementos do sistema, que podem ser inseridos em planilha Excel; o software 

faz a leitura dos dados. A planilha é a interface do modelo, que permite ao 

usuário ajustar os parâmetros de entrada do modelo. 

7.3 Modelo Conceitual das alternativas de solução 

Botter (2001) explica que o modelo conceitual tem por objetivo expressar as 

principais características de um sistema que será modelado dentro de alguma 

linguagem computacional. É nesta fase que são elaboradas todas as hipóteses, 

bem como as interações entre os subsistemas. 

 

Chwif e Medina (2006) enfatizam que o modelo conceitual tem por objetivo 

facilitar o entendimento do problema real a ser simulado, facilitar a criação do 
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modelo computacional, melhorar a validação do modelo, podendo também ser 

utilizado como um meio de comunicação entre o usuário e o programador. Os 

principais problemas quando os analistas pulam a fase da modelagem 

conceitual são:  

1. Falhas na comunicação do modelo entre as pessoas, que gera 

obrigação de consertar após implementar o modelo; 

2. Causa maior esforço na validação do modelo, uma vez que não foram 

identificados os pontos críticos para serem incorporados, bem como os 

dados reais que facilitam o processo de validação.  

 

Sendo assim, foram construídos três modelos conceituais das alternativas de 

solução propostas nesta tese. Os modelos conceituais serão tratados em  

modelo de simulação computacional específicos para cada caso, em que o 

usuário terá a opção de escolher qual solução deseja simular.  

7.3.1 Estação de tratamento em terra 

Esta alternativa, conforme já descrita anteriormente, consiste em coletar a água 

de lastro do navio no momento de sua atracação no berço. O modelo 

conceitual de simulação da estação de tratamento de água de lastro em terra é 

composto pelos seguintes elementos: 

1. Chegadas de navios na barra; 

2. Processo de atracação, que leva em consideração as restrições físicas 

de cada terminal no que tange ao canal de acesso “cruzamento”; 

3. Processo de ocupação de berço; 

4. Processo de pré-operação após a atracação; 

5. Processo de carregamento do navio e despejo de água de lastro;  

6. Processo de transferência de água de lastro para unidade de 

armazenamento em terra; 
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7. Processo de desatracação, que leva em consideração as restrições 

físicas de cada terminal, bem como condições de maré e canal de 

acesso; 

8. Processo de tratamento da água de lastro armazenada; 

 

Basicamente, a representação desta alternativa de tratamento de água de 

lastro é muito similar a uma operação comum de chegada de navios nos 

portos, uma vez que o procedimento de operação não muda. A principal 

diferença do sistema proposto é que, ao invés do navio despejar o lastro 

diretamente na água do porto, ela é captada, armazenada e depois destinada 

para uma unidade de tratamento, conforme representado na Figura 7.3 e 

esquematizado pelo diagrama de blocos da Figura 7.4.  

 

 

Figura 7.3 – Representação conceitual do tratamento da água de lastro em    
terra nos portos de minério de ferro (Esta alternativa avalia somente o tratamento da 

água de lastro sem avaliação das operações em terra do porto) 
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Figura 7.4– Modelo conceitual da estação de tratamento de água de lastro em 
terra (Este modelo representa todas as operações que serão implementadas no modelo 

computacional relativo a essa alternativa) 
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Descrição do subsistema chegada de navios 

O processo de chegada de navios num terminal portuário é aleatório, 

adotando-se normalmente uma distribuição exponencial, pois se admite que 

este processo não seja facilmente controlado pelo terminal de minério. É 

comum que, em terminais de minério de ferro e de carvão, haja atraso na 

chegada dos navios; em outros casos, pode acontecer que vários navios 

cheguem à barra quase que ao mesmo tempo, gerando fila de espera.  

 

Por isso, durante o processo de modelagem recorre-se à distribuição 

exponencial para representar essas aleatoriedades. A principal característica 

desta distribuição é modelar os tempos entre ocorrências sucessivas de 

eventos ou a duração do evento. Se o tempo entre ocorrências sucessivas de 

um evento é exponencialmente distribuído, então o número de eventos que 

ocorrem em certo intervalo de tempo é um processo de Poisson (CHWIF e 

MEDINA, 2006).  

 

Assim, os navios chegam à barra e ficam aguardando em fila. Em geral, o 

processo de atendimento é do tipo primeiro que entra, primeiro que sai, 

também conhecido como First in, First out “FIFO”. Logo, o primeiro que chegou 

aguarda para ser alocado em um berço no terminal, conforme ilustrado na 

Figura 7.5. 
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Figura 7.5– Esquema de chegada de navios 

 

Descrição do subsistema de alocação de berço e atracação 

O processo de alocação do navio consiste da avaliação das características do 

navio que está esperando em fila na barra e da disponibilidade de berço no 

terminal para sua atracação. O processo de alocação consiste da verificação 

de alguns parâmetros sendo: 

 Disponibilidade de berço para atracação do navio em fila, em função das 

preferências por berço, pois em função das características do navio 

“classe”, equipamentos de carga, é dada preferência de alocação de um 

determinado berço em relação a outro. Contudo, a regra FIFO não se 

altera; 

 Verificação das condições ambientais para atracação do navio, por 

exemplo, maré. Esta consideração é muito importante para atracação de 

navios num terminal, como por exemplo, terminal de Ponta Madeira, 

pelo fato do problema de correnteza que prejudica a condição de 

manobra do navio. Assim, navios de grande porte necessitam da maré 

alta para fazer sua atracação; este é o caso do navio Berg Steel; 
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 Verificação da condição do canal de navegação, pois existem terminais 

que não permitem cruzamento de embarcações, como é o caso do 

CBPS, TIG, CSN que ficam em Sepetiba. 

 

Após a verificação de todas as restrições de acesso do navio, ele é liberado 

para atracar no berço que atenda suas características.  

Descrição do subsistema de pré-operação 

O processo de pré-operação consiste do tempo em que o navio fica parado no 

berço esperando até iniciar o carregamento. Foi incorporada uma lógica ao 

modelo que faz a leitura dos tempos de atracação na interface de dados. Este 

processo está representado na Figura 7.6. 

 

ATRACA NAVIO

AGUARDA POR 

INSPEÇÃO E 

ENTREGA DE 

DOCUMENTOS

INICIA 

CARREGAMENTO

 

Figura 7.6– Esquema do processo de pré-operação 

Descrição do subsistema de carregamento e despejo da água 

de lastro 

O processo de transferência da água de lastro ocorre em conjunto com o 

processo de carregamento. Deste modo, foi definida uma regra para 

representar o processo que ocorre na prática. Em geral, quando o navio atraca 

inicia-se o processo de deslastro do navio, uma vez que a capacidade das 

bombas de lastro é menor que a capacidade dos equipamentos de 

carregamento do navio. O carregamento dos navios consiste de diversas 

passadas de carregamento do produto por porão.  

 

Assim, após definição do plano de carregamento do navio, estipula-se uma 

determinada quantidade para ser carregada na primeira passada. Após o 

carregamento, por exemplo, de aproximadamente 50% da capacidade do 
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porão, desloca-se o carregador de navio para outro porão e repete-se o 

processo até completar a primeira passada em todos os porões. Este 

procedimento é necessário para garantir a estabilidade e o trim do navio. Este 

processo é repetido até que o navio seja totalmente carregado.  

 

 Sendo assim, o tanque de lastro é esgotado e passe-se para o próximo porão. 

Para representar esse processo desenvolveu-se a lógica apresentada na 

Figura 7.7. 
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Figura 7.7– Esquema do processo de carregamento e deslastro 

 

Assim, o processo de carregamento fica associado ao processo de deslastro, 

de modo que, em função da taxa de carregamento (t/h) para uma determinada 

classe de navio, bem como a uma determinada vazão de deslastro (m3/h); a 

troca de porão só ocorre a partir do momento que ambas as atividades chegam 

ao final.  
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Além disso, alguns terminais dispõem de dois carregadores, que podem ser 

utilizados em conjunto em um mesmo navio; ou então um equipamento pode 

carregar um porão, enquanto o outro é posicionado no próximo porão e fica 

aguardando o término do anterior, para iniciar o novo carregamento. Emprega-

se este procedimento na operação para reduzir o tempo ocioso com as trocas 

entre os porões que varia de 15 a 30 minutos durante a operação de 

embarque.  

Descrição do subsistema transferência de água de lastro para 

a unidade de armazenamento em terra 

A partir do momento que se inicia o carregamento do navio e o bombeamento 

da água de lastro, inicia-se o processo de captura e envio da água para os 

tanques de armazenamento. Na prática, esse processo exige uma rede de 

dutos de captação interligados entre os berços disponíveis para atracação. 

Como os portos podem ter mais de um berço de atracação, antes de iniciar o 

bombeamento da água de lastro é necessário checar a capacidade disponível 

no tanque para receber a água. Deste modo, toda vez que um novo navio 

atraca no berço avalia-se a capacidade do tanque de armazenamento, 

conforme mostrado na Figura 7.8. 
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Figura 7.8– Esquema de transferência de água de lastro para unidade de 
armazenamento em terra 
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É importante salientar que, dependendo da tecnologia aplicada no tratamento 

da água de lastro, é necessário manter o tanque cheio por um determinado 

tempo para que o tratamento tenha efeito antes do seu esgotamento. 

 

Deste modo, a capacidade de armazenamento do tanque é influenciada pelo 

tipo de tratamento aplicado. Nestes casos, quando o tratamento requer a 

retenção da água, o navio espera no berço até que ele possa receber a água 

de lastro. Isso ocorre devido ao fato da água tratada não poder se misturar com 

a água contida no tanque do navio. 

Descrição do subsistema maré 

Os terminais portuários são influenciados pela variação de maré. A 

profundidade do porto muitas vezes impõe restrições para receber navios de 

grande porte. Uma das alternativas é utilizar a variação da maré para atracar 

navios maiores e depois permitir sua partida.  

 

Embora a variação da maré tenha um período pré-determinado diário de 

ocorrência, os terminais buscam ajustar sua operação para permitir que o navio 

aproveite a janela para sua partida. A título de exemplo, no Brasil, o Terminal 

de Ponta da Madeira recebe navios de grande porte e, muitas vezes, utiliza a 

variação da maré para permitir a entrada e saída destes navios, mesmo tendo 

profundidade de 25 metros na baixa-mar e a variação de maré na região pode 

chegar a 7 metros.  

 

A avaliação das janelas de maré para operação dos navios nos terminais é 

baseada na análise da amplitude da maré, bem como da correnteza no 

momento da manobra. 

 

Assim, definem-se os seguintes elementos que compõem o ciclo da variação 

da maré (MARINHA DO BRASIL, 2009): 
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 Preamar (PM): Maior altura que alcançam as águas em uma oscilação;  

 Baixa mar (BM): Menor altura que alcançam as águas em uma oscilação;  

 Amplitude da maré (H): Distância vertical entre uma PM e uma BM 

consecutivas,  

 Nível médio (NM): Valor médio em torno do qual a maré oscila. Para uma 

determinada oscilação é h NM = (h PM + h BM)/2; para um período longo, equivale 

ao nível em que permaneceria o mar se não existissem as marés; 

 Enchente: Intervalo de tempo durante o qual o nível do mar se eleva; duração 

da enchente; 

 Vazante: Intervalo de tempo durante o qual o nível do mar baixa; duração da 

vazante; 

 

A representação do processo de variação de maré está mostrada na Figura 

7.9.  

 

 

Figura 7.9– Elementos do ciclo da maré 

Fonte: Marinha do Brasil (2009) 

 

Assim, caso em um dado local seja observada a oscilação rítmica do nível das 

águas, durante certo tempo, verifica-se que (MARINHA do BRASIL, 2009): 

 

 a: o nível sobe durante algum tempo, período denominado de 

“enchente”; 
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 b e c: atinge um nível máximo denominado “preamar”; 

 d: fica certo tempo estacionado, período denominado de “estofo de 

enchente”; 

 f: baixa durante certo tempo, período da “vazante”; 

 e: alcança o nível mínimo, chamado “baixa–mar”; 

 g: fica estacionado algum tempo, novamente chamado de estofo, só que 

agora denominado “estofo de vazante”; e 

 h: recomeça a subir, iniciando a repetição do movimento de “enchente”. 

 

Este movimento rítmico é uma função periódica do tempo e pode ser 

representado segundo dois eixos ortogonais, onde o eixo vertical indicará a 

altura da maré (h) e o eixo horizontal o instante em que ocorre aquela altura (t), 

como mostrado na Figura 7.9. 

 

De todos os terminais portuários de minério de ferro no Brasil, o que sofre 

maior influência da variação de maré é o de Ponta da Madeira no Maranhão, 

assim, foram definidas regras operacionais para atracação e desatracação em 

função do porte dos navios.  

 

Para representar esse fenômeno, elaborou-se uma lógica específica no 

modelo, que permite que o navio atraque e desatraque na condição de maré 

alta, conforme mostrado na Figura 7.10. Cabe frisar que esta é uma 

simplificação do processo real de variação de maré que ocorre na prática que, 

contudo, fornece uma representação adequada da variação da maré ao longo 

dia. 
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Figura 7.10– Esquema de criação de maré para entrada e saída de navio do 
canal 

 

O processo de criação de maré consiste em representar a evolução da maré ao 

longo do tempo, que altera a profundidade da água junto aos terminais. Em 

função desta evolução, entre os períodos de preamar e de baixamar, pode-se 

verificar em que intervalos de tempo, ao longo do dia, os navios podem entrar 

ou sair do canal. Na prática, as janelas de maré são representadas através de 

uma curva senoidal que se repete no tempo com períodos bem definidos, onde 

o navio consegue acessar e sair do terminal. Como nem todos os navios são 

afetados pela maré, somente os navios maiores devem esperar a condição de 

maré ideal para operar.  

 

Neste contexto, Cardoso e Teles (1997) desenvolveram um modelo de 

simulação para representar a operação do terminal de Itaqui no Maranhão. Os 

autores representaram a variação de maré no porto através de uma regra que 

consiste da oscilação da maré, considerando os seguintes tempos:  

 para t1=0, baixa mar; 

 para t2 = 6, preamar ; 

 para t3= 12, baixa-mar; 

 para t4 = 18, preamar 
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A curva que representa essa variação da maré pode ser descrita por 
h

t
sen 
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.  

 

Descrição do subsistema de finalização da operação e 

desatracação 

O processo final de operação consiste do término do carregamento e do 

deslastro do navio. Após essa operação o navio aguarda no berço o processo 

de verificação, inspeção, em alguns casos arqueação, bem como a entrega da 

documentação até sua liberação. Uma vez liberado, o navio desatraca quando 

encontra as condições favoráveis para esta operação, como canal livre para 

trânsito e altura de maré suficiente para que o navio possa desocupar o berço. 

Por isso, incorporou-se no modelo uma lógica que busca representar este 

processo, conforme mostrado na Figura 7.11. 
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Figura 7.11– Esquema de desatracação de navio 

 

Como mencionado anteriormente, a restrição de maré é dada em função da 

classe do navio, ou seja, navios de pequeno porte, em geral, não precisam 

esperar maré para desocupar o berço, enquanto que navios maiores, em 

alguns casos, precisam aguardar por maré para desocupar o berço. O modelo 

avalia, além da maré, se o canal de navegação está livre para que o navio 

possa sair. 
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Descrição do subsistema tratamento da água de lastro  

O tratamento da água de lastro armazenada nos tanques pode ser realizado 

por diversas alternativas tecnológicas conhecidas, sendo que algumas se 

encontram disponíveis no mercado. Buscou-se incorporar no modelo as 

alternativas comercialmente disponíveis, pois elas podem ser instaladas nas 

unidades móveis de tratamento. Estas tecnologias foram agrupadas e podem 

ser utilizadas individualmente, ou em conjunto de “técnicas combinadas”, 

conforme apresentado na Figura 7.12. 
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Figura 7.12– Esquema das tecnologias de tratamento de água de lastro 

 

Cada uma destas tecnologias foi discutida no Capítulo 4. Foram inseridas no 

modelo as características de cada alternativa, no que tange à condição de 

armazenamento nos tanques (m3) e tempo de retenção para aplicação do 



172 
 

 

tratamento (h). Na modelagem, as alternativas de tratamento foram divididas 

em duas classes. A primeira é de fluxo amplo (m3/h), que engloba aquelas que 

não exigem retenção da água nos tanques de tratamento; ou seja, assim que a 

água despejada do navio atinge o nível mínimo do tanque, correspondente à 

taxa horária de tratamento, inicia-se o tratamento. A segunda classe é de fluxo 

restrito e inclui as alternativas cujos tratamentos exigem retenção por um 

período no tanque, como biocidas e aplicação de gás ozônio; neste caso existe 

uma trava no modelo que mantém a água retida no tanque até que se alcance 

o tempo de aplicação do tratamento - “tempo setup”16. Além disso, não é 

permitido que seja armazenada água nos tanques enquanto ele não estiver 

completamente vazio. A Figura 7.13 e Figura 7.14 apresentam os esquemas 

para implementação das duas regras. 
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Figura 7.13– Esquema para tratamento com fluxo amplo 
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Figura 7.14–Esquema para tratamento com fluxo restrito 

 

A seguir são apresentadas duas outras opções derivadas da primeira que 

consistem em tratar a água no entorno do porto e através de sistemas 

alternativos de coleta. 

                                            
16

 Tempo de setup: é o tempo entre o início da aplicação do tratamento até o seu término. 
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7.3.2 Estação móvel de tratamento 

Esta alternativa consiste na transferência da água de lastro para uma 

embarcação dotada de tratamento a bordo (unidade autônoma receptora), que 

efetua as operações de deslastro e tratamento da água A transferência e o 

tratamento da água de lastro ocorrem na barra, enquanto o navio espera em 

fila para atracar no terminal, através da transferência da água de lastro para a 

unidade autônoma, que se posiciona a contra bordo do navio doador. O modelo 

conceitual dessa alternativa, conforme representado na Figura 7.15, é 

esquematizado pelo diagrama de blocos da Figura 7.16. 

 

 

Figura 7.15 - Representação conceitual do tratamento da água de lastro na 
barra (Esta alternativa avalia somente o tratamento da água de lastro da barra, sem alterar a 

configuração do porto) 

 

O sistema verifica inicialmente o número de navios em fila, aguardando para 

entrar no porto. Na sequência verifica a disponibilidade de unidades de 

deslastro e tratamento da água. Se no momento que um navio chegar à barra 

existir algum navio de tratamento disponível, ele é alocado imediatamente para 
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atender o navio que está em fila respeitando a FIFO. Caso contrário o navio 

aguarda em fila até que navio de tratamento esteja disponível para atendê-lo.  

 

Após a atracação do navio de deslastro, é aplicada a mesma lógica do sistema 

de transferência no porto, no que se refere ao processo de coleta, transferência 

e tratamento da água de lastro. Assim, quando o navio atraca a contra bordo 

existe um tempo de pré-operação para conectar os mangotes. Os tipos de 

tratamento disponíveis para o sistema móvel são os mesmos apresentados 

para o sistema em terra, exceto os sistemas que necessitem de retenção da 

água dentro do tanque. Considerando que se deve reduzir ao mínimo possível 

o tempo de estadia do navio no porto, este tipo de alternativa pode induzir a 

tempos maiores de fila na barra.  

 

Antes de iniciar a transferência o modelo verifica a quantidade de lastro a bordo 

do navio e durante a transferência faz verificação do volume total abordo e do 

volume retirado do navio a cada 1000 m3.  

 

Quando o volume a bordo do navio for igual a zero o navio de deslastro 

desatraca e contínua executando o tratamento do volume residual dentro do 

tanque.  

 

Após o término do tratamento da água residual o sistema verifica se tem algum 

navio em fila e o aloca para nova operação. O modelo conceitual desta 

alternativa está representado na Figura 7.16. 

 

O perfil da frota dos navios de deslastro é definido diretamente na interface de 

dados; nesta interface o usuário pode definir a capacidade do navio, tipo de 

tratamento aplicável e taxa de tratamento em m3/h. 
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Figura 7.16– Modelo conceitual da alternativa de tratamento da água de lastro 
na barra 
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Assim, quando o navio atraca, se posiciona a contra bordo a unidade de 

tratamento; existe um tempo de pré-operação para conectar os mangotes; 

inicia-se, então, a captura da água de lastro, ao mesmo tempo em que se inicia 

o carregamento do navio.  

 

Os tipos de tratamento disponíveis para o sistema móvel são os mesmos 

apresentados para o sistema em terra, exceto os sistemas que necessitem de 

retenção da água dentro do tanque. Considerando que se deve reduzir ao 

mínimo possível o tempo de estadia do navio no porto, este tipo de alternativa 

pode induzir a tempos maiores e bloquear o carregamento do navio. Antes de 

iniciar a transferência o modelo verifica a quantidade de lastro a bordo do navio 

e durante a transferência faz verificação deduz do volume total o volume 

retirado do navio a cada 1.000 m3.  

 

Quando o volume a bordo do navio for igual à zero o navio aliviador desatraca 

e contínua executando o tratamento do volume residual dentro do tanque. Após 

o término do tratamento da água residual o sistema verifica se tem algum navio 

acessando o canal ou no berço e o aloca para nova viagem. 

7.3.3 Estação de dessalinização no porto 

Para o tratamento da água de lastro no porto está sendo considerada a 

possibilidade do uso de uma estação de dessalinização. Deste modo, foi 

desenvolvido um modelo conceitual desta opção  conforme mostrado na Figura 

7.17 e esquematizado na Figura 7.18. 
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Figura 7.17 - Representação conceitual do tratamento da água de lastro (Esta 
alternativa avalia somente o tratamento da água de lastro em uma unidade de 

dessalinização sem avaliação das operações em terra do porto) 
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Figura 7.18 – Representação esquemática do porto com uma estação de 
dessalinização 
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opção de tratamento com objetivo exclusivo de eliminar as espécies exóticas, 

mas também de gerar água doce. Assim, o modelo calcula em função do 

volume de água de lastro recebido diariamente e da taxa de dessalinização 

(m3/h) a ocupação da estação. Se o volume do tanque não for suficiente para 
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alimentar a estação de dessalinização com água de lastro utiliza-se a água do 

mar Figura 7.19. 
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Figura 7.19 – Representação esquemática do funcionamento de uma estação 
de dessalinização 

 
O processo de captura da água de lastro nos tanques para alimentar a estação 

de dessalinização deve garantir que o funcionamento integral da usina ao longo 

do tempo. Deste modo, o modelo admite que, em função da vazão da 

dessalinização, quando existir falta de água dos tanques a mesma será 

completada pela água do mar, de modo a garantir uma taxa de ocupação da 

estação de dessalinização de 100%. Através das estatísticas extraídas do 

modelo de simulação pode-se determinar o número de vezes e o tempo em 

que foi necessário capturar água do mar para garantir o uso integral da estação 

de dessalinização. 
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8  RESULTADOS DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados da simulação das 

alternativas de solução propostas nesta tese. Inicialmente, são apresentados 

os conceitos utilizados na análise e a inserção dos dados no modelo 

computacional. O modelo computacional foi validado por meio de dados 

coletados sobre a operação desses portos. São apresentados os resultados 

dos testes realizados para a validação do modelo computacional. Foram 

realizadas simulações para as diversas alternativas; efetuou-se também uma 

análise de sensibilidade sobre a operação de navios VLCC com 400.000 t de 

capacidade nos portos selecionados. Para avaliar o nível de serviço de cada 

terminal foram empregados os seguintes parâmetros: demanda de transporte 

atendida, tempo médio de espera em fila, taxa de ocupação do berço, volume 

de água de lastro despejada e estadia do navio. A partir dos resultados obtidos 

foram selecionadas as configurações que atendem cada alternativa em termos 

de taxa de tratamento e capacidade de tancagem. 

8.1  Considerações gerais 

Os resultados das simulações realizadas levam em consideração as 

especificidades de cada porto, bem como as regras de operação para o 

deslastro e tratamento da água despejada em cada uma das alternativas 

propostos.  

 

O modelo de simulação considera os principais aspectos relevantes no que se 

refere às características de chegadas de navios, acesso ao canal, restrições 

físicas, características de preferência de atracação e berço, taxa de deslastro, 

taxa de carregamento no berço e tempo de desatracação do navio. São 

considerados também os níveis de serviços dos portos, como atendimento da 
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demanda de transporte prevista, tempo médio em fila, ocupação de berço e 

estadia do navio. 

 

O modelo de simulação desenvolvido para cada alternativa busca responder 

aos seguintes questionamentos: 

 

a) Os terminais terão capacidade para carregar/descarregar as cargas 

dos navios com eficiência e rapidez, considerando a operação de 

tratamento da água de lastro conforme proposta neste estudo? 

b)  Haverá impactos na operação dos terminais com as instalações das 

alternativas de solução propostas, em relação ao nível de serviço? 

c) Qual é a infraestrutura necessária - tancagem, embarcações e taxa 

de tratamento para que o terminal, incorporando as alternativas de 

solução propostas, mantenha um nível de serviço adequado para 

suas operações? 

 

Para responder essas perguntas, o modelo de simulação deve ser capaz de 

avaliar a capacidade de operação do porto considerando os seguintes 

parâmetros: taxa de carregamento de cargas (t/dia), tempos de pré e pós- 

operação, tempos de atracação e desatracação e de acesso ao canal, que são 

parâmetros conhecidos para cada terminal. Por meio do somatório de todos 

esses tempos de operação ao longo do ano, pode-se determinar a taxa de 

ocupação dos berços (%) e tempo médio de espera e estadia dos navios no 

porto (dias).  

 

Para estimar a produtividade comercial de embarque (carga carregada em 

função do tempo que o navio fica atracado) em seu valor médio pode-se utilizar 

a seguinte expressão: 

 

TC = 
n

Ta

Qn

i i

i
1

         8.1
 

 

em que: 
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TC é a taxa comercial de embarque; 

Qi é a quantidade de carga movimentada pelo navio i; 

Tai é o tempo de permanência do navio i no berço; 

n é número de navios atendidos pelo terminal durante o período 

analisado. 

 

A partir de um banco de dados sobre a operação dos navios, pode-se utilizar a 

equação 8.2 para determinar a taxa comercial de embarque do berço. Com 

base nesses valores, imputa-se ao modelo de simulação as taxas comerciais 

de embarque e obtém-se o nível de serviço do terminal, medido pelos 

parâmetros descritos a seguir. 

 Taxa de ocupação - TO: é medida pela porcentagem do tempo em que o 

berço fica à disposição para a operação, o que inclui: paradas 

operacionais, quebras, manutenções corretivas e preparação dos 

equipamentos “setup”. Não se inclui, portanto, as manutenções 

preventivas17. Pode-se calcular a ocupação utilizando a seguinte 

expressão: 

TO = 
T

Ta
n

i

i
1

         8.2
 

 
em que: 

Tai é o tempo de permanência do navio i no berço (horas/navio); 

T é o tempo total de operação do berço (horas/ano). 

 Tempo de espera - TE: é o tempo total que os navios ficam esperando 

por um berço. Em função deste tempo pode-se determinar o nível de 

serviço do terminal pela seguinte expressão: 

 

TE= 


n

i

i

n

TE

1         8.3
 

 

                                            
17

 Usualmente na fase de projeto e estimativas operacionais soma-se 5% sobre a taxa de 
ocupação do berço para incorporar o efeito da manutenção preventiva no sistema. Deste 
modo, determina-se o tempo total de comprometimento do berço “commitment”. 
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onde: 

TEi: tempo total de espera do navio i para ser alocado em um dado 

berço; 

n é número de navios atendidos pelo terminal durante o período 

analisado. 

 

Esses parâmetros – TE e TO - são fundamentais para avaliar o funcionamento 

do porto. Se a taxa de ocupação do berço for acima de 95% considera-se que 

esse terminal está no limite da sua operação, com a formação de filas 

tendendo ao infinito18. A resposta do modelo para os seguintes itens de 

desempenho do terminal são: 

 

 Demanda atendida: a demanda atendida deve ser 100% da demanda 

inicial imputada no modelo de simulação; 

 Volume de lastro despejado no terminal: o volume de lastro previsto para 

ser descarregado é função do porte dos navios que atracam no terminal. 

Neste caso, para todas as alternativas admite-se que o volume de lastro 

a bordo de cada navio é de 30% do DWT; 

 Taxa de ocupação do berço: é medida pela razão entre a carga total 

movimentada e o tempo total de operação. O tempo total é contado 

desde o aceite do navio no berço até o final da sua desatracação e 

navegação no canal de saída; 

 Tempo médio dos navios em fila: esse tempo é medido em função das 

chegadas dos navios no porto, o modelo computa o tempo somente dos 

navios que esperam em fila; 

 Tempo de espera: é o tempo que os navios ficaram esperando no porto 

que é somado ao tempo médio em fila para determinar a estadia dos 

navios nos portos; 

 Número de navios atendidos: o modelo gera o número de navios 

necessários para atender a demanda do terminal, em função da classe 

de navios. Assim, são computados quantos navios foram atendidos 

durante a simulação; 

                                            
18

 A Teoria das Filas explica que um sistema é considerável estável quando (ρ=λ/µ) <1, ou seja, 
a taxa de ocupação ou utilização deve ser menor que 100%.  
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 Tempo de paradas do embarque em função das restrições do sistema 

de tratamento da água de lastro: o modelo calcula o tempo de paradas 

no carregamento do navio, em função da restrição do sistema de lastro 

em terra. Esse tempo é importante para verificar o efeito do sistema de 

tratamento da água de lastro sobre o carregamento do navio; 

 Tempo de estadia: o tempo de estadia do navio reflete o tempo médio 

que os navios ficaram no porto. Esse parâmetro é importante para 

comparar cada alternativa e verificar o efeito de sobreestadia dos navios 

que podem refletir em custo “demurrage”.  

 

Usualmente, a produtividade dos terminais portuários é uma função da taxa 

nominal dos equipamentos instalados, que é a capacidade nominal máxima de 

operação do equipamento. São descontadas todas as paradas para 

manutenções corretivas e preventivas, bem como os tempos mortos da 

operação, que em média resultam para terminais de minério de ferro uma 

eficiência da ordem de 50% no carregamento do navio. Assim, espera-se que 

um carregador de navio tenha uma taxa bruta de embarque da ordem de 50% 

da sua capacidade nominal. 

 

A experiência do autor mostra a existência de terminais, que operam 

principalmente na descarga de minério de ferro, em que a eficiência do sistema 

de descarga varia entre 40% e 50% da taxa nominal do equipamento. Para o 

modelo de simulação desenvolvido, considera-se que a taxa comercial do 

carregador de navios é igual a 50% da taxa nominal. Para os casos em que 

essas taxas são conhecidas, esses valores deverão ser usados na simulação. 

 

Outro ponto importante é que a taxa de carregamento dos navios depende 

também da sua classe. Navios da classe Handmax, em geral, são carregados 

numa taxa da ordem de 3.500 a 4.000 toneladas por hora – tph, enquanto que 

para navios Panamax essa taxa alcança até 6.000 tph e para os Capesize 

supera as 8.000 tph. 
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8.2 Levantamentos de dados para validação dos simuladores 

8.2.1 Portos considerados na avaliação 

Os portos escolhidos como referência desse estudo foram apresentados no 

Capítulo 1. Buscou-se identificar portos com capacidades de movimentação 

distintas, classificados como de grande, médio e pequeno porte; isto se aplica 

tanto a movimentação de carga e volume de água de lastro recebido.   

 

Os portos selecionados foram classificados da seguinte forma: 

 Caso 1 – Porto situado em Vitória - ES com movimentação média de 90 

Milhões de toneladas por ano - Mt/ano, com 3 berços de atracação; 

 Caso 2 – Porto que está sendo construído em Sepetiba – RJ que terá 

capacidade de movimentação de 50 Mt/ano, com 2 berços de atracação; 

 Caso 3 – Porto existente em Sepetiba – RJ com capacidade de 

movimentação média de 25 Mt/ano, com apenas 1 berço de atracação. 

8.2.2 Dados Coletados 

Para desenvolver o modelo de simulação foi necessário primeiro, conhecer a 

forma de operação de cada um desses portos. Uma vez entendido esse 

processo, foi feito o levantamento de dados da operação destes portos para 

validar o modelo.  

 

Deste modo, foi realizada uma pesquisa para identificar os dados requeridos 

para efetuar a validação. Alguns dados foram coletados durante as visitas que 

autor fez aos terminais existentes. Quanto ao terminal em fase de construção, 

foi feito um levantamento parcial com dados disponibilizados em fontes 

secundarias. O autor se valeu também de sua experiência no desenvolvimento 

de projetos de simulação computacional para as empresas que operam no 

setor de minério de ferro; projetos estes realizados através do Centro de 

Inovação em Logística e Infraestrutura Portuária - CILIP do Departamento de 



186 
 

 

Engenharia Naval e Oceânica da EPUSP. Contudo, o sigilo das informações 

dos parceiros foi mantido e por isso, buscou-se desenvolver uma investigação 

para coletar dados que fosse públicos. 

 

Para determinar os tempos de espera dos navios na barra, bem como os 

tempos médios de operação nos portos, realizou-se uma profunda investigação 

nas informações disponíveis nos websites das empresas mineradoras que 

operam esses portos selecionados. 

 

 Os dados foram coletados na seção de programação dos navios on-line nos 

meses de novembro de 2008 e abril de 2009. Além do website dessas 

empresas, investigou-se também os websites da praticagem, que dispõem de 

informações atualizadas desses portos, com o objetivo de cruzar as 

informações coletadas e validá-las. 

 

Durante o processo investigativo e de coleta de dados, o website que 

apresentava os dados relativos às atracações do Caso 1 ficou inativo por vários 

meses e, por isso, não foi possível coletar mais informações nesse período. O 

website que mostra os dados do Caso 3 também não disponibiliza a posição 

dos navios. Isto limitou o trabalho, reduzindo o período de coleta de 

informações, pois a programação era atualizada uma vez a cada mês. 

 

Com base nestas informações determinou-se a linha de tempo dos navios, ou 

seja, buscou-se representar o comportamento do navio no porto, a partir do 

momento de sua chegada à barra, manobra de entrada, operação no porto e 

manobra de saída. Uma vez elaborada a linha de tempo de todos os navios, foi 

possível determinar dados dos parâmetros descritos a seguir. 

 

 Tempo de espera na barra: é o tempo em que o navio ficou esperando 

antes de entrar no porto. Este tempo é muito variado, pois o navio pode 

chegar e esperar poucas horas e já entrar no porto, como também pode 

esperar vários dias. Muitos fatores podem contribuir para que o navio 

fique aguardando na barra como, por exemplo, o congestionamento do 
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porto, chegada antes da data prevista, parada para manutenção19 ou 

perda da janela operacional “layday”20. Para o Caso 1, as informações 

disponíveis sobre a operação dos navios são mais completas; para o 

Caso 3, não foi possível identificar o momento em que os navios sairam 

da barra; foi feita uma estimativa de atracação através do Estimated 

Time of Berthing - ETB; 

 Tempo de operação: é determinado em função do dia da atracação - 

Estimated Time of Berthing - ETB e do dia de desatracação – Estimated 

Time of Departure - ETD. Através dessa diferença pode-se estimar o 

tempo que o navio ficou ocupando o berço durante a operação de 

carregamento e ou descarregamento. Para ambos os casos (1 e 3)  foi 

possível estimar esse tempo, em função da amostra coletada; 

 Estadia do navio: Tempo total que o navio ficou no porto considerando o 

tempo em ficou parado na barra até seu atendimento no porto. 

8.2.3 Chegadas dos navios nos portos 

Todo porto público ou privado faz uma programação dos navios que irá receber 

durante um determinado período de tempo, em geral, ano a ano. No caso das 

empresas mineradoras, a programação dos navios é feita em função da 

previsão de vendas estabelecida pela área comercial “marketing” através de 

contratos de curto e longo prazo, além do mercado spot.  

 

A partir dos contratos e do mercado atuante, a empresa exportadora de minério 

faz sua programação de produção e carregamento dos navios. Por outro lado, 

o comprador em função das condições contratuais e das janelas de operação 

oferecidas pelos portos programa os navios, no caso de venda Free On Board 

– FOB, para buscar a carga no período programado junto ao porto designado 

para embarque. 

                                            
19

 Parada para manutenção consiste das paradas de operação do porto por motivos de 
manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de berço e pátio que impedem o 
carregamento do navio. 
20

 Perda da janela operacional consiste do atraso do navio em relação à janela de atracação 
disponibilizada pelo porto “layday”. 
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No que tange ao processo de chegada de navios, no modelo de simulação se 

considera que a chegada dos navios ao porto segue uma distribuição 

exponencial, buscando representar o processo aleatório de chegadas dos 

navios na barra, conforme proposto por BOTTER (1985). Utilizando-se essa 

distribuição busca-se expressar os efeitos que afetam a programação de 

chegadas dos navios “imprevisibilidade”, conforme explicado acima. 

8.2.4 Tempo de operação dos navios no porto 

O tempo de operação dos navios no porto corresponde ao tempo que o navio 

ocupou o berço para operação de carregamento/descarregamento. Este tempo 

considera também o tempo gasto para atracação e a desatracação do navio.  

 

Buscou-se avaliar os dados coletados durante a investigação.  

A) Caso 1 

Foram coletados dados de aproximadamente 90 chegadas de navios no porto. 

A análise destes dados permitiu identificar os tempos que estão sendo 

considerados junto com a estadia e operação dos navios: travessia do canal de 

acesso ao porto; amarração; preparação do carregamento; tempos ociosos do 

sistema de carregamento; quebras dos equipamentos de carregamento, tanto 

de pátio quanto do Carregador do Navio - CN; manutenção corretiva do 

sistema de carregamento entre o pátio e o CN; paradas para troca dos porões; 

tempos de parada para deslastro, quando o navio não consegue efetuar o 

deslastro na mesma taxa de carregamento. Ou seja, como os dados coletados 

não separam cada parcela do tempo total, não se tem uma compreensão do 

comportamento real do sistema.  

 

Para determinação dos tempos operacionais dos navios no porto, adotou-se o 

conceito da linha de tempo navio, considerando o tempo de saída da barra, 

atracação e desatracação. Como não há informação do Notice Of Readiness - 



189 
 

 

NOR, o tempo real em fila não pode ser computado com esses dados. A 

Tabela 8.1 exemplifica a análise realizada sobre o tempo médio de operação 

de alguns navios que atracaram no porto Caso 1.  

 

Tabela 8.1– Tempo de operação dos navios no Caso 1 

Navio Píer 
Chegada  

na Barra 

Saída da 
Barra 

Atracação Desatracação 
DWT  

(saída) 

Tempo de 
operação no 

Porto  

(dias) 

Estadia  

(dias) 

1 2 
20/08/2008 

19:30 
08/09/2008 

12:09 
08/09/2008 

12:09 
09/09/2008 

06:33 
173.000 0,77 19,46 

11 1S 
30/08/2008 

22:24 
04/09/2008 

15:15 
04/09/2008 

15:15 
05/09/2008 

13:37 
53.000 0,93 5,63 

14 1N 
03/09/2008 

00:54 
05/09/2008 

03:30 
05/09/2008 

03:30 
07/09/2008 

00:20 
149.330 1,87 3,98 

8 1S 
30/08/2008 

05:00 
05/09/2008 

15:25 
05/09/2008 

15:25 
07/09/2008 

03:05 
73.049 1,49 7,92 

9 2 
30/08/2008 

07:00 
06/09/2008 

17:10 
06/09/2008 

17:10 
08/09/2008 

09:40 
310.698 1,69 9,11 

5 1S 
28/08/2008 

00:30 
07/09/2008 

05:58 
07/09/2008 

05:58 
08/09/2008 

07:10 
73.941 1,05 11,28 

13 1S 
01/09/2008 

10:18 
08/09/2008 

09:29 
08/09/2008 

09:29 
10/09/2008 

06:05 
73.000 1,86 8,82 

15 1N 
03/09/2008 

05:40 
08/09/2008 

22:00 
08/09/2008 

22:00 
10/09/2008 

23:45 
154.191 2,07 7,75 

6 2 
29/08/2008 

08:42 
09/09/2008 

08:32 
09/09/2008 

08:32 
10/09/2008 

04:05 
203.512 0,81 11,81 

4 2 
26/08/2008 

20:00 
10/09/2008 

07:04 
10/09/2008 

07:04 
11/09/2008 

11:55 
260.826 1,20 15,66 

18 1S 
04/09/2008 

04:30 
10/09/2008 

08:40 
10/09/2008 

08:40 
11/09/2008 

13:35 
76.633 1,20 7,38 

 

De acordo com os dados da Tabela 8.1, observa-se que os navios que 

atracaram no berço 2 tiveram uma taxa média de carregamento superior a 

8.000 tph, enquanto que os navios que atracaram no berço 1S operaram numa 

taxa média de carregamento em torno de 2.500 tph e no berço 1N com taxa 

acima de 3.100 tph. Observa-se também que os navios de menor porte são 

destinados para o píer 1S, enquanto que os navios Capesize e maiores são 

distribuídos entre os piers 1N e 2, em função das restrições impostas pelos 

equipamentos de carregamento dos navios e profundidade nos berços. 
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B) Caso 2 

Para o porto Caso 2, ainda em construção, será definido um perfil de frota 

capaz de atender a demanda. Será adotada a tendência seguida pelos navios 

que operam na bacia de Sepetiba, bem como os dados informados no relatório 

da VERAX (2010).  

C) Caso 3 

No Caso 3, a amostra coletada foi menor quando comparada com o Caso 1. 

Contudo, consegue obter uma ideia da estadia média prevista aos navios que 

operam nesse terminal. Da amostra coletada foi possível dividir os dados em 

duas etapas, navios atracados e operando no porto, conforme mostrado na 

Tabela 8.2 e navios esperando na barra para atracar, conforme a Tabela 8.3 

 

Tabela 8.2 – Dados de atracação de navios no porto Caso 3 - Sepetiba 

Navio Produto Tons Agente Chegada Atracação Desatracação 

Tempo 
de 

operação 
no porto 

(dias) 

Estadia 
(dias) 

1 Concentrado 160.520 LBH 9/3/09 7:30 15/3/09 23:20 18/03/09 2,03 8,69 

2 Sinter Feed 144.150 LBH 29/3/09 16:12 03/04/09 05/04/09 2,00 6,32 

3 Concentrado 155.300 LBH 25/3/09 10:00 05/04/09 07/04/09 2,00 12,58 
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Tabela 8.3 – Navios esperando na barra para atracar no Caso 3 - Sepetiba 

Navio Produto Tons Agente Chegada Atracação. Desatracação 

Tempo 
de 

operação 
no porto 

(dias) 

Estadia 
(dias) 

1 Concentrado 162.800 A 10/3/09 0:12 18/03/09 20/03/09 2,00 9,99 

2 Sinter Feed 153.600 B 13/3/09 12:45 21/03/09 23/03/09 2,00 9,47 

3 Pellet Feed 162.530 B 14/3/09 9:30 23/03/09 25/03/09 2,00 10,60 

4 Sinter Feed 160.600 C 17/3/09 11:40 25/03/09 27/03/09 2,00 9,51 

5 Pellet Feed 138.447 A 17/3/09 13:00 27/03/09 29/03/09 2,00 11,46 

6 Sinter Feed 156.500 A 17/3/09 11:00 29/03/09 31/03/09 2,00 13,54 

7 Pellet Feed 164.000 C 05/04/09 07/04/09 09/04/09 2,00 4,00 

8 Pellet Feed 156.425 C 05/04/09 10/04/09 12/04/09 2,00 7,00 

9 Sinter Feed 153.350 D 06/04/09 12/04/09 14/04/09 2,00 8,00 

10 Sinter Feed 150.000 B 09/04/09 14/04/09 16/04/09 2,00 7,00 

11 Pellet Feed 70.000 B 11/04/09 16/04/09 17/04/09 1,00 6,00 

12 Sinter Feed 150.000 - 12/04/09 17/04/09 19/04/09 2,00 7,00 

13 Sinter Feed 150.000 - 12/04/09 19/04/09 21/04/09 2,00 9,00 

14 Sinter Feed 80.000 C 18/04/09 21/04/09 23/04/09 2,00 5,00 

15 Pellet Feed 150.000 - 21/04/09 24/04/09 26/04/09 2,00 5,00 

 

Observa-se pelos dados que os navios efetuam a operação de carregamento 

em aproximadamente 2 dias para a classe Capesize. Contudo, o tempo de 

estadia total é da mesma ordem do observado para o Caso 1, em média 8 dias. 

8.2.5 Tempo de espera na barra dos navios 

A análise dos dados coletados permitiu identificar os navios que atracaram nos 

portos e o tempo que eles ficaram esperando na barra antes de atracar. Cabe 

salientar que, para elaborar a linha de tempo dos navios, foi necessário 

relacionar as informações contidas no site da praticagem no que tange a navios 
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atracados, navios programados, fundeados, bem como manobras realizadas e 

previstas. 

A) Caso 1 

Depois de cruzar e organizar as informações coletadas construiu-se a linha de 

tempo dos navios, separando cada parcela do tempo total. Deste modo, pode-

se estabelecer o tempo de médio de espera na barra para os navios, conforme 

apresentado na Tabela 8.4. 

 

Tabela 8.4– Navios fundeados na barra do Porto Caso 1 

 

 

No período da investigação foram coletados dados de 92 navios, contudo, 

partes desses dados estavam incompletos, devido à falta de informações, no 

website da companhia e da praticagem. Provavelmente devem ter ocorrido 

mudanças na programação dos navios e, por isso, foram retirados da 

programação da praticagem. 

 

Aplicando um filtro na base de dados para eliminar os dados incompletos, 

obteve-se 63 navios com dados completos. Em uma segunda análise, 

confrontando informações relativas à data de saída do porto dos navios, este 

número foi reduzido para 56 navios. Para determinar o tempo de espera na 

Navio Píer Chegada na Barra ETB
Tempo na Barra 

(dias)
PIERRE LD 2 20/08/2008 19:30 08/09/2008 12:09 18,69

SUMMER FORTUNE 1S 24/08/2008 11:30 13/09/2008 03:40 19,67

HEBEI HAWK 2 25/08/2008 15:12 12/09/2008 11:47 17,86

ALFRED N 2 26/08/2008 20:00 10/09/2008 07:04 14,46

GENCO BEAUTY 1S 28/08/2008 00:30 07/09/2008 05:58 10,23

CHINA STEEL TEAM 2 29/08/2008 08:42 09/09/2008 08:32 10,99

DONG-A ARES 1N 30/08/2008 04:42 11/09/2008 03:10 11,94

WAIMEA 1S 30/08/2008 05:00 05/09/2008 15:25 6,43

BW FJORD 2 30/08/2008 07:00 06/09/2008 17:10 7,42

ALPHA CENTURY 1N 30/08/2008 14:30 17/09/2008 13:14 17,95

SPAR VIRGO 1S 30/08/2008 22:24 04/09/2008 15:15 4,70

XINSHENG HAI 2 31/08/2008 10:35 13/09/2008 08:21 12,91

RIRUCCIA 1S 01/09/2008 10:18 08/09/2008 09:29 6,97

POS AMBITION 1N 03/09/2008 00:54 05/09/2008 03:30 2,11

CHINA STEEL DEVELOPER 1N 03/09/2008 05:40 08/09/2008 22:00 5,68

Tempo Médio: 11,20
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barra utilizaram-se os dados da chegada dos navios e o Estimated Time Berth -

ETB, conforme mostrado na Tabela 8.4.  

 

Chama-se atenção para o fato da amostra ser muito pequena, ou seja, ela é 

uma pequena parte da movimentação anual de navios. Entretanto, estes dados 

fornecem uma ideia do comportamento do terminal naquela época.  Observa-

se que grande parte dos navios teve tempo de espera variando de 1 a 10 dias, 

mas na amostra aparecem alguns navios com tempos superiores a 10 dias, 

conforme mostrado na Figura 8.1.  

 

 

Figura 8.1– Tempo de espera dos 56 navios analisados no período de agosto a 

outubro de 2008 

B) Caso 2 

Em relação ao porto Caso 2, serão utilizados, como referência de espera na 

barra, os resultados do próprio modelo de simulação; de acordo com o 

esperado para um projeto dessa natureza, este parâmetro deve ser de 

aproximadamente 2 dias.  
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C) Caso 3 

No caso dos navios que atracaram em Sepetiba no período de dados coletado 

está apresentado na Tabela 8.5. 

 

Tabela 8.5 – Navios fundeados na barra de Sepetiba 

Navio Produto Tons Agente Chegada E.T.B. 
Tempo 

na barra 
(dias) 

Shagang Sunrise Concentrado 160.520 LBH 9/3/09 7:30 15/3/09 23:20 6,66 

Brisbane Sinter Feed 144.150 LBH 29/3/09 16:12 03/04/09 4,32 

Pacific Navigator Concentrado 155.300 LBH 25/3/09 10:00 05/04/09 10,58 

 

Considerando os dados da tabela, o tempo médio de espera na barra foi de 7 

dias. Muito embora a amostra seja muito pequena, a experiência do autor 

comprova que os tempos atuais encontram-se ainda neste patamar de valor.21 

8.3  Simulação das alternativas propostas 

Para simular as alternativas de solução para o tratamento da água de lastro, foi 

necessário estabelecer premissas. Para isso foram definidos alternativas para 

cada solução proposta. Assim, para cada alternativa estabeleceu-se um 

“Alternativa Base”, a partir da qual serão realizadas as análises de 

sensibilidade dos parâmetros mais importantes do sistema. A alternativa base 

reflete o resultado das premissas que foram estabelecidas para atender a 

demanda de cada terminal. As alternativas são: 

 

 Alternativa 1: Estação de tratamento em terra - Transfport; 

 Alternativa 2: Estação de tratamento em terra conectada a uma usina de 

dessalinização - Transfdessa; 

 Alternativa 3: Estação de tratamento móvel na barra - Transflastro; 

                                            
21

 Dados de junho de 2011. 



195 
 

 

8.3.1 Alternativa 1 –Transfport 

Esta Alternativa consiste da transferência da água de lastro dos navios para 

uma estação de tratamento em terra, conforme mostrado na Figura 8.2. A água 

de lastro coletada é armazenada e tratada sendo despejada novamente no 

mar, ou seja, não existe reutilização da água de lastro. 

 

 

Figura 8.2 – Alternativa 1 – Estação de tratamento em terra 

A) Premissas da Alternativa 1 

Para a simulação desta alternativa é necessário estabelecer premissas sobre 

os seguintes parâmetros: 

 Demanda do terminal (Mt/ano);  

 Classes dos navios que atracam no terminal e sua porcentagem; 

 Tempo médio de circulação no canal de acesso; 

 Tempo de médio de atracação (h); 

 Tempo de pré-operação (h); 
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 Número de berços, regras de maré e condições do canal de acesso; 

 Volume de lastro a bordo dos navios (m3); 

 Vazão média das bombas de lastro a bordo dos navios em função das 

respectivas classes (m3/h); 

 Taxa média comercial de carregamento por classe de navio (t/h); 

 Tempo de pós-operação (h); 

 Tempo médio de desatracação (h); 

 Capacidade do tanque de recepção de água de lastro (m3); 

 Taxa de tratamento da água de lastro (m3/h); 

 

A partir destas premissas podem-se determinar os resultados esperados da 

alternativa a ser simulada. 

B) Resultados esperados  

Espera-se que através destes dados de entrada no simulador obtenham-se as 

seguintes respostas: 

 Demanda atendida (Mt/ano); 

 Volume de água de lastro despejado no terminal (m3) 

 Tempo médio de espera em fila dos navios (h); 

 Número médio de navios em fila; 

 Ocupação dos berços (%); 

 Tempo médio de estadia dos navios (dias) 

 Taxa de ocupação dos tanques ao longo do tempo (%) 

 Taxa de utilização dos dutos de descarga dos navios (%); 

 Capacidade de armazenamento necessária (m3); 

 Taxa de tratamento necessária (m3/h); 

 Porcentagem do tempo que ocorreram paradas no carregamento do 

navio, em função do sistema de coleta da água de lastro (%). 
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C)  Parâmetros de entrada da Alternativa 1 

A seguir serão apresentados todos os dados de entrada que são utilizados pelo 

modelo para simular a alternativa 1. O modelo de simulação faz a leitura destes 

dados por meio de uma interface de dados construída em Excel® e na 

sequência executa o modelo. As saídas “resultados” também são inseridas na 

mesma interface de dados. 

 

A Tabela 8.6 mostra a oferta de carga de cada terminal. 

 

Tabela 8.6 – Demanda anual de produtos ofertada por terminal 

Caso 1 (t) Caso 2 (t) Caso 3 (t) 

90.000.000 50.000.000 25.000.000 

 

A oferta de produtos de cada terminal foi estimada em função dos dados 

divulgados por cada uma das empresas ao mercado. Além disso, a Agência 

Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ - disponibiliza as movimentações 

dos terminais privativos brasileiros. 

 

A Tabela 8.7 mostra o perfil de frota que opera em cada terminal, utilizada pelo 

modelo. Esse perfil foi elaborado em função das características físicas dos 

locais onde estão instalados os portos, que estabelecem limitações sobre o 

porte dos navios que podem acessar o terminal. Além disso, durante a visita as 

Docas do Rio de Janeiro levantaram-se os perfis dos navios que operam 

nesses terminais. A Verax (2008) apresenta as características dos navios que 

irão operar no terminal Caso 2. 
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Tabela 8.7 – Composição do perfil de frota dos terminais 

Classe do navio DWT 

Terminais 

Caso 1  Caso 2 Caso 3 

1 - Handymax 40.000 5% 0% 0% 

2 -  Panamax  70.000 10% 15% 3% 

3 - Small Cape 100.000 0% 0% 0% 

4 - Cape 150.000 50% 60% 97% 

5 - Large Cape 180.000 25% 25% 0% 

6 - Very Large Cape 250.000 10% 0% 0% 

7 - VLCC 400.000 0% 0% 0% 

 

A geração de navios que serão atendidos no terminal segue uma distribuição 

exponencial, considerando as características dos navios em função do perfil da 

frota apresentado na tabela. As classes de navios sorteados pelo modelo de 

simulação estão dentro da faixa apresentada na Tabela 8.8 para atender a 

demanda de cada terminal. 

 

Tabela 8.8 - Distribuição do porte dos navios em função das classes 

  

Classe 
Navios 1 

Classe 
Navios 2 

Classe 
Navios 3 

Classe 
Navios 4 

Classe 
Navios 5 

Classe 
Navios 6 

Classe 
Navios 7 

DWT Min 40.000 60.000 80.000 140.000 180.000 220.000 350.000 

DWT Med 50.000 70.000 90.000 160.000 200.000 285.000 375.000 

DWT Max 60.000 80.000 100.000 180.000 220.000 350.000 400.000 

 

A partir da leitura desses dados, o modelo gera a quantidade de navios 

necessária para atender a oferta em cada porto.  

 
A Tabela 8.9 mostra o número de berços disponíveis em cada um terminais. 

 

Tabela 8.9 – Número de berços de atracação  

Porto Número de berços 

Caso 1 3 

Caso 2 2 

Caso 3 1 

 

A Tabela 8.10 apresenta as condições de cruzamento no canal de acesso de 

carga terminal. Para os Casos 2 e 3, que ficam em Sepetiba, considera-se que 

existe cruzamento no canal, devido à presença das áreas de fundeio ao longo 

do canal. Assim, os terminais aproximam os navios do porto para reduzir o 

tempo de manobra de entrada e saída dos navios. Essa regra foi instituída pela 



199 
 

 

Docas do Rio de Janeiro que mapeou aproximadamente 12 pontos de fundeio 

ao longo do canal. 

 

Tabela 8.10 – Característica do canal de acesso 

Porto Permite cruzamento  
(sim-1 ;não – 0) 

Caso 1 1 

Caso 2 1 

Caso 3 1 

 

Para a simulação considera-se que todos os navios de minério chegam aos 

portos aliviados e não existem restrições de acesso devido à maré. No entanto, 

na saída para classes acima de Capesize, na bacia de Sepetiba os navios 

ficam sujeitos à maré. No Caso 1 somente os navios das classes 6 e 7 sofrem 

as restrições da maré. A Tabela 8.11 mostra os terminais que dependem da 

maré para permitir a entrada e saída dos navios. 

 

Tabela 8.11 – Condição de entrada e saída em maré 

Porto Maré de entrada 
(sim-1 ;não – 0) 

Maré de saída 
(sim-1 ;não – 0) 

Caso 1 0 1 

Caso 2 0 1 

Caso 3 0 1 

 

A Tabela 8.12 apresenta as janelas de maré, ou seja, os intervalos permitidos 

para a atracação e desatracação em horas ao longo do dia, para os terminais 

que apresentam essa restrição para operação de navios de grande porte.  

 

Tabela 8.12 – Janela de maré dos terminais para os navios restritos 

Vitória - ES Sepetiba - RJ 

 
Entrada Saída Entrada Saída 

Classes 
restritas 

 

Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa 

12 0 4 8 12 0 4 8 

 

Para cada terminal foi definida uma regra de atracação, em função da 

prioridade do navio por berço que possa atender à sua classe. Esta regra está 

mostrada nas Tabela 8.13 a 8.15, para cada um dos casos. Assim, por 

exemplo, um navio Classe 1 tem prioridade para operar no berço 1, mas isso 
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não impede que um navio classe 3, possa operar no berço 2, caso ele esteja 

desocupado e tenha condições para recebê-lo. 

 

Tabela 8.13 – Prioridade de atracação no Caso 3 – 3 berços 

Prioridade 
Classe 

Navios 1 
Classe 

Navios 2 
Classe 

Navios 3 
Classe 

Navios 4 
Classe 

Navios 5 
Classe 

Navios 6 
Classe 

Navios 7 

Píer 

1ª 1 1 2 2 3 3 3 Píer 

2ª 1 1 2 3 3 3 3 Píer 

 

Tabela 8.14 – Prioridade de atracação em Caso 2 -  2 berços 

Prioridade 
Classe 

Navios 1 
Classe 

Navios 2 
Classe 

Navios 3 
Classe 

Navios 4 
Classe 

Navios 5 
Classe 

Navios 6 
Classe 

Navios 7 
Píer 

1ª 1 1 1 1 1 0 0 Píer 

2ª 2 2 2 2 2 0 0 Píer 

 

Tabela 8.15 – Prioridade de atracação em Caso 3 somente 1 berço 

Prioridade 
Classe 

Navios 1 
Classe 

Navios 2 
Classe 

Navios 3 
Classe 

Navios 4 
Classe 

Navios 5 
Classe 

Navios 6 
Classe 

Navios 7 

Píer 

1ª 1 1 1 1 1 0 0 Píer 

 
A Tabela 8.16 apresenta as comerciais para cada berço.  

 

Tabela 8.16 – Taxa e produtividade média de cada berço 

Descrição Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Berço 2 1N 1S 1 2 1 

Taxa mínima (tph) 7.600 6.080 2.660 4.500 4.500 6.080 

Taxa média (tph) 8.800 7.040 3.080 5.250 5.250 7.040 

Taxa máxima (tph) 10.000 8.000 3.500 6.000 6.000 8.000 

 

Muito embora sejam esses os valores médios das taxas comerciais dos 

carregadores de navios, alguns navios são carregados mais rapidamente do 

que outros, em função de uma série de fatores de operacionalidade do terminal 

(paradas de operação, quebra de equipamentos, falta de produtos), do 

comandante do navio (em função do plano de carregamento) e condições 

ambientais.  

 

Essas taxas são referenciais para o modelo de simulação; durante o processo 

de calibração do modelo aplica-se um fator multiplicativo, que pode aumentar 
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ou reduzir a taxa, para alcançar a taxa de ocupação dos berços, bem como a 

estadia dentro dos padrões aceitáveis. As taxas de carregamento dos navios 

são regidas por uma distribuição triangular que considera os valores 

apresentados acima. 

 

A manobra de atracação e desatracação é o tempo gasto pelo navio para sair 

da barra e navegar pelo canal até atracar. O tempo de pré e pós operação do 

navio é o tempo gasto com abertura e fechamento do porão e documentação. 

Para todos os casos foi admitido que esses  tempos sejam de 1 hora. Na 

pratica esse tempo pode variar de porto para porto. 

 

O volume de água de lastro a bordo é calculado pelo modelo de simulação; 

admite-se que cada navio transporta um volume de 30% do DWT em lastro. No 

entanto, as vazões das bombas de água de lastro são calculadas em função 

dos dados apresentados na Tabela 8.17.  

 

Obviamente, podem existir navios com taxas superiores as apresentadas 

nesse estudo; no entanto, entende-se que esses dados apresentam uma 

aderência muito grande com os dados coletados durante a investigação.  Cabe 

salientar, que se as taxas forem maiores produzirão um ganho no sistema 

quando simulado. 

 

Tabela 8.17 – Distribuição de vazões das bombas de água de lastro em m3/h 

  
Classe 

Navios  1 
Classe 

Navios 2 
Classe 

Navios 3 
Classe 

Navios 4 
Classe 

Navios 5 
Classe 

Navios  6 
Classe 

Navios  7 

Mínimo 300 900 1.200 2.600 2.800 3.000 3.600 

Moda 3.150 1.950 2.600 4.800 4.900 5.000 5.300 

Máximo 6.000 3.000 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

 

O modelo de simulação considera somente o método contínuo de tratamento, 

ou seja, a água é retirada do tanque numa determinada vazão sendo depois 

tratada e descartada. Deste modo, podem ser imputadas no modelo as taxas 

de tratamento para os diversos tipos de sistemas existentes que podem ser 

utilizados em terra (Tabela 8.18). 
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Tabela 8.18 – Alternativas de tratamento contínuo22 

Porto 
Capacidade inicial  

do tanque (%) 
Taxa de tratamento 

 m
3
/h 

Capacidade do tanque 
 (m

3
) 

Caso 1 0% 5.000 40.000 

Caso 2 0% 3.000 20.000 

Caso 3 0% 2.500 20.000 

 

Para iniciar a simulação é necessário determinar uma capacidade de tancagem 

disponível no sistema para receber água de lastro e a taxa de tratamento. Após 

a execução do modelo de simulação um conjunto de dados é gerado contendo 

os resultados. Estes dados são escritos pelo modelo na própria interface de 

dados em Excel para avaliação da alternativa simulada.  

D)  Validação do modelo  

Para proceder à simulação das alternativas propostas, é necessário antes 

verificar a validade do modelo de simulação. A validação será feita verificando 

se o modelo operando sem o sistema de tratamento apresenta resultados 

semelhantes à realidade. 

 

Como a modelagem já considera o sistema de tratamento proposto, para 

validar o modelo, considerou-se que o tanque de recepção de água de lastro 

não é uma restrição para o sistema. Adotou-se nessa simulação um tanque 

com capacidade de 5 milhões de m3 e a taxa de tratamento é 500.000 m3/h.  

 

Admitiu-se também uma vazão duplicada das bombas de água de lastro dos 

navios, de modo a não ser um fator limitante durante o carregamento dos 

navios no berço; esta hipótese se baseia no fato que o processo de alívio dos 

tanques de lastro se inicia quando os navios estão na barra e circulando e no 

canal. 

 

                                            
22

 O tratamento continuo não necessita que a água seja armazenada e fique aguardando que oi 
efeito do tratamento. Ele ocorre simultâneo com o bombeamento da água armazenada no 
tanque de recepção.  
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Deste modo, o modelo deverá responder à condição normal de operação dos 

navios nos berços, considerando sua taxa de carregamento, restrições de 

acesso, tempos de manobra e ocupação de berços. Os resultados da 

calibração estão apresentados na Tabela 8.19. As principais variáveis de 

validação são as seguintes: demanda gerada e atendida, taxa de ocupação dos 

berços e tempo médio em fila. A estadia do navio é consequência desse 

processo e pode ser comparada com os dados coletados durante a 

investigação. 

 

Tabela 8.19 –Validação do modelo para as condições de operação sem 
sistema de tratamento de água de lastro no porto 

 

Atendimento da Demanda CASO 1 CASO 2 CASO 3  

Demanda prevista (t) 90.000.000 50.000.000 25.000.000 

Demanda atendida (t) 89.978.000 49.991.000 24.989.000 

Volume de lastro previsto (m
3
) 27.000.000 15.000.000 7.500.000 

Volume de lastro entregue (m
3
) 26.993.000 14.997.000 7.496.000 

Estadia média por navio (dias) 4,04 3,75 3,91 

Ocupação dos berços 

Berço 1 (%) 61% 75% 69% 

Berço 2 (%) 85% 72% 0% 

Berço 3 (%) 75% 0% 0% 

Número de navios atendidos por classe gerados pelo simulador 

Número de navios Handymax 54 0 0 

Número de navios Panamax 116 128 11 

Número de navios Small Cape 0 0 0 

Número de navios Capesize 270 225 151 

Número de navios Large Cape 112 25 0 

Número de navios Very Large Cape 44 0 0 

Número de navios VLCC 0 0 0 

Fila no Porto 

Número médio de navios em fila 4,31 2,36 0,93 

Tempo médio de navios em fila (dia) 2,64 2,28 2,10 

 

Para analisar os resultados do modelo de simulação cabem as seguintes 

considerações: 

 Caso 1: O modelo apresentou taxas de ocupação dos berços próximas 

às praticadas por esse terminal, segundo os dados coletados durante as 

entrevistas com operadores. Além disso, observa-se que a demanda 

alocada foi atendida e que a estadia média dos navios está acima de 4 
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dias. Os dados apresentados na Tabela 8.4 não permitem verificar o 

tempo de estadia real dos navios, mas sugere que os tempos são bem 

elevados, em média 11 dias; 

 Caso 2: Como esse terminal ainda está em fase de projeto, não se 

dispõe de dados reais para validação dos tempos operacionais. A 

simulação efetuada com o modelo apresentou taxa de ocupação de 

berço menor que 80%. A UNCTAD (1985) sugere que para países em 

desenvolvimento a taxa de ocupação do berço esteja na faixa de 60%. 

No entanto, para terminais privativos, não é incomum no Brasil, 

encontrá-los operando com 90% de ocupação de berço. Além disso, 

verifica-se que toda a demanda foi atendida sendo que a estadia média 

dos navios é da ordem de 3,75 dias, considerando o perfil de frota 

selecionado. Para um terminal que irá operar na Bacia de Sepetiba, 

considera-se que esse tempo de estadia está satisfatório, uma vez que o 

canal de navegação, atualmente, já é uma restrição para circulação de 

embarcações. Nesse caso, admite-se sempre que os navios partem 

diretamente da área de fundeio próximo ao terminal com pelo menos 1 

hora de transito até o porto na entrada e na saída; 

 Caso 3: Os resultados mostram que o modelo foi capaz de atender toda 

a demanda. A taxa de ocupação de berço real deste terminal foi de 

68,5% em 2010, segundo dados levantados durante a investigação, 

enquanto o resultado obtido com o modelo indicou 69% de ocupação. A 

estadia dos navios nesse porto é elevada, mas por motivos associados à 

sua operação em terra, além de outras questões operacionais que não 

são frutos de análise nesse trabalho. Uma forma de fazer com que o 

modelo aumentasse a estadia dos navios foi aumentar o tempo de 

acesso das embarcações no canal; como já foi mencionado, já se 

observa na bacia de Sepetiba problemas de acesso dos navios no canal. 

 

Cabe salientar, que o modelo de simulação desenvolvido analisa apenas a 

operação dos navios nos berços. Na realidade, são inúmeros os motivos que 

fazem os navios ficarem esperando para serem atendidos nos portos; dentre 

eles podem-se citar: capacidade de transporte da ferrovia, problemas com a 

falta de produtos nos pátios do porto para embarque, pátio com capacidade 
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estática limitada, formação de pequenas pilhas que não podem receber novos 

produtos ocupando espaço no pátio, falha na programação da mina, problemas 

com equipamentos nos portos (falhas/quebras),  mudanças na posição de 

navios na fila em virtude de acordos comerciais, devido a entrega dos produtos 

entre outros. Esses problemas, porém, não são analisados por esse modelo de 

simulação.  

 

Diante dos resultados fornecidos pelo modelo, considera-se que o mesmo está 

validado e pode ser utilizado para os fins de avaliação da solução proposta 

para tratamento da água de lastro. 

 

Por outro lado, existem dados que são confidenciais das empresas e não 

podem ser utilizados nesse estudo. Em função disso, buscou-se durante o 

processo de validação ajustar as taxas dos equipamentos e os tempos de 

operação das embarcações no canal, para refletir as taxas de ocupação dos 

berços, o tempo médio em fila e as estadias dos navios nos portos. Na 

realidade, esses tempos e taxas podem ser diferentes, mas para o estudo 

foram adotados os mesmos valores usados para calibrar o modelo. 

 

Além disso, cabe frisar, que essa tese não tem o objetivo de representar, nos 

mínimos detalhes, as operações nos portos. Pretende-se apenas mostrar que, 

portos com essas características de operação e que despejam volumes 

significativos de água de lastro no seu entorno, podem utilizar alternativas para 

minimizar os riscos ambientais, econômicos e sociais derivados da água de 

lastro tais como as mostradas aqui. 

E)  Resultados da Alternativa 1 

A seguir são apresentados os resultados da alternativa 1. Essa alternativa 

considera as premissas estabelecidas acima. Basicamente, buscou-se calibrar 

o modelo para duas condições: a) atender a demanda de transporte e o 

tratamento com a menor tancagem possível; b) garantir que as taxas de 

ocupação e filas mantenham o mesmo patamar da condição de validação. 
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Considera-se que, no início da simulação, o tanque está vazio. A Tabela 8.20 

apresenta os resultados das simulações em que a combinação de taxa de 

tratamento e capacidade dos tanques de tratamento permitiu o atendimento da 

demanda de transporte. 

Tabela 8.20 – Resultados da Alternativa 1 

Descrição 
Caso 1 

23
5.000 m

3
/h 

24
40.000 m

3
 

Caso 2 
3.000 m

3
/h 

20.000 m
3
 

Caso 3 
2.000 m

3
/h 

20.000 m
3
 

Demanda prevista (t) 90.000.000 50.000.000 25.000.000 

Demanda atendida (t) 89.978.000 49.991.000 24.989.000 

Volume de lastro previsto (m
3
) 27.000.000 15.000.000 7.500.000 

Volume de lastro entregue (m
3
) 26.993.000 14.997.000 7.496.000 

Estadia média por navio (dias) 4,04 3,75 3,95 

Ocupação dos berços 

Berço 1 (%) 61% 75% 70% 

Berço 2 (%) 85% 72% 0% 

Berço 3 (%) 75% 0% 0% 

Fila Média de Navios no Porto 

Berço 1 (dia) 1,29 2,24 2,13 

Berço 2 (dia) 3,34 2,35 0,00 

Berço 3 (dia) 2,90 0,00 0,00 

Navios atendidos por classe 

Número de navios Handymax 54 0 0 

Número de navios Panamax 116 128 11 

Número de navios Small Cape 0 0 0 

Número de navios Capesize 270 225 151 

Número de navios Large Cape 112 25 0 

Número de navios Very Large Cape 44 0 0 

Número de navios VLCC 0 0 0 

Fila Média de Navios na barra 

Número médio de navios em fila 4,31 2,37 0,95 

Tempo médio de navios em fila (dia) 2,64 2,28 2,13 

Tempo Médio de espera da carga pelo deslastro (horas/navio) 0,01 0,00 0,13 

 

A Figura 8.3 apresenta os histogramas de ocupação dos tanques para 

alternativas consideradas viáveis. 

 

                                            
23

 Taxa de tratamento da água de lastro. 
24

 Capacidade dos tanques 
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Figura 8.3 – Histograma de ocupação dos tanques para a alternativa 1. O 
gráfico descreve o comportamento dos tanques de recepção de água de lastro 

em porcentagem de ocupação no tempo (dias no ano) e capacidade de 
estocagem (m3) 

 

Foram conduzidas simulações com taxas de tratamento menores as 

apresentadas acima. Essas configurações são consideradas inviáveis, ou seja, 

naqueles em que o sistema de tratamento da água de lastro não tem condições 

de atender o volume de água de lastro gerado pelos navios, o volume de água 

no tanque oscila entre 90%-100% por um longo tempo, conforme apresentado 

na Figura 8.4. 

 

Na Figura 8.5 são comparados os tempos de estadia e operação médios do 

modelo versus os dados coletados dos navios ao longo da investigação. 
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Figura 8.4 – Ocupação dos tanques ao longo do tempo para as configurações 
consideradas inviáveis. Estes cenários foram descartados como alternativas de 
solução, pois não atendem a premissa de não impactar na operação portuária 

e na operação dos navios 

 

 

Figura 8.5 - Resultado do modelo x dados coletados. Todos os pontos em 
vermelho referem-se aos resultados obtidos pelo simulador 

Observa-se que os resultados do modelo estão dentro do intervalo de tempo 

coletado.  
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F) Impacto da operação de navios VLCC no Caso 1 

Essa análise de sensibilidade tem por objetivo apresentar o impacto da 

operação de um navio VLCC, com capacidade de 400.000 t, no terminal do 

Caso 1. Admite-se que o terminal tem capacidade de receber esse tipo de 

navio em um berço específico. São considerados 3 alternativas diferentes, 

admitindo que uma porcentagem da demanda prevista é transportada por 

navios dessa classe, alterando o perfil anteriormente adotado para a frota.  

 

Basicamente, busca-se com essa análise avaliar o impacto na ocupação dos 

berços, no dimensionamento da tancagem e taxa de tratamento em função do 

volume de água de lastro despejado no terminal. O volume de água de lastro é, 

essencialmente, o mesmo da alternativa anterior. Busca-se, no entanto, 

verificar o potencial efeito da descarga de um volume maior de lastro destes 

navios sobre o comportamento dos tanques, observado na alternativa anterior.  

 

Para esta alternativa, admitiu-se uma redução da demanda transportada por 

navios Capesizes, que foi transferida para navios VLCC.  Deste modo, a 

porcentagem de navios VLCC transportando carga aumenta a cada simulação, 

numa escala de 5% até 15%.  Uma vez calibrado o modelo, avaliou-se o 

impacto do aumento da frota de VLCC neste terminal. A Tabela 8.21 apresenta 

os resultados dessa análise. 
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Tabela 8.21 – Resultados do impacto do navio VLCC no Caso 1 

Descrição 

Alternativa 

sem VLCC 

Caso 1 –  
25

5% 
5.000 m

3
/h 

40.000 m
3
 

Caso 2 – 
10% 

5.000 m
3
/h 

40.000 m
3
 

Caso 3 –  
15% 

5.000 m
3
/h 

40.000 m
3
 

Demanda prevista (t) 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 

Demanda atendida (t) 89.978. 000 89.977.950 89.992.000 89.979.000 

Volume de lastro previsto (m
3
) 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 

Volume de lastro entregue (m
3
) 26.993. 000 26.993.000 26.997.000 26.994.000 

Estadia média por navio (dias) 4,04 3,93 3,87 4,15 

Ocupação dos berços 

Berço 1 (%) 61% 61% 61% 61% 

Berço 2 (%) 85% 84% 76% 70% 

Berço 3 (%) 75% 73% 82% 87% 

Fila Média de Navios no Porto 

Berço 1 (dia) 1,29 1,29 1,26 1,24 

Berço 2 (dia) 3,34 3,05 2,03 1,71 

Berço 3 (dia) 2,90 2,93 4,33 5,48 

Número de navios atendidos por classe gerados pelo simulador 

Número de navios Handymax 54 54 54 54 

Número de navios Panamax 116 116 116 116 

Número de navios Small Cape 0 0 0 0 

Número de navios Capesize 270 270 242 214 

Número de navios Large Cape 112 45 45 45 

Número de navios Very Large Cape 44 79 79 79 

Número de navios VLCC 0 12 24 36 

Fila Média de Navios na barra 

Número médio de navios em fila 4,31 3,95 3,68 3,93 

Tempo médio de navios em fila (dia) 2,64 2,50 2,40 2,64 

Tempo Médio de espera da carga pelo 
deslastro (horas/navio) 

0,01 0,02 0,02 0,09 

 

A Figura 8.6 apresenta o comportamento dos tanques de recepção de água de 

lastro para cada um das alternativas simuladas. 

 
A Figura 8.7 compara os tempos de estadia e operação médios do modelo 

versus os dados coletados dos navios ao longo da investigação. 

 

                                            
25

 Porcentagem da demanda de transporte por navios VLCC. 
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Figura 8.6 – Histograma de ocupação do tanque considerando a operação de 
navios VLCC no terminal. Sem VLCC significa a condição original apresentada 
na alternativa anterior. Todos os outros casos consideram o impacto do VLCC 

 

 

Figura 8.7 – Comparação do resultado do modelo de simulação (cores) x dados 
coletados (azul) 

 
Sobre a análise dos resultados dessas simulações cabem as seguintes 

considerações: 

 Uma análise dos resultados das simulações indica que com a inclusão 

dos navios tipo VLCC os tempos de estadia no terminal são 

semelhantes aos obtidos na Alternativa 1. Observa-se que a inclusão de 

navios VLCC’s no sistema cria um impacto positivo ao terminal, em 
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termos de ocupação. Isso se deve ao fato de que esses navios operam 

com uma taxa de carregamento maior, além de maiores vazões de 

deslastro. Adicionalmente, ocorre uma redução do número de navios no 

terminal, em função da redução do número de navios Capesize. Nota-se 

que, devido à elevada taxa de tratamento adotada para o projeto do 

sistema, o tanque de recepção de água de lastro apresentou um 

comportamento dentro do esperado. Ou seja, em 43% do tempo a 

ocupação do tanque ficou entre 0% e 10% da sua capacidade nominal. 

No entanto, quanto maior for à frota de navios VLCC maior é a ocupação 

dos tanques.  Observa-se que, na condição de 15% de navios VLCC, os 

tanques atingiram níveis de ocupação entre 70% e 80% da sua 

capacidade nominal, num curto período de tempo. 

 

Por outro lado, verifica-se que o modelo representou adequadamente o 

comportamento do sistema, ou seja, com a inserção de navios de maior 

capacidade o terminal deve atender menos navios e, consequentemente, 

reduzir ou redistribuir a taxa de ocupação entre os berços. No caso em 

questão, ocorre uma limitação, pois somente um dos berços permite a 

atracação de navios VLCC, fazendo com que o mesmo aumente sua 

ocupação, enquanto que outro berço, que atende Capesize, apresente uma 

redução da taxa de ocupação. 

 

Por fim, pode-se concluir que terminais portuários com o dimensionamento 

apresentado nessa seção são adequados para atender todas as classes de 

navios aqui apresentada, bem como esses patamares de demanda, 

respeitando essas premissas. Cabe salientar, que para patamares de demanda 

maiores que os apresentados nessas alternativas o modelo tentará responder 

de forma diferente. Porém, evidencia-se claramente que pode ser 

implementado o sistema de tratamento de água de lastro em terra sem causar 

interferência na operação do terminal. Para isso, basta dimensionar 

corretamente o sistema de coleta e tratamento da água de lastro de modo a 

evitar travamentos no sistema, que podem refletir no aumento da estadia do 

navio. Convém ainda ressaltar que em todos os casos adotou-se volume inicial 

do tanque igual a 0% da capacidade; o aumento do valor desta variável altera 
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os resultados aqui apresentados. Para a configuração proposta, o modelo 

atendeu a demanda com os mesmos patamares da Alternativa 1 com tanques 

com volume inicial de até 30% da sua capacidade. Com 50% ocorreu um 

aumento na estadia dos navios e acima de 75%, o modelo não conseguiu 

atender a demanda. 

G)  Avaliação das áreas no entorno dos terminais para instalação 

de tanques para armazenamento e tratamento da água de 

lastro 

Um dos aspectos que deve ser considerado no projeto é a existência de áreas 

disponíveis no entorno dos portos para instalação de tanques e sistemas de 

tratamento da água de lastro. Neste sentido, conduziu-se uma investigação nas 

áreas no entorno dos terminais portuários citados nesse estudo.  

 

Para cada terminal buscou-se identificar as áreas disponíveis no seu entorno, 

com base nas informações disponíveis através dos mapas de satélites 

apresentados pelo Google Earth®.  

 

Consultou-se também o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento– PDZ da 

correspondente administração portuária, para identificar se as áreas 

disponíveis estão comprometidas com projetos futuros de expansão dos portos. 

 

Não foi possível verificar se essas áreas pertencem aos terminais, se são de 

propriedade pública ou privada, bem como se são ambientalmente protegidas. 

 
Durante a investigação verificou-se que, atualmente, a Petrobras já opera com 

tanques de 20.000 m3 para armazenamento de petróleo. Por exemplo, no porto 

de Angra dos Reis existem tanques com capacidade de 52.000 m3 para 

armazenamento de óleo e de 20.000 m3 para operações de lastro ou drenagem 

dos produtos. A Tabela 8.22 apresenta os resultados da análise das áreas 

disponíveis no entorno dos portos. 
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Tabela 8.22 – Áreas disponíveis no entorno dos portos. 

Porto 
Área total disponível 

no entorno km
2
 

Tancagem 
necessária 
Unidade/m

3
 

Diâmetro de cada 
tanque 

(m) 

Altura 
(m) 

Nº de 
tanques 

Caso 1 4,81 km
2
 40.000 m

3
 46.44 14,76 2 

Caso 2 e 3 1,56 km
2
 20.000 m

3
 46.44 14,76 1 

 

O diâmetro dos tanques foi obtido através de uma interação entre os valores 

apresentados pela Agência Nacional do Petróleo - ANP e o volume necessário. 

Basicamente, um tanque com diâmetro de 46,44 m ocupa uma área de 1691 

m2 (ANP, 2011). A área ocupada pelo sistema de tratamento é de 1 acre para 

cada 1.000.000 galões/dia, ou seja, 4.446 m2 para cada 3.780 m3 de água de 

lastro tratado por dia (CAPA, 2000), representada na Figura 8.8. Observa-se 

que todos os portos dispõem de áreas que podem ser utilizadas para 

instalação dos tanques para coletar e armazenar a água de lastro dos navios. 

Obviamente, que deverá ser considerado um espaçamento ideal para os 

tanques, sistema de dutos, conexões e válvulas. As áreas ocupadas pelo 

sistema de tratamento da água de lastro também são muito pequenas uma vez 

que se forem adotados os sistemas que são instalados a bordo dos navios 

esses devem ser compactos. 

 

Por outro lado, foi também conduzida uma investigação da localização das 

estações de tratamento de esgotos existentes nas áreas adjacentes aos 

terminais. O objetivo foi avaliar a distância entre estações de tratamento de 

esgoto e os terminais, pois uma das alternativas cogitadas na literatura como 

forma de tratar a água de lastro captada pelos navios é transferi-la para essas 

unidades e, depois aplicar o tratamento contra espécies invasoras. Para os 

portos acima citados, as estações de tratamento de esgoto estão a cerca de 10 

km de distância.  

 



215 
 

 

 

Figura 8.8 – Representação esquemática para o Caso 3 

8.3.2 Alternativa 2 – Estação de dessalinização para tratamento 

da água de lastro em terra - Transfdessa 

O objetivo desta alternativa é avaliar o impacto da reutilização da água de 

lastro coletada dos navios. De acordo com este sistema, a água de lastro dos 

navios, transferida para tanques instalados nos portos, é, na sequência, 

bombeada para uma estação de dessalinização, passando por um pré-

tratamento numa vazão constante, conforme mostrado na Figura 8.9. 

 

Um dos princípios das estações de dessalinização é ter um fluxo contínuo de 

abastecimento de água para tratamento. Como durante a operação dos navios 

nos portos ocorrem paradas, além de uma ociosidade devido à falta de navios 

(taxa de ocupação do berço), é necessário que a água seja armazenada em 

tanques para depois ser destinada para a estação de dessalinização numa 

vazão constante (m3/h).  
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Figura 8.9 – Esquema da alternativa proposta utilizando uma usina de 
dessalinização 

 

A alternativa da estação de dessalinização se justifica em função dos elevados 

volumes de água de lastro despejados anualmente nos portos de minério de 

ferro, que poderiam ser reaproveitados para diversos usos, como irrigação, 

abastecimento e industrial. Juntamente, com o reuso da água de lastro, pode-

se instalar um sistema de captação de água do mar próximo à costa para 

aumentar o volume capturado e, consequentemente, a oferta de água doce 

dessalinizada. Deste modo, o modelo considera que quando não existe água 

nos tanques, captura-se água do mar. Deste modo, a capacidade de estação 

de dessalinização aumenta significativamente, pois não depende somente da 

água de entregue pelo navio.  

A. Premissas: 

Para a simulação desta alternativa são mantidas as premissas da Alternativa 1 

incluindo as seguintes premissas: 
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 Vazão dos tanques para a usina de dessalinização (m3/h); 

 Taxa de média de dessalinização (m3/h); 

 Porcentagem de água doce gerada no processo de dessalinização 

(m3/h); 

B.  Resultados esperados: 

Além dos resultados da Alternativa 1 são esperados adicionamento os 

seguintes: 

 Vazão de entrada na estação de dessalinização (m3/h); 

 Frequência de parada do bombeamento dos tanques; 

 Volume de água do mar captada por ano (m3); 

 

Para validação desse sistema são utilizados os mesmo resultados 

apresentados na seção anterior. Assim, podem-se comparar os resultados do 

simulador - Tabela 8.23.  
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Tabela 8.23 – Resultados obtidos para a alternativa 2 

Porto-Taxa de tratamento e capacidade 
 de tancagem 

Caso 1 
5.000 m

3
/h 

40.000 m
3
 

Caso 2 
3.000 m

3
/h 

20.000 m
3
 

Caso 3 
2.000 m

3
/h 

20.000 m
3
 

Demanda prevista (t) 90.000.000 50.000.000 25.000.000 

Demanda Atendida (t) 89.978.000 49.991.000 24.989.000 

Volume de Lastro previsto (m3) 27.000.000 15.000.000 7.500.000 

Volume de Lastro entregue (m3) 26.993.000 14.997.000 7.496.000 

Estadia Média por navio (dias) 4,04 3,75 3,95 

Ocupação dos berços 

Berço 1 (%) 61% 0% 70% 

Berço 2 (%) 85% 75% 0% 

Berço 3 (%) 75% 72% 0% 

Fila Média de Navios no Porto 

Berço 1 (dia) 1,29 0,00 2,13 

Berço 2 (dia) 3,34 2,23 0,00 

Berço 3 (dia) 2,90 2,35 0,00 

Navios atendidos por classe gerados pelo modelo 

Número de navios HandyMax 54 0 0 

Número de navios Panamax 116 128 11 

Número de navios Small Cape 0 0 0 

Número de navios Capesize 270 225 151 

Número de navios Large Cape 112 25 0 

Número de navios Very Large Cape 44 0 0 

Número de navios Valemax 0 0 0 

Fila Média de Navios na barra 

Número médio de navios em fila 4,31 2,36 0,95 

Tempo médio de navios em fila (dia) 2,64 2,28 2,13 

Tempo Médio de espera da carga pelo deslastro 
(horas/navio) 

0,01 0,00 0,12 

Paradas da estação de dessalinização 

Número de paradas por ano 1.691 1.323 478 

Tempo médio de cada parada (horas) 1,99 2,81 10,79 

Tempo total parado (dias/ano) 140 155 215 

Taxa de dessalinização m
3
/h 5.000 2.980 2.080 

Total captado em m
3
 pelo mar (ano) 16.799.000 11.060.000 10.743.000 

Total captado em m
3
 pelo mar (dia) 46.030 30.300 29.440 

Volume total diário da planta em m
3
 119.980 71.392 49.980 

 

A Figura 8.10 apresenta o histograma com o comportamento dos tanques de 

recepção de água de lastro. A Figura 8.11 apresenta o volume médio de água 

entregue ao sistema de dessalinização, que é composto pela água de lastro 

recebida e pela água do mar capturada quando o tanque de recepção está 

vazio. 
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Figura 8.10 – Histograma dos tanques de recepção da água de lastro. O 
histograma mostra o efeito do tempo do tempo de setup para a parada da 

captura da água de lastro do mar para o tanque com o aumento da ocupação 
do volume do tanque (m3) em relação a alternativa anterior 

 

 

Figura 8.11 – Volume médio de água do mar entregue diariamente para 
dessalinização 

 
Em relação aos resultados obtidos com a simulação do modelo, cabem as 

seguintes considerações: 
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 Para todos os portos apresentados observa-se que a ocupação dos 

berços e tempo de estadia permaneceram em patamares semelhantes 

ao da alternativa 1. Observa-se que nos Casos 1 e 2 ocorreram muitas 

paradas no sistema de bombeio dos tanques ao longo do ano, isso se 

deve à elevada taxa de transferência da água de lastro. Por isso, o 

volume de água do mar coletada é mais expressivo nessas alternativas. 

Neste caso, é importante verificar que é extremamente necessária a 

adoção de sistemas combinados de captura de água para garantir o 

abastecimento constante ao sistema de dessalinização. A importância 

em determinar o volume diário de água coletado é que esse é o 

parâmetro utilizado para selecionar a unidade dessalinização a ser 

instalada numa determinada localidade. 

 

Do ponto de vista técnico não existem restrições para essa implantação. O 

sistema pode ser instalado por etapas, ou seja, inicialmente, pode-se 

implementar um sistema somente de tratamento para eliminar espécies 

exóticas e, diante da iminência de falta de água, pode-se adicionar um sistema 

de reuso sem afetar a operação do terminal. 

 

Cabe salientar que essa alternativa pode, no futuro, ser uma forma de negócio 

para os terminais que recuperam a água de lastro e podem comercializá-la. Na 

iminência de falta de água doce em várias partes do mundo essa alternativa 

não deveria ser desprezada pelos gestores e investidores em operações 

portuárias. 

C. Avaliação das áreas no entorno dos terminais para 

instalação da estação de dessalinização 

Com base nas áreas disponíveis no entorno dos portos apresentadas para a 

Alternativa 1, buscou-se avaliar se as áreas disponíveis são suficientes para 

instalação de sistema de dessalinização que utiliza tecnologia de Osmose 

Reversa.   
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Foram consultados diversos estudos que forneciam dados de áreas ocupadas 

pelo tipo de instalação que utiliza a tecnologia proposta para esta alternativa. 

Foi necessário consultar mais de 50 trabalhos sobre o tema para identificar 

apenas 8 que apresentassem as dimensões de interesse. Deste modo, 

elaborou-se a Tabela 8.24 que apresenta as principais características das 

estações de dessalinização, com especial interesse para estabelecer uma 

correlação entre a capacidade da estação versus a área ocupada.  

 

Tabela 8.24 – Características principais de algumas estações de 
dessalinização 

Estação Localização 
Capacidade 

m
3
/ano 

Capacidade 
m

3
/dia 

Área m
2
 Fonte 

Ashkelon Israel 116.800.000 320.000 75.000 Sauvet-Goichon (2007) 

Hadera Israel 166.440.000 456.000 70.000 http://www.water-technology.net 

North 
Obhor 

Arabia 
Saudita 

4.872.750 13.350 14.400 
Sawaco Water Desalination 

(2010) 

São 
Francisco 

EUA 5.000.000 13.699 8.093 
San Francisco Bay 

Conservation and development 
commission (2005) 

SOJECO 
Arabia 
Saudita 

3.650.000 10.000 22.000 
Sawaco Water Desalination 

(2010) 

Tampa Bay EUA 34.541.885 94.635 2.787 Tampa Bay Water (2011) 

Victorian Australia 200.000.000 547.945 380.000 
Victorian Desalination Project 

(2009) 

Wonthaggi Australia 200.000.000 547.945 360.000 http://www.water-technology.net 

 

Foram selecionadas as estações que tinham capacidade de tratamento de 

compatíveis com as definidas pelo modelo de simulação. A Tabela 8.25 mostra 

os resultados dessa comparação. Cabe salientar que não existe uma 

correlação precisa em relação à área ocupada versus a capacidade de 

produção da estação de dessalinização. 

 

Tabela 8.25 – Resultados da avaliação das áreas necessárias para instalação 
da estação de dessalinização em função da produção diária 

Porto 

Área total 

disponível no 

entorno do 

porto km
2
 

Tancagem 

necessária 

(m
3
) 

Volume gerado 

diariamente 

(m
3
) 

Área para usina de 

dessalinização 

(m
2
) 

Planta de 

referência 

Caso 1 4,81 km
2
 40.000 m

3
 119.980,83 75.000 Ashkelon 

Caso 2 1,56 km
2
 20.000 m

3
 71.392,01 2.787 Tampa Bay 

Caso 3 1,56 km
2
 20.000 m

3
 49.974,75 2.787 Tampa Bay 
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Observa-se que todos os portos dispõem de áreas suficientes para a instalação 

tanto de tanques de recepção, bem como da estação de dessalinização. Cabe 

salientar, que para o caso em questão não foi considerado o uso de nenhum 

tipo de fonte de energia alternativa que exigiria áreas adicionais para sua 

utilização no entorno do porto. Outro ponto importante a ser observado é que 

existe uma variação significativa entre as áreas ocupadas pelas estações de 

dessalinização. Deste modo, os exemplos citados acima são meras 

referências; para cada caso será necessário desenvolver um projeto específico.  

8.3.3 Alternativa 3 – Estação de móvel de tratamento de água 

de lastro na barra - Transflastro 

 

O objetivo desta alternativa é avaliar a possibilidade de tratar a água de lastro 

na barra, enquanto os navios aguardam para atracar nos portos. Basicamente, 

esse sistema consiste de uma frota de embarcações aliviadoras, providas de 

sistema de tratamento a bordo (barcaças oceânicas ou navios casco simples), 

“Transflastro”, que retiram e tratam a água de lastro dos navios na barra. Parte-

se do principio que as condições de operação dos terminais são as mesmas 

das alternativas anteriores. 

 

Deste modo, o navio só atraca nos portos depois de realizada a transferência 

da água de lastro. Como geralmente o navio despeja parte da água de lastro 

durante a navegação pelo canal até chegar ao berço de atracação, o que 

coloca em risco o meio ambiente no entorno portuário, esse sistema visa evitar 

que essa água seja despejada nas adjacências do porto. Essa alternativa de 

tratamento está representada na Figura 8.12. 
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Figura 8.12 – Esquematização do sistema Transflastro 

 

As embarcações utilizadas para esta operação podem ser novas ou mesmo 

usadas, disponíveis no mercado para venda, cujo valor é inferior às 

embarcações novas. O dimensionamento da capacidade dos navios aliviadores 

está associado a dois parâmetros:  

a) capacidade de água de lastro a bordo do maior navio que atraca no 

terminal;  

b) taxa de tratamento da água de lastro dos navios aliviadores; 

 

O modelo proposto permite determinar o nível médio de ocupação dos tanques 

dos navios aliviadores. Além disso, admite-se que após o navio principal 

terminar de transferir a água de lastro para o navio aliviador, o mesmo está 

livre para atracar no berço e, o navio aliviador estará pronto para a próxima 

missão, após terminar de tratar toda água de lastro restante no tanque e, após 

cumprir um tempo de espera que pode variar de 0 a 24 horas, segundo uma 

distribuição triangular, que busca representar o efeito das paradas para 
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eventuais manutenções preventivas, abastecimento, troca de tripulação entre 

outras. 

 

Nesta avaliação serão também considerados os navios da Classe VLCC 

atracando no terminal de Vitória, sendo atendidos pelo sistema proposto. 

A. Premissas 

Para a simulação desta alternativa as principais premissas são: 

 Número de navios aliviadores; 

 Taxa de tratamento dos navios aliviadores (m3/h); 

 Tempo de navegação da barra até o porto (h); 

 Taxa de carregamento dos navios no berço (t/h); 

B. Resultados esperados 

Espera-se que através destes dados de entrada no simulador obtenham-se as 

seguintes respostas: 

 Tempo médio de espera em fila dos navios na barra (h); 

 Número médio de navios em fila na barra; 

 Estadia no navio na barra (dias); 

 A frota de aliviadores e suas respectivas capacidades (m3); 

 A taxa de ocupação dos aliviadores (%); 

 

A partir destas respostas pode-se avaliar os resultados do modelo com os 

dados reais de operação dos portos e avaliar o impacto da solução proposta 

para cada porto.  
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C.  Parâmetros de entrada  

Os parâmetros de projeto do sistema Transflastro são o número de 

embarcações aliviadoras empregadas, e correspondentes capacidade de 

armazenamento e taxa de tratamento. Foram consideradas diferentes 

configurações com variação destes parâmetros. Para determinação da 

capacidade de armazenamento, foi adotado o mesmo procedimento 

empregado na alternativa 1. 

 

O tempo médio adotado para as operações de atracação da embarcação 

aliviadora ao navio e acoplamento dos mangotes para coleta da água de lastro 

é de 2 horas, conforme informações obtidas sobre operação de navios 

aliviadores junto a FPSOs. 

D. Resultados da Alternativa 3 

A Tabela 8.26 apresenta os resultados obtidos para cada um dos portos com o 

emprego da alternativa 3. Cabe salientar que os resultados apresentados 

correspondem às melhores configurações testadas. 
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Tabela 8.26 – Resultados da alternativa 3 

Descrição 
Caso 1 

5.000 m
3
/h 

2 aliviadores 

Caso 2 
3.000 m

3
/h 

2 aliviadores 

Caso 3 
2.000 m

3
/h 

1 aliviador 

Demanda prevista (t) 90.000.000 50.000.000 25.000.000 

Demanda Atendida (t) 89.964.000 49.981.000 24.987.000 

Volume de Lastro previsto (m
3
) 27.000.000 15.000.000 7.500.000 

Volume de Lastro entregue (m
3
) 26.995.000 14.998.000 7.496.000 

Estadia Média por navio (dias) 5,93 4,71 4,97 

Ocupação dos berços 

Berço 1 (%) 61% 0% 71% 

Berço 2 (%) 85% 75% 0% 

Berço 3 (%) 76% 72% 0% 

Fila Média de Navios no Porto 

Berço 1 (dia) 0,92 0,00 0,67 

Berço 2 (dia) 2,10 1,96 0,00 

Berço 3 (dia) 1,98 2,06 0,00 

Navios atendidos por classe 

Número de navios Handymax 54 0 0 

Número de navios Panamax 116 128 11 

Número de navios Small Cape 0 0 0 

Número de navios Capesize 270 225 151 

Número de navios Large Cape 112 25 0 

Número de navios Very Large Cape 47 0 0 

Número de navios VLCC 0 0 0 

Fila Média de Navios na barra 

Número médio de navios em fila 2,84 2,08 0,30 

Tempo médio de navios em fila (dia) 4,54 3,24 3,11 

Ocupação do navio aliviador 

Navio 1 87% 64% 69% 

Navio 2 87% 64% 0% 

Navio 3 0% 0% 0% 

Capacidade máxima requerida de armazenamento (m
3
) 

Navio 1 23.544 34.740 34.663 

Navio 2 23.020 34.495 0 

 

Em relação aos resultados apresentados para essa alternativa cabem as 

seguintes considerações: 

 Caso 1: A configuração ideal para o sistema é obtida com 2 navios 

aliviadores, cada um com taxa de tratamento de 5.000 m3/h. Observa-se 

uma correlação entre as taxas adotadas para os outros sistemas 

propostos nas alternativas anteriores. Nota-se que, com a adoção desse 

sistema de tratamento, ocorre um aumento de 1,90 dias no tempo de 

estadia dos navios, quando comparado com as alternativas anteriores. 

Esse aumento é intuitivo, pois um navio pode chegar à barra e ter berço 
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disponível, mas ele fica retido para efetuar a transferência da água de 

lastro, com impacto direto sobre o tempo médio em fila dos navios. 

Como é esperado, a taxa de ocupação dos berços permanece 

constante, pois o porto continua a atender o mesmo número de navios; o 

efeito incide apenas na disponibilidade de chegadas de navios no berço. 

Observa-se que a taxa de ocupação dos navios aliviadores é da ordem 

de 87%, ou seja, ainda existe uma folga para o sistema de 13%, que 

pode absorver um aumento de demanda do terminal, pois se considera 

que as premissas estabelecidas estão conservadoras. Obviamente, que 

esta taxa está sendo impactada pela distribuição de tempos para a nova 

missão imputada no modelo. Outro ponto importante é que em função 

da elevada taxa de tratamento (5.000 m3/h), a capacidade máxima 

ocupada dos tanques ficou na ordem 23.500 m3, ou seja, nessa 

condição 2 navios Handymax seriam suficientes para atender todo o 

volume de água de lastro despejado no terminal. Existem no mercado 

sistemas de tratamento com essa capacidade, que podem ser instalado 

a bordo dos navios aliviadores; 

 Caso 2: A composição sugerida para o sistema foi 2 navios aliviadores 

com taxa de tratamento de 3.000 m3/h. Nesta condição a estadia média 

foi de 4,71 dias. A taxa de ocupação dos navios aliviadores é da ordem 

de 64%. Neste caso, como a taxa de tratamento (3.000 m3/h) é menor 

em relação ao Caso 1, ocorre um efeito contrário, a capacidade máxima 

ocupada dos tanques ficou na ordem 34.700 m3, ou seja, é maior, 

devido à necessidade de armazenar mais água enquanto o tratamento é 

realizado. Para a taxa de tratamento de 5.000 m3/h, a capacidade de 

tancagem é 16.000 m3. Para esse sistema são necessários 2 navios 

Handymax para atender todo o volume de água de lastro despejado no 

terminal, em função do tempo para a nova missão do navio; 

 Caso 3: A composição sugerida para o sistema foi 1 navio aliviador com 

taxa de tratamento de 2.000 m3/h. Nesta condição, a estadia média foi 

de 4,97 dias. O aumento da taxa de tratamento reduziu a estadia em 

0,10 dias com 3.000 m3/h e 5.000 m3/h, como o ganho não foi 

significativo. O aumento do tempo médio em fila é análogo ao aumento 

da estadia dos navios. Observa-se que a taxa de ocupação dos navios 
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aliviadores é da ordem de 69%. A capacidade máxima ocupada dos 

tanques ficou na ordem 34.600 m3. Para esse sistema é necessário 1 

navio Handymax para atender todo o volume de água de lastro 

despejado no terminal. 

 

Uma consideração importante sobre esse sistema, é que não existe nenhum 

tipo de interferência com o sistema portuário existente, ou seja, toda operação 

ocorre fora da área da portuária. Em relação às outras alternativas todo o 

impacto da instalação e operação ocorre no porto. 

 

No entanto, o tempo proposto para a nova missão do navio é um parâmetro 

que influencia diretamente o dimensionamento da frota de aliviadores. Deste 

modo, realizou-se uma análise de sensibilidade considerando uma variação 

desse tempo, conforme resultados mostrados na Figura 8.13. 

 

 

Figura 8.13 – Efeito da variação do tempo de nova missão para o navio 
aliviador (TRIA é a distribuição triangular dos tempos para nova missão; os valores foram 

alterados para avaliar o impacto na utilização da frota, bem como a capacidade de atendimento 
do sistema) 

 



229 
 

 

E. Impacto da operação do navio VLCC no caso 1 

Da mesma forma que nas alternativas anteriores, buscou-se avaliar o impacto 

da operação dos navios VLCC no sistema proposto (taxa de tratamento de 

5.000 m3/h e 2 navios aliviadores), conforme mostrado na Tabela 8.27. Os 

resultados estão divididos seguindo a seguinte ordem: 

 Alternativa 3: sem a inclusão de navios VLCC; 

 Alternativa 3.A: inclusão de navios VLCC transportando 5% da 

demanda; 

 Alternativa 3.B: inclusão de navios VLCC transportando 10% da 

demanda; 

 Alternativa 3.C: inclusão de navios VLCC transportando 15% da 

demanda; 
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Tabela 8.27 – Resultados da análise de sensibilidade com a inclusão do navio 

VLCC 

Descrição Alt. 3 Alt. 3.A Alt. 3.B Alt. 3.C  

Demanda prevista (t) 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000  

Demanda Atendida (t) 89.964.000 89.969.000 89.963.246 89.960.000  

Volume de Lastro previsto (m
3
) 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000  

Volume de Lastro gerado (m
3
) 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000  

Volume de Lastro entregue (m
3
) 26.996.000 26.998.000 26.994.849 26.996.000  

Estadia Média por navio (dias) 5,93 5,75 5,72 5,88  

Ocupação dos berços 

Berço 1 (%) 61% 61% 61% 61%  

Berço 2 (%) 85% 83% 75% 70%  

Berço 3 (%) 76% 73% 82% 87%  

Fila Média de Navios no Porto 

Berço 1 (dia) 0,92 0,88 0,90 0,91  

Berço 2 (dia) 2,10 2,02 1,37 1,04  

Berço 3 (dia) 1,98 2,14 3,36 4,39  

Navios atendidos por classe 

Número de navios HandyMax 54 54 54 54  

Número de navios Panamax 116 116 116 116  

Número de navios Small Cape 0 0 0 0  

Número de navios Capesize 270 270 242 214  

Número de navios Large Cape 112 45 45 45  

Número de navios Very Large Cape 47 79 79 79  

Número de navios VLCC 0 12 24 36  

Fila Média de Navios na barra 

Número médio de navios em fila 2,84 2,70 2,68 2,91  

Tempo médio de navios em fila (dia) 4,54 4,33 4,26 4,38  

Ocupação do navio aliviador 

Navio 1 87% 85% 84% 83%  

Navio 2 87% 85% 84% 83%  

Navio 3 0% 0% 0% 0%  

Capacidade máxima requerida de armazenamento (m
3
) 

Navio 1 23.540 78.750 67.500 62.680  

Navio 2 23.020 77.340 67.500 62.680  

 

Em relação aos resultados apresentados, cabem as seguintes considerações: 

 a inclusão de navios VLCC’s no sistema impacta relativamente na 

estadia média dos navios em relação a alternativa 3. Nas alternativas 

3.A e 3.B verifica-se uma pequena redução no tempo estadia, pois com 

a redução do número de navios no terminal esse efeito era esperado, 

porém para o alternativa 3.C, ocorre um aumento devido ao maior 

número de navios VLCC. Em termos de impacto no porto as taxas de 

ocupação do berço não foram alteradas. Observa-se que a taxa de 

ocupação dos navios aliviadores diminui quando se aumentam o número 
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de navios VLCC no terminal. Neste caso, a capacidade média dos 

tanques é da ordem de 70.000 m3, ou seja, são necessários 2 navios 

Panamax para atender o sistema.  

8.3.4 Considerações finais 

Os resultados obtidos indicam que todas as alternativas propostas nesse 

trabalho podem ser atendidas sem causar impactos significativos à operação 

dos portos de minério de ferro. Considerando a realidade dos terminais 

brasileiros, que operam com grande número de navios em fila e elevadas taxas 

de ocupação de berço, a adoção de qualquer uma das alternativas propostas 

não irá inviabilizar a operação portuária.  

 

Como exposto na literatura, a opção que causa maior impacto na operação dos 

navios nos portos é o sistema Translastro, que conduziu a um aumento médio 

de 1 dia de estadia dos navios nos portos. Contudo, essa alternativa é a mais 

viável do ponto de vista operacional para o porto, pois não altera o modus 

operante do porto, bem como não cria nenhuma necessidade de alteração da 

infraestrutura.  É importante frisar que nenhuma dessas alternativas envolve 

operações desconhecidas em termos de navegação e prática portuária. A 

adoção desses sistemas para terminais de minério de ferro é peculiar, mas não 

impeditiva, nem desconhecida de terminais multipropósito que operam com 

importação e exportação de graneis sólidos e líquidos. 

 

Por fim, a contribuição do modelo de simulação desenvolvido mostra que, seja 

qual for à operação de tratamento de água de lastro em terra, ela se mostra 

factível do ponto de vista operacional. No entanto, a seleção da melhor 

alternativa fica também condicionada a uma análise de custo que será 

apresentada no próximo capítulo. 
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9 AVALIAÇÃO ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUÇÃO 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados da análise de 

viabilidade econômica que foi feita para cada uma das alternativas selecionada 

pelo modelo de simulação. 

 

Para cada alternativa foram identificados seus elementos de custo. Alguns 

dados sobre custo de aquisição de equipamentos e de sistemas de tratamento 

de água de lastro foram obtidos por meio de consultas bibliográficas e fontes 

secundárias (contatos com fornecedores e armadores) para o sistema 

Transfport. Ao longo da pesquisa foram contatados pesquisadores americanos 

que forneceram uma base de dados com os custos atualizados desses 

sistemas de tratamento que serão utilizados para realizar as estimativas de 

custos do sistema. Foram realizadas diversas análises comparativas entre os 

sistemas em terra versus sistema a bordo dos navios sobre a ótica de custo do 

m3 de água de lastro tratada. Comparou-se também o custo de capital para 

dotar todos os navios atendidos nos portos selecionados com o custo de capital 

para o tratamento em terra. 

 

Para o ao sistema Transfdessa foram levantados os custos de aquisição e 

operação das estações de dessalinização, que tenham capacidade para tratar 

o volume de água de lastro despejado nos portos. Serão apresentadas análises 

de custo dessa alternativa comparando-os com o sistema de tratamento a 

bordo dos navios. 

 

No caso do sistema Transflastro adotou-se o custo das embarcações usadas à 

venda no mercado internacional. Assim, o custo de aquisição refere-se às 

embarcações enquadradas nesta categoria e são adicionados os custos de 

adaptação dessas embarcações para tratar a água de lastro.  
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O modelo de avaliação financeira foi desenvolvido de acordo com 

recomendações da Agência Nacional de Transporte Aquaviário - Antaq - para 

elaboração de Estudos de Viabilidade de Projetos de Arrendamento – EVTE. 

Assim, para as alternativas Transfport e Transfdessa são apresentados fluxos 

de caixa, considerando um período de operação de 25 anos, uma taxa de 

desconto de capital 8,33%, que é o Custo Médio Ponderado de Capital – 

WACC (Weighted Average Cost Of Capital) e uma Taxa Interna de Retorno de 

12%. Admite-se nessas análises que o capital para investimento é próprio; 

deste modo não se considera a influência dos custos financeiros sobre capital, 

ou seja, a incidência de juros sobre o capital investido. Para a alternativa 

Translastro considera-se que os navios são afretados e adaptados para o 

tratamento; deste modo, adotam-se período de operação de 25 anos, o valor 

de Time Charter no mercado de julho de 2011 e os custos de combustíveis.  

9.1 Análise de viabilidade econômica 

A concepção de qualquer projeto de engenharia na sua fase conceitual deve 

ser balizada através de uma análise técnica e econômica. A análise técnica das 

alternativas de solução propostas neste estudo já foi conduzida no Capítulo 8, 

através do uso da técnica de simulação de eventos discretos.  

 

A avaliação econômica de projetos visa apresentar aos tomadores de decisão 

a relação custo - beneficio das alternativas propostas para o projeto. Nos casos 

que envolvem investimentos, a primeira pergunta a ser respondida é se o 

projeto é viável economicamente. 

 

Deste modo, a justificativa para a condução de uma análise econômica é 

identificar se a decisão de investir em um determinado projeto é boa ou ruim, 

além de identificar o retorno de capital e os riscos envolvidos. Assim, as 

ferramentas de análise econômica fornecem subsídios para análise de 
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viabilidade econômica e a possibilidade de comparação das diversas 

alternativas (ARDALAN, 2000). 

 

Por outro lado, nesta mesma ótica podem-se avaliar os benefícios diretos e 

indiretos da instalação das alternativas de solução propostas, que não estão 

necessariamente associadas a um retorno monetário do tratamento da água de 

lastro. Eles envolvem também a conservação e preservação do meio ambiente, 

os problemas relativos com a saúde pública, os aspectos sociais relativos à 

redução de espécies nativas de peixes que afetam a economia das 

comunidades pesqueiras, além da geração de emprego e renda dos possíveis 

serviços derivados do tratamento e reutilização da água de lastro. 

 

Deste modo, a análise econômica das alternativas de solução propostas tem os 

seguintes objetivos: 

 Quantificar o custo das estações de tratamento da água de lastro; 

 Apresentar uma comparação de Custo de Capital (CAPEX)26 e 

operacional (OPEX)27 para cada alternativa; 

 Estimar custo do tratamento da água ($/m3) para cada alternativa; 

 Comparar os custos das alternativas de tratamento propostas com os da 

instalação de sistemas de tratamento a bordo de todos os navios que 

frequentam os portos estudados; 

 

A avaliação econômica é importante, mesmo que de forma sucinta, para 

fornecer uma ordem de grandeza dos custos associados às alternativas. Isso 

se deve ao fato, de diversos autores citados no Capitulo 5 sugerirem que um 

dos principais problemas para implantação das alternativas de tratamento da 

água de lastro nos portos são os custos elevados  de instalação e de operação. 

Deste modo, este capítulo busca responder as seguintes perguntas: 

 Do ponto de vista de custo é viável tratar à água de lastro em terra no 

entorno do porto quando comparado com o tratamento a bordo dos 

navios? 

                                            
26

 CAPEX é a sigla em inglês da expressão Capital Expenditure (Custo de Capital) que significa 
investimento em bens de capital. 
27

 OPEX é a sigla em inglês que significa Operational Expenditure (Custo Operacional) que 
significa o gasto de capital para utilizar os bens de capital. 
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 Qual é a receita a ser obtida se o tratamento da água de lastro fosse um 

serviço oferecido pelos portos? 

 Qual o ponto de equilíbrio entre o tratamento em terra e o tratamento a 

bordo dos navios? 

 É viável em termos financeiros reutilizar a água de lastro? 

 

Essas perguntas serão respondidas através do desenvolvimento de um modelo 

econômico que considera os seguintes elementos de custo: 

 Custo de aquisição dos equipamentos de tratamento da água lastro, 

tubulação para transferência da água de lastro, terreno, embarcação, 

adaptação dos navios para o tratamento “retrofitting” entre outros 

componentes; 

 Custo de operação (mão de obra, administração e manutenção); 

 Taxa de desconto do investimento; 

 Receita; 

 Valor presente líquido – VPL; 

 Taxa interna de Retorno - TIR 

 

O modelo de viabilidade econômica desenvolvido foi adaptado a partir dos 

parâmetros apresentados no manual desenvolvido pela Agência Nacional de 

Transporte Aquaviário - Antaq para Estudos de Viabilidade de Projetos de 

Arrendamento – EVTE. 

9.1.1 Modelagem Econômica 

Em julho de 2007, a Antaq publicou um manual intitulado “Modelagem para 

Estudos de Viabilidade de Projetos de Arrendamento”. O objetivo principal 

deste documento é aprimorar os procedimentos que compõem as análises de 

viabilidade econômica de projetos de arrendamento portuário, que foram 

estabelecidos no Art 5. do Decreto nº 4.391/02. Além disso, o manual 

apresenta, de forma sistematizada, o desenvolvimento da modelagem de 

estudos de viabilidade econômica para o pleno atendimento à legislação em 

vigor. Através da modelagem proposta para avaliação, o estudo pode indicar as 
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vantagens obtidas a partir da implantação da nova estrutura no porto, que 

possibilitam a atração das cargas para o novo empreendimento (ANTAQ, 

2007). 

 
Os principais elementos que constituem o modelo de avaliação econômica 

desta tese foram adaptados do manual da Antaq. Assim, para o estudo 

econômico-financeiro das alternativas de solução são empregados os 

elementos descritos a seguir: 

 Projeção dos fluxos de carga ao longo da vida útil do projeto: esta 

projeção deverá refletir a curva de crescimento das movimentações de 

carga ao longo dos anos de operação do projeto. No caso em questão, 

serão apresentados os volumes de água de lastro para cada porto; 

 Investimentos: os investimentos necessários para a movimentação do 

fluxo de carga - “água de lastro” previsto para o projeto, envolvendo toda 

a infraestrutura operacional (equipamentos e instalações);  

 Fluxo de caixa: o fluxo de caixa representará o montante gasto e 

recebido para cada uma das alternativas de solução, ao longo do prazo 

de 25 anos para o projeto, segundo recomendação da Antaq para 

avaliação financeira de projetos portuários. A partir do fluxo de caixa 

será definido o valor do m3 de água de lastro tratado; 

 Valor da taxa de desconto: a taxa de desconto ou atratividade visa 

garantir o retorno do investimento. Deste modo, a taxa de desconto 

considerada neste estudo é 8,33%, recomendada pela Antaq;  

 Depreciação: é o custo decorrente do desgaste ou da obsolescência dos 

ativos imobilizados. 

 

Além do manual da Antaq foram consultados outros autores para elaboração 

do modelo econômico-financeiro (PEREIRA, 2007; ARDALAN, 2000, BROWN 

e CALDWELL 2007). 



237 
 

 

9.2 Alternativa 1 – Transfport 

Para composição dos elementos de custo do sistema Transfport foram 

considerados os parâmetros descritos a seguir. 

A) Custo do sistema de tratamento da água de lastro 

Embora tivesse sido feito consulta aos fabricantes dos sistemas de tratamento 

de água lastro, não se obteve respostas com os valores solicitados. No 

entanto, foi realizado um contato com Dr. Andrew Cohen Diretor e Cientista 

Senior do Instituto Estuário de São Francisco, que forneceu acesso a uma base 

dados através do link 

http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/0/9E6C799DF254393A8525762C00

4E60FF/?OpenDocument.  

http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/0/9E6C799DF254393A8525762C00

4E60FF/?OpenDocument. O acesso realizado em 10/02/2011 permitiu tomar 

conhecimento de uma série de documentos relativos a estudos sobre 

tratamento de água de lastro em terra, desenvolvidos para a Environmental 

Protection Agency - EPA.  

 

Segundo o pesquisador contatado, o governo americano aportou recursos 

financeiros a este instituto para desenvolver pesquisas sobre alternativa de 

tratamento da água de lastro para portos americanos. Os pesquisadores 

atualizaram os custos dos tratamentos de água de lastro levantados nos 

relatórios de Brown e Caldwell (2007; 2008) e reproduzidos no Capitulo 5 desta 

tese. Analogamente foram atualizados os valores apresentados por California 

Association of Port Authorities - CAPA (2000).  

 

Os pesquisadores também atualizaram os elementos de custo apresentados 

por (AQIS, 1993), utilizando como referência os portos da Califórnia e Austrália, 

com diversas capacidades de armazenamento e taxas de tratamento (AQIS, 

1993). As vazões utilizadas neste estudo são de 830 m3/h. O custo do sistema 

http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/0/9E6C799DF254393A8525762C004E60FF/?OpenDocument
http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/0/9E6C799DF254393A8525762C004E60FF/?OpenDocument
http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/0/9E6C799DF254393A8525762C004E60FF/?OpenDocument
http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/0/9E6C799DF254393A8525762C004E60FF/?OpenDocument
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de tratamento é da ordem de US$ 6.122.500.  O custo para uma planta com 

capacidade de tratar 4.000 m3/h foi estimado em cerca de US$ 16.327.000 

atualizados para valores de 2011. Brown e Caldwell (2007; 2008) também 

analisaram os custos para aquisição de sistemas de tratamento de água de 

lastro em terra. O valor mais elevado estimado pelos autores é de US$ 

2.608.000 para um sistema de tratamento que utiliza separação por cavitação 

com uma taxa de tratamento de 80 m3/h. Em função da discrepância dos 

valores obtidos, será utilizado como referência o custo apresentado pelo EPA 

(2011) para o estudo de Aqis (1993) de US$ 16.326.752 ou R$ 26.122.803,00, 

para uma taxa de cambio de R$ 1,60 por dólar (cotação de junho de 2011) para 

uma taxa de tratamento de 4.000 m3/h. 

 

Com base nestes dados, foi feita uma estimativa do custo das estações de 

tratamento de água de lastro para os portos em questão, em função das taxas 

de tratamento (m3/h) estabelecidas no Capítulo 8. Para isso, utilizou-se a regra 

dos seis décimos - “six-tenths rule”, proposta originalmente por Williams (1947) 

e descrita por Wittholz et al. (2008): 

 

AKXY 

            

9.1 

 

onde: 

Y é o custo de capital; 

X é a capacidade de produção; 

K e A são constantes; K representa a característica particular do um 

determinado tipo de equipamento. A constante A é o expoente conhecido como 

0,628. Deste modo, conhecendo-se o custo do equipamento requerido para uma 

determinada capacidade instalada, pode-se calcular o custo do equipamento 

para qualquer capacidade pela seguinte expressão (CHILTON, 1959): 

 

 

                                            
28

 Este parâmetro pode variar dependendo do tipo de equipamento. Deste modo, deve ser 
consultada a tabela para cada tipo de equipamento. 
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em que  A é a estação que está sendo projetada e B é a estação conhecida. 

 

Assim, a estimativa de custo para cada estação de tratamento foi obtida com 

base em Aqis (1993) e a atualização de valores proposta pela EPA (2011), 

usando a base de dados fornecida e atualizada. 

B) Tipo de tratamento da água de lastro 

Será adotado o mesmo sistema proposto por Aqis (2003) que considera 

coagulação, floculação, filtração e desinfecção por radiação ultravioleta para os 

cálculos de custo. A escolha foi feita porque se trata de uma alternativa factível 

de ser instalada nos portos, e por existir uma estimativa de custo confiável. O 

sistema de tratamento proposto pelos autores é semelhante ao processo de 

uma estação de tratamento de esgoto com a adição do sistema de radiação 

ultravioleta para eliminar as espécies exóticas contidas na água de lastro. 

O número de tanques necessário foi determinado no estudo de simulação 

apresentado no Capítulo 8. O custo da tancagem foi obtido através de consulta 

a fornecedores. Um tanque com capacidade de 8.000 m3 custa, em média, R$ 

2.500.000,00. O custo de fundação é da ordem de R$ 350,00/m3. Os tanques 

de armazenamento de água são fabricados com chapas de aço de espessura 

entre ¼” a 3/8”, dependendo do volume; elas podem ser galvanizadas ou com 

pintura própria para água do mar. Embora o custo não varie linearmente com a 

espessura, neste trabalho adotou-se esta hipótese, em função da falta de 

valores para construção de um tanque com 20.000 m3. Assim, o custo 

estimado para cada tanque de 20.000 m3 é de R$ 6.250.000,00, conforme 

consulta ao mercado brasileiro. O trabalho de CAPA (2000) admite também a 

utilização de tanques de aproximadamente 20.000 m3 para os portos de Los 

Angeles. O custo médio de cada tanque é da ordem US$ 5.669.000,00 ou R$ 

9.070.360,00.  
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C) Distância do berço até o parque tanques 

A distância do berço até o tanque foi estimada em 2 km e dos tanques até o 

emissário de 3 km, pois o despejo da água tratada deve ficar longe da costa.  

Essa hipótese foi adotada em função das áreas próximas aos portos.  

 

Para estimar o custo da tubulação utilizaram-se os valores propostos pela 

Glosten Associates, Inc (2002) que determinou o diâmetro necessário para 

descarga de navios classe Capesize com 123.000 DWT e volume de água de 

lastro de 74.000 m3 que operam no Terminal de Valdez no Alasca. O diâmetro 

necessário para garantir uma vazão de descarga de 6.350 m3/h e uma 

velocidade do escoamento de 9 m/s é de 32”. Considerando que as 

distribuições máximas de descarga da água de lastro utilizadas na simulação 

estão nesse patamar, esse diâmetro será usado como referência para 

estimativa de custo de tubulação, uma vez que não foi desenvolvido um projeto 

para determinar o diâmetro necessário da tubulação em cada porto. 

 

A partir desses valores (distâncias x diâmetro dos tubos) foram estimados os 

custos com tubulações entre os berços e os tanques e os custos dos 

emissários marinhos (tubulação da estação de tratamento até o mar). O custo 

médio do metro do tubo de 32 polegadas de diâmetro é de R$ 432,00, 

conforme consulta a fornecedores.  

D) Custo do terreno  

A área ocupada pelos tanques foi calculada em função das dimensões 

apresentadas no Capitulo 8, baseando-se nos dados da ANP. Em função 

dessa área, mais a área ocupada pelo sistema de tratamento, será calculado o 

custo de aquisição de terreno para instalação do sistema de tratamento de 

água de lastro. 

 

Basicamente, um tanque com diâmetro de 46,44 m ocupa uma área de 1691 

m2 (ANP, 2011). A área ocupada pelo sistema de tratamento é de 1 acre para 
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cada 1.000.000 galões/dia, ou seja, 4.446 m2 para cada 3.780 m3 de água de 

lastro tratado por dia (CAPA, 2000). Como não se obteve detalhes dessas 

estações, que permitissem uma análise aprofundada das premissas, admitiu-se 

que, para cada terminal, a área necessária por volume de água tratada mantém 

a mesma relação usada pelos autores. 

 

O custo do terreno foi estimado a partir da consulta dos valores em áreas 

próximas aos portos. Admitiu-se que os valores levantados representem uma 

aproximação do valor por hectare ou m2 atual. Para isso, foram consultados 

websites de venda de terrenos em regiões próximas aos portos bem como 

imobiliárias locais que forneceram orçamentos para as respectivas áreas dos 

portos. Estima-se que o custo seja da ordem de R$ 25,00/m2 para Sepetiba - 

RJ e de aproximadamente R$ 330,00/m² para Vitória- ES. Cabe salientar que 

esses custos podem sofrer alterações durante as negociações de aquisição 

dessas áreas, mas servem como referência para o estudo. 

9.2.1 Premissas 

A Tabela 9.1 apresenta as premissas principais para a avaliação econômica de 

cada um dos portos, considerando a alternativa 1 que foi simulada no Capítulo 

8. 

 

Tabela 9.1 – Premissas da alternativa 1 

Descrição Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Dias de operação por ano 365 365 365 

Volume anual de água de lastro Mm
3
 27 15 7,5 

Número de berços 3 2 1 

Número de tanques 2 1 1 

Capacidade dos tanques (m
3
) 20.000 20.000 20.000 

Distância do berço ao parque de tanques 
(m) 

2.000 2.000 2.000 

Distância dos tanques até o emissário (m) 3.000 3.000 3.000 

Taxa de tratamento (m
3
/h) 5.000 3.000 2.000 

Custo da terra R$/m
2
 330,00 25,00 25,00 

Custo do duto R$/m 432,00 432,00 432,00 
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9.2.2 Resultados 

A)  Estimativa de custo 

A seguir são apresentados os custos estimados para cada elemento de custo 

do sistema Transfport. A Erro! Fonte de referência não encontrada. 

presenta os custos relativos à tubulação para capitação da água de lastro dos 

navios até os tanques. A Erro! Fonte de referência não encontrada. 

presenta os custos dos emissários para lançar no mar a água tratada. Os 

custos estimados do sistema de captação de água de lastro dos navios para 

cada caso 1, 2 e 3, com 2 km de comprimento é de R$ 432,00 totalizando R$ 

846.000,00. Os custos estimados dos emissários submarinos para cada caso 

1, 2 e 3, com 3 km de comprimento é de R$ 432,00 totalizando R$ 

1.296.000,00. 

 

O custo dos sistemas de tratamento da água de lastro foi estimado com base 

no valor de referência apresentado pela EPA (2011), para o sistema proposto 

por Aqis (1993), através da equação 9.2. Os valores obtidos são apresentados 

na Tabela 9.2. 
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Tabela 9.2 – Custo estimado do sistema de tratamento da água de lastro 

Porto 
Taxa de 

tratamento 
(m

3
/h) 

Valor de 
referência EPA 

(2011) 
atualizado 
Aqis (1993) 

R$ 

Custo da 
estação de 
tratamento 

R$ 

Caso 1 5.000 26.122.803,00 29.865.224,00 

Caso 2 3.000 26.122.803,00 21.981.460,00 

Caso 3 2.000 26.122.803,00 17.234.622,00 

 

A Tabela 9.3 mostra os custos estimados para a tancagem. 
 

Tabela 9.3 – Custo estimado de tancagem 

Porto 
Tancagem 

(m
3
) 

Área 
(m

2
) 

Área 
de tanques 

(m
2
) 

Custo unitário 
dos tanques 

R$ 

Custo de 
fundação 

Custo total dos 
tanques R$ 

Caso 1 40.000 3.382 88.702 6.250.000,00 14.000.000,00 26.500.000,00 

Caso 2 20.000 1.691 49.279 6.250.000,00 7.000.000,00 13.250.000,00 

Caso 3 20.000 1.691 24.639 6.250.000,00 7.000.000,00 13.250.000,00 

 

O custo do terreno para implantação do sistema de tratamento e 

armazenamento apresentado na Tabela 9.4. 

 

Tabela 9.4 – Estimativa de custo do terreno 

Porto 
Área de 
tanques 

(m
2
) 

Estação de 
tratamento 

(m
2
) 

Custo do 
terreno 
R$/m

2
 

Custo da 
área de 

tancagem R$ 

Custo da área de 
tratamento R$ 

Custo do 
terreno R$ 

Caso 1 3.382,00 88.703,00 320 1.082.196,00 28.384.707,00 29.466.903,00 

Caso 2 1.691,00 49.280,00 200 338.186,00 9.855.801,00 10.193.987,00 

Caso 3 1.691,00 24.640,00 200 338.186,00 4.927.901,00 5.266.087,00 

 

A Tabela 9.5 apresenta a composição de todos os custos associados ao 

sistema Transfport. Adicionalmente, foi acrescentada uma margem de 30% 

sobre o custo total para incorporar possíveis discrepâncias dos valores 

coletados. Cabe salientar que os custos apresentados podem estar 

superestimados em função dos valores coletados junto a fornecedores; isto se 

aplica, por exemplo, aos tanques e sistemas de tratamento de água de lastro 
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em terra, pois não existem ainda sistemas instalados com essas 

características.  

 

Tabela 9.5 – Custo total do sistema Transfport 

Porto Tubulação R$ Tanques R$ 
Estação de 

tratamento R$ 
Margem R$ Total R$ 

Caso 1 2.162.087,00 27.582.196,00 58.249.932,00 26.398.265,00 114.392.479,00 

Caso 2 2.162.087,00 13.588.187,00 31.837.262,00 14.276.261,00 61.863.795,00 

Caso 3 2.162.087,00 13.588.187,00 22.162.524,00 11.373.839,00 49.286.636,00 

 

Verifica-se que o custo total é maior para o Caso 1 em função da infraestrutura 

necessária para tratar toda água de lastro. 

B) Estimativa de custo do tratamento da água de lastro 

A partir da estimativa do custo de implantação do sistema em cada porto, foi 

calculado o custo do m3 de água de lastro tratado. As premissas utilizadas 

estão indicadas na Tabela 9.6.  

 

Tabela 9.6 – Premissas da avaliação financeira 

 
Porto Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Taxa Interna de Retorno - TIR 12,0% 12,0% 12,0% 

Taxa de desconto (Antaq) 8,33% 8,33% 8,33% 

PIS/COFINS 5% 5% 5% 

Imposto de Renda - IR 25% 25% 25% 

Imposto Sobre Serviço - ISS 2% 2% 2% 

Contribuição sobre Lucro Líquido - CSLL 9% 9% 9% 

Volume tratado m
3
/ano 27.000.000 15.000.000 7.500.000 

 

A Tabela 9.7 apresenta os custos de operação do sistema ao longo do período 

de 25 anos. Como os estudos conduzidos por Aqis (1993), CAPA (2000) não 

apresentaram dados sobre o custo de operação e manutenção dos sistemas, 

utilizou-se o estudo de Brown e Caldwell (2007; 2008) que sugerem que esse 

custo esteja na faixa de 3 a 6% do custo inicial Adotou-se o valor de 3%, uma 
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vez que já incorporada uma margem de 30% de sobre o custo de implantação 

do sistema de tratamento. 

Tabela 9.7 – Custos de operação do sistema 

Porto Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Operação (mão de obra e energia) (3%) 3.431.775,00 1.855.914,00 1.478.600,00 

Manutenção e reparo (3%) 3.431.775,00 1.855.914,00 1.478.600,00 

Administração (3%) 3.431.775,00 1.855.914,00 1.478.600,00 

Total R$/ano 10.295.324,00 5.567.742,00 4.435.798,00 

 

Com base nesses dados foi elaborado o fluxo de caixa para cada porto 

considerando as seguintes condições: 

 O volume de água de lastro cresce 0,5% ao ano, pois a análise 

contempla 25 anos; observe-se a taxa de ocupação obtida no estudo de 

simulação permite um aumento de 12,5% na ocupação do terminal; 

 A depreciação é linear num período de 20 anos, sem valor residual; 

  Custo fixo refere-se aos custos de operação, manutenção e 

administração; 

 Os impostos que incidem sobre a receita, PIS, Confins, ISS, e sobre o 

lucro são CSLL e IR; 

 Considerou-se que os custos variáveis anuais como energia e outros 

consumíveis correspondem a 3%; 

 

A Tabela 9.8 apresenta um exemplo do fluxo de caixa desenvolvido para o 

Caso 1. 

 

Tabela 9.8 – Exemplo de fluxo de caixa do Caso 1 em R$x1000 

An
o 

Invest. 
Depreciaçã

o 
Receita 

Custo 
variável 

PIS/ 
COFINS 

Custo fixo ISS CLSS IR Saldo 

0 114.392,00 
        

-
114.392,00 

1 
 

5.719,00. 28.637,00 3.431,00 1.431,00 10.295,00 572,74 646,71 1.634,00 16.343,00 

2 
 

5.719,00. 28.780,00 3.431,00 1.439,00 10.346,00 575,60 1.168,00 3.246,00 14.291,00 

3 
 

5.719,00. 28.923,00 3.431,00 1.446,00 10.398,00 578,46 1.176,00 3.267,00 14.344,00 

4 
 

5.719,00. 29.066,00 3.431,00 1.453,00 10.449,00 581,33 1.183,00 3.287,00 14.398,00 

VPL 
35.301,00 

 

TIR 12% 
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A Tabela 9.9 mostra o Valor Presente Líquido - VPL e da Taxa Interna de 

Retorno - TIR de todos os portos. O custo do tratamento em R$/m3 foi obtido 

de modo a garantir uma TIR de 12%. 

 

Tabela 9.9 – Consolidação dos resultados do fluxo de caixa 

Porto Caso 1 Caso 2 Caso 3 
VPL R$ 35.297.912,00 17.040.461,00 13.109.568,00 

TIR 12% 12% 12% 
Custo de tratamento 

R$/m3 
1,06 1,03 1,64 

 

Observa-se que no Caso 2, o custo ficou ligeiramente menor que o Caso 1, em 

função do custo de investimento do sistema em função do volume de água de 

lastro tratado. Ou seja, o valor do tratamento depende exclusivamente do porte 

do terminal e do volume de água de lastro disponibilizado anualmente.  

 

É muito importante salientar que esses custos estão influenciados pelos 

valores coletados durante a investigação. Deste modo, elaborou-se uma 

análise de sensibilidade sobre os custos de implantação das estações de 

tratamento para determinar o valor do m3 se esses custos forem de 10% a 50% 

menores do que os coletados. 

 

Tabela 9.10 – Análise de sensibilidade sobre os custos de implantação das 
estações de tratamento nos portos 

Redução percentual 
de custos 

Caso 1 
R$/m3 

Caso 2 
R$/m3 

Caso 3 
R$/m3 

Base 1,06 1,03 1,64 

10% 0,96 0,93 1,48 

20% 0,85 0,83 1,32 

30% 0,74 0,72 1,15 

40% 0,64 0,62 0,99 

50% 0,53 0,52 0,82 

 

Essa análise resultou de uma reunião realizada entre o autor e a Amiad 

Filtration Systems em julho de 2011. Trata-se de um fabricante que atua na 

área de tratamento de água de lastro fornecendo filtros para os diversos 

sistemas que se utilizam de filtração e radiação ultravioleta, já homologados no 
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mercado e que são utilizados a bordo dos navios. Além disso, são atuantes na 

área de esgoto, sistemas de abastecimento de água e usinas de 

dessalinização. O fabricante de filtros sinalizou que os custos de implantação e 

operação para o tratamento em terra, em função de novas tecnologias de 

filtragem podem ser menores que os utilizados em estudos consultados.  

 

Para esse sistema de tratamento é necessário considerar que os navios 

deverão passar por adaptações para transferir a água de lastro para os dutos 

de captação. CAPA (2000), EPA (2011) e Glosten (2002) apresentam os custos 

para adaptar os navios. Para navios graneleiros esses custos variam de US$ 

100.000,00 a US$ 300.000,00 dependendo ao arranjo e porte do navio. 

Embora esses custos não incidam sobre o tratamento no porto, eles devem ser 

considerados pelo armador na comparação com outras alternativas de 

tratamento para a água de lastro, por exemplo, confrontar os custos de retrofit 

do navio. A adaptação mencionada consiste, essencialmente, da instalação de 

bombas de maior capacidade que consigam transferir a água até o ponto de 

coleta, além da instalação de uma rede tubos e válvulas para drenar a água e 

levá-la até o convés do navio, conforme apresentado no Capitulo 5. 

C)  Comparação entre os tratamentos em terra e a bordo dos 

navios 

A partir da determinação do custo do tratamento em terra para esses portos, 

buscou-se compará-los com o custo do tratamento a bordo. Rytkönen (2006) 

apresentou os custos em €/m3 para o tratamento a bordo para um navio, 

conforme mostrado na Figura 9.1 para diversos sistemas de tratamento, 

considerando o número mínimo de 10 viagens/ano para os navios. Vale 

ressaltar que as características e vida útil não foram informadas. 
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Figura 9.1 – Estimativa de custo (€/m3) do tratamento da água de lastro a bordo 
dos navios em função do número de viagens por ano 

Fonte: Adaptado de Jorma Rytkönen (2006) apud Ellis& Van der Woerd (2004) 

 

Observa-se claramente que os custos do tratamento sofrem uma grande 

influência do número de viagens realizadas por ano pelos navios, ou seja, para 

navios que realizam poucas viagens esses custos crescem muito numa escala 

de 10 a 70 viagens por ano.  

 

Para navios que realizam até 10 viagens/ano, os custos de alguns desses 

sistemas, se convertidos em reais e atualizados, estarão no mesmo patamar 

dos obtidos para tratamento em terra. Se o número de viagens/ano é inferior a 

10, o custo do tratamento cresce exponencialmente.  

 

Na mesma linha de raciocínio, buscou-se estimar o custo do tratamento da 

água de lastro para o navio Panamax, apresentado na seção 4.3. Para este 

navio foram listados os custos de aquisição e operação de diversos sistemas 

de tratamento de água de lastro a bordo. As premissas consideradas para a 

presente análise estão apresentadas na Tabela 9.11. 
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Tabela 9.11 – Premissas para avaliação do custo de tratamento a bordo 

Número de viagens / ano 10 

Nº de viagens lastro leve 9 

Nº de viagens lastro pleno 1 

Volume de água de lastro m
3
 leve 12.900 

Volume de água de lastro pleno m
3
   23.000 

Vida útil do navio  25 

Taxa de câmbio US$ - R$  1,60  

 

A Tabela 9.12 apresenta os custos de aquisição do sistema, considerando o 

custo anualizado para um período de 25 anos, com uma taxa de juros de 7,5% 

ao ano. Admite-se, assim, que o custo da instalação de água de lastro será 

diluído durante a vida útil do navio, considerando que o sistema não precise ser 

substituído29. 

 

Tabela 9.12 – Custo de aquisição dos sistemas 

Descrição 

NEI VOS SEDNA PureBallast Guardian Ecochlor 

NEI 
Treatment 
Systems 

Hamann AG Alfa Laval AB Hyde Marine Ecochlor Inc. 

Aquisição 
(US$) 

640.000 1.670.000 1.180.000 1.240.000 680.000 

Instalação 
(US$) 

130.000 270.000 60.000 140.000 40.000 

Total (US$) 770.000 1.940.000 1.240.000 1.380.000 720.000 

Total (R$) 1.232.000,00 3.104.000,00 1.984.000,00 2.208.000,00 1.152.000,00 

R$/ano 110.524,00 278.462,00 177.986,00 198.081,00 103.347,00 

Fonte: Adaptada de Schnack (2009) 

 

                                            
29

 Foi admitido pelo autor que esses sistemas de tratamento não precisam ser substituídos ao 
longo da vida do navio. Ao longo da investigação verificou-se que até o presente momento não 
existem garantias de que esses sistemas têm capacidade para toda a vida útil do navio. Além 
disso, os sistemas desenvolvidos atualmente, buscam atender os critérios estabelecidos pela 
IMO (2004). Contudo, os EUA estão aumentando as restrições quanto o grau eficiência desses 
sistemas. A partir de 2013, na Califórnia será exigido que os sistemas de tratamento 
apresentem eficiência 100 vezes superior aos padrões atuais sugeridos pela IMO (DOBROSKI 
et al., 2011). 
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A Tabela 9.13 apresenta os custos de operação, em que foi atribuído para o 

custo anual de manutenção um valor de 5% sobre o custo total do sistema. 

Segundo apresentado por Brown & Caldwell (2005) os custos de manutenção 

variam dependendo do tipo de sistema na ordem 1,8% até 10% em relação ao 

custo de capital. Cabe ressaltar que os custos apresentados por alguns autores 

não levam em consideração o custo de manutenção do sistema de tratamento 

de água de lastro. A Tabela 9.14 mostra a comparação dos custos do 

tratamento da água de lastro para cada sistema. 

 

Tabela 9.13 – Estimativa de custo operacional do sistema 

Descrição
 

NEI VOS SEDNA PureBallast Guardian Ecochlor 

30
Combustível 
(US$)/ano 

15.000 4.000 6.000 2.000 1.000 

31
Serviço 
(US$) 

10.000 35.000 16.000 3.000 17.000 

Manutenção e 
Reparo (US$) 

38.500 97.000 62.000 69.000 36.000 

Total de 
operação 
US$/ano 

63.500 136.000 84.000 74.000 54.000 

Custo total de 
operação  
R$/ano 

101.600,00 211.200,00 124.800,00 115.200,00 84.800,00 

Taxa de 
câmbio de 
US$-R$ 

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Fonte: Adaptada de Schnack et al. (2009) 

  

                                            
30

 Segundo o autor, esse é o consumo adicional de combustível do navio para utilizar o sistema 
de tratamento da água de lastro. 
31

 A parcela de serviço apresentada pelo autor não especifica se refere à manutenção dos 
sistemas de tratamento. Neste caso, foi considerada como um incremento no custo de 
operação do sistema. Rytkönen et al. (2005) mostra que a parcela de manutenção é composta 
por custo de substituição de equipamentos e prestação de serviço. 
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Tabela 9.14 – Estimativa de custo do m3/tratado 

Descrição NEI VOS SEDNA PureBallast Guardian Ecochlor 

Custo total (R$)/ano 212.124,00 489.662,00 302.786,00 313.282,00 188.147,00 

Volume de água de 
lastro leve m

3
 

12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 

Volume de água de 
lastro pleno m

3
 

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 

Volume de água de 
lastro tratada/ano 

139.100 139.100 139.100 139.100 139.100 

R$/m
3
  1,52   3,52   2,18   2,25   1,35  

 

Observa-se claramente que usando as premissas apresentadas por Schnack et 

al. (2009) o custo do m3 é maior que o obtido para  tratamento em terra. É 

evidente que o quanto menor for o número de viagens realizadas pelo navio 

maior será o custo final do tratamento a bordo. 

 

Uma questão importante a ser considerada é que dos mais de 50.000 navios 

que deverão instalar sistemas de água de lastro a bordo, muitos já tem vida útil 

acima de 10 anos. Deste modo, a Figura 9.2 apresenta os resultados de uma 

análise de sensibilidade do tempo de vida útil dos navios versus o custo do 

tratamento (R$/m3) a bordo dos navios, comparando-os com o custo médio do 

tratamento em terra. 
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Figura 9.2 – Efeito do tempo de vida útil dos navios sobre o custo do 
tratamento em R$/m3 

 

Verifica-se que os custos (R$/m3) para navios com vida útil reduzida tem um 

comportamento exponencial, ou seja, quanto menor for o tempo de vida útil do 

navio maior será o custo do tratamento a bordo.  Assim, mais uma vez mostra-

se que principalmente para esses casos, o uso de tratamento em terra é mais 

vantajoso em termos de custo. 

 

O efeito do aumento do número de viagens dos navios/ano sobre o custo do 

tratamento é mostrado na Figura 9.3. No caso dos navios empregados no 

transporte de minério em rotas cativas, o número de viagens anuais é pequeno. 

Por exemplo, um navio Capesize operando na rota Brasil-Ásia, com 

carregamento no Brasil, demorará em média 30 dias32 para fazer cada trecho 

da viagem. Admitindo que o tempo de fila seja de 5 dias, tanto no Brasil como 

no porto de destino, e que os tempos de carregamento e de 

                                            
32

 Velocidade média do Panamax 13,5 nós. 
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descarregamento33, sejam respectivamente de 2 e 4 dias, o tempo de ciclo total 

será 75 dias , ou seja, o navio será capaz de fazer 5 viagens por ano. 

 

  

Figura 9.3 - Efeito do número de viagens dos navios por ano sobre o custo do 
tratamento em R$/m3 

Outro ponto importante que pode ser avaliado é o efeito do porte do navio 

sobre o custo (R$/m3) do tratamento a bordo. Durante a investigação verificou-

se que existe uma variabilidade no custo de aquisição dos sistemas de 

tratamento de água de lastro, mas não se obteve dados confiáveis da variação 

em função do porte dos navios. É importante considerar que os sistemas de 

tratamento a bordo devem garantir uma taxa que permita que o navio trate todo 

o volume de água de lastro mesmo em curtas viagens.  

 

Neste contexto, Rigby e Taylor (1999) apresentaram os custos do tratamento a 

bordo de um navio Capesize com capacidade de armazenar 50.000 m3 de água 

de lastro. Os autores estimaram o custo tratamento (US$/m3) considerando as 

premissas apresentadas na Tabela 9.15. 

 

                                            
33

 A produtividade dos equipamentos de descarga de minério é da ordem 1.500 tph com grab, 
enquanto que um carregador de navios pode atingir 8.000 tph. 
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Tabela 9.15 – Premissas para o custo do m3 de água de lastro tratada de um 
navio Capesize 

Custo do sistema de tratamento US$ 2,5 milhões 

Número de viagens / ano 10 

Capacidade (m
3
) 50.000 

Vazão das bombas (m
3
/h) 4.000 

Tempo de viagem redonda (Japão até 
Austrália) (dias) 

30 

Vida útil do navio (anos) 10 

Taxa de câmbio de US$ para R$  1,60  

Taxa de desconto ao ano 8% 

 

Considerando essas premissas, obtêm-se os resultados mostrados na Tabela 

9.16. 

Tabela 9.16 – Custo do tratamento para um navio Capesize 

Custo do sistema de tratamento em R$ 4.000.000,00 

Valor anualizado no período de 10 anos em R$ 596.117,00 

R$/m
3
 0,99 

U$/m
3
 – (U$ 0,5 a U$ 0,625/m

3
) 0,62 

Fonte: Adaptado de Rigby e Taylor (1999) 

Observa-se que não foram computados os custos de operação do sistema de 

tratamento de água de lastro (manutenção e consumo de combustível). Os 

autores calcularam custo de tratamento do m3 de água em função do valor de 

aquisição do sistema tratamento, do período de operação e do número de 

viagens do navio.  

 

Quando são considerados os custos operacionais do sistema, tais como 

manutenção e reparo, aumento do consumo de combustível, tripulação 

(serviço), há um aumento considerável no custo unitário de tratamento. Hurley 

et. al. (2001) estabeleceram que o custo de serviço pode ser estimado 

considerando US$ 50/h durante as operações de tratamento de água de lastro 

do navio.  

 

 A Tabela 9.17 apresenta os resultados do custo do tratamento considerando 

os custos operacionais recalculados para duas condições: com e sem custo de 
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manutenção. O motivo provável para não consideração dos custos 

operacionais é a falta de dados confiáveis. 

 

Tabela 9.17 – Custo do tratamento para navio Capesize  

Descrição Condição 1 Condição 2 

Adicional de combustível (R$) 
US$0,24/m

3 34
 

230.400,00 230.400,00 

Serviço (R$) 7.500,00 7.500,00 

Manutenção e Reparo (R$) 200.000,00 0,00 

R$/m
3
 1,72 1,39 

 

Observa-se neste caso, que com a inclusão dos custos de manutenção e 

reparo ocorre um aumento de 24% no custo tratamento a bordo do navio. Por 

outro lado, esse valor mostra claramente a influência do volume total tratado no 

custo final do tratamento. Ou seja, sem considerar os custos adicionais tratar 

600.000 m3/ano custava R$ 0,99/m3, com a inclusão desses valores os custos 

aumentam conforme mostrado na Tabela 9.17.  

 

Hurley et al. (2001) estimaram o custo anual do tratamento a bordo dos navios 

M/V R.J. Pfeiffer (Porta Contêineres) e M/V Polar Endeavor (Tanque). Eles 

adotaram a instalação de um sistema misto de tratamento (hidrociclones e 

radiação ultravioleta) com vida útil de 30 anos. Os navios têm capacidade de 

transportar 14.000 m3 e 55.000 m3 de água de lastro. Como o M/V R.J. Pfeiffer 

é um navio porta contêiner os autores estimam que a cada viagem ele trate em 

média 500 m3 de água de lastro. Ao considerar que esses navios realizam em 

média 28 e 26 viagens, transportando 14.000 m3/ano e 1.430.000 m3/ano de 

água de lastro, o custo de tratamento é de US$ 2,60/m3 e US$ 0,20/m3 

respectivamente, considerando o valor anualizado para o tratamento.  

 

Uma forma utilizada pelos fabricantes para calcular o custo unitário de 

tratamento é utilizar o conceito de ciclo de vida do sistema “Life Cicle System”. 

                                            
34

 O adicional de combustível foi obtido através da relação apresentada por Schnack et al. 
(2009) considerando o consumo apresentado pelo sistema NEI Treatment Systems como 
referência uma vez que os autores não consideraram esse impacto na sua estimativa de custo. 
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Admite-se, nesta abordagem, que o sistema de tratamento está associado à 

vida útil do navio juntamente com o sistema de água de lastro. Deste modo, o 

custo de operação de um determinado tipo de navio escolhido pelo fabricante é 

anualizado e dividido pelo volume total de água tratada pelo navio durante sua 

vida útil. Desta forma, não é incomum encontrar nos folders promocionais dos 

sistemas os seguintes valores: Nei Vos - custo de operação é de $130/1000 m3 

e Ecochlor - custo de operação é de $80/1000 m3, ou seja, US$ 0,13/m3 e US$ 

0,08/m3, conforme apresentado pelo Lloyd’s Register (2010). 

 

Ocorre que dificilmente o fabricante do sistema sabe efetivamente quantas 

viagens um determinado navio fará ao longo de sua vida útil, bem como o 

volume de água que será tratado. Essas informações nunca são colocadas de 

forma clara, que permita uma análise criteriosa das premissas que estão sendo 

consideradas para determinar o custo do tratamento. Neste contexto, Hurley et 

al. (2001) explicam que é necessário analisar qual o método mais adequado 

para estimar o custo do tratamento da água de lastro, considerando o tipo de 

navio, suas características operacionais, rotas e volume tratado anualmente. 

 

Foi avaliado também o impacto do custo do tratamento da água de lastro sobre 

o custo de transporte. Para comparar o impacto dos dois tipos de tratamento, a 

bordo e em terra, foi preparada a Tabela 9.18, para o navio Panamax, utilizado 

nas análises anteriores. Para essa análise considera-se o valor de venda do 

minério no mercado internacional. O custo da tonelada do minério de ferro foi 

obtido através de consulta ao http://www.steelonthenet.com, em março de 

2011, que era de R$ 204,00/t. 

 

O valor de frete (time charter) obtido através da consulta ao The Baltic Dry 

Index, disponível em http://www.balticexchange.com, é um valor calculado 

diariamente pela Baltic Exchange of Londres. Este valor mede o custo de 

transportar as principais matérias-primas (incluindo minério de ferro, carvão e 

aço) ao redor do mundo por via marítima. The Baltic Exchange Dry Index é 

uma bolsa de fretes situada em Londres, onde as cargas e afretamentos são 

negociados em seções diárias entre corretores e afretadores. São publicados 

diariamente índices de frete que são uma média ponderada dos fretes dos 
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navios Supramax, Panamax e Capesize transportando granéis sólidos por 26 

rotas de navegação diferentes no mundo. O preço do time charter médio para 

julho de 2011 era de US$ 15.800,00 ou R$ 25.280,00 por dia. 

 

O frete para um navio Panamax foi cotado em julho de 2011 em US$ 38,00 /t 

ou R$ 64,06/t, sendo que o Capesize foi de US$ 20,00/t. O valor de frete é 

proporcional à capacidade de carga do navio. Para a análise foi considerado o 

valor do time charter para um navio Panamax. O valor de frete apresentado é 

uma relação entre preço do time charter para uma viagem de 30 dias e a 

quantidade de carga transportada. Foram considerados os custos de 

tratamento para um navio que realiza 5 viagens por ano, conforme mostrado na 

Figura 9.3. Adotou-se como custo do tratamento em terra o do Caso 3. 
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Tabela 9.18 – Impacto do custo do tratamento de água de lastro sobre o custo 
de transporte 

Descrição NEI VOS SEDNA PureBallast Guardian Ecochlor 

Tratamento a bordo 
R$/m

3
 

2,84 6,56 4,06 4,20 2,52 

Tratamento em terra 
- R$/m

3
 

1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

Preço do minério 
R$/t

35
 

204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 

Capacidade do 
Panamax t 

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

Valor da carga R$ 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 

Time charter R$/dia 25.280,00 25.280,00 25.280,00 25.280,00 25.280,00 

Time charter total R$ 
(30 dias) 

758.400,00 758.400,00 758.400,00 758.400,00 758.400,00 

Custo total do 
tratamento em terra 

para 20.000 m3 
R$ 32.800,00 R$ 32.800,00 R$ 32.800,00 R$ 32.800,00 R$ 32.800,00 

Custo total do 
tratamento a bordo 

do navio para 20.000 
m

3
 

R$ 56.800,00 R$ 131.200,00 R$ 81.200,00 R$ 84.000,00 R$ 50.400,00 

Relação entre os 
custos de tratamento 

a bordo em R$/m
3
 

versus o Time 
charter/viagem 

7% 17% 11% 11% 7% 

Relação entre os 
custos de tratamento 
em terra em R$/m

3
 

versus Time 
charter/viagem 

4% 4% 4% 4% 4% 

Relação entre os 
custos de tratamento 
R$/m

3
 a bordo versus 

o preço de venda do 
minério R$/t 

0,37% 0,86% 0,53% 0,55% 0,33% 

Relação entre os 
custos de tratamento 

R$/m
3
 em terra 

versus o preço de 
venda do minério 

R$/t 

0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 

 

Com base nesses resultados, duas conclusões podem ser emitidas em relação 

ao custo do tratamento da água de lastro, tanto em terra quando a bordo do 

navio. A primeira é que esse custo pode ser repassado para o frete, na forma 

de um pequeno adicional para cobrir o custo do tratamento. A segunda é que o 

porto pode assumir esse custo quando o tratamento for efetuado em terra, 

incorporando-o ao custo operacional do sistema, sendo descontado da margem 

de lucro sobre a venda do minério, considerando que o tratamento não seja um 

serviço oferecido pelo porto, mas uma obrigação. Caso seja tratado como um 

                                            
35

 O minério de ferro é uma commodity. 
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serviço a ser prestado, os custos apresentados já garantem uma TIR de 12% 

ao operador do sistema. 

 

É interessante examinar a Figura 9.4, em que é apresentada uma comparação 

das alternativas de tratamento divulgadas por diferentes pesquisadores, EPA 

(2011). Em azul são os custos para a troca da água de lastro; em verde são os 

custos para o tratamento em terra e em vermelho são os custos para o 

tratamento a bordo dos navios. 

 

 

Figura 9.4 – Comparação dos custos dos sistemas de tratamento de água de 
lastro em relação aos custos estimados para as alternativas de solução 1, 2 e 3 

Fonte: EPA (2011) 

 

Constata-se claramente que os custos obtidos nesta tese encontram-se nas 

mesmas faixas de valores apresentadas pelos diversos autores, indicando 

ainda que o tratamento em terra é mais barato que o tratamento a bordo 

considerando as premissas admitidas no estudo.  
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Outro ponto importante é que o Brasil é um exportador de minério de ferro e as 

rotas dos navios são praticamente cativas, sendo 90% para Ásia. Deste modo, 

esses portos por sua vez, são importadores de água de lastro.  

9.3 Alternativa 2 – Transfdessa 

Para a alternativa Transfdessa admitem-se as seguintes premissas: 

A) Custo de infraestrutura: 

Os custos relativos à infraestrutura no porto para o recebimento e 

armazenamento da água de lastro são os mesmos apresentados para 

alternativa 1, exceto a parcela referente ao tratamento da água de lastro, que 

não será considerada nesta análise. Como a usina de dessalinização pode ser 

instalada próxima aos tanques de armazenamento, admite-se um aumento de 

500 m no comprimento da tubulação para o sistema de captação da água do 

mar e do emissário submarino. Para o diâmetro da tubulação adota-se a 

mesma premissa da alternativa anterior. 

B) Custo da estação de dessalinização: 

Em relação aos custos de implantação de uma estação de dessalinização, 

realizou-se uma investigação para aquisição de sistemas com capacidade de 

tratar os volumes de água de lastro despejados anualmente nos portos 

brasileiros.  

 

No entanto, não foram encontrados os custos para equipamentos com as 

capacidades similares aos que deverão ser instalados nos portos em questão. 

Basicamente, os equipamentos de dessalinização mais empregados 

atualmente são por Osmose Reversa. Verificou-se que o custo de capital de 

uma estação com capacidade de conversão de 3 milhões de m3/ano é de 

€161,55 milhões, aproximadamente R$ 387,72 milhões e o custo de operação 

de €10 milhões, aproximadamente R$ 24 milhões. O custo do m3 de água foi 
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estimado entre €10,8/m3 a €13/m3 (SEVENT FRAMEWORK PROGRAMME 

(2010). Este custo, extremamente elevado, decorre provavelmente de 2 

fatores: distância de aproximadamente 100 km entre a estação (região costeira 

do Mar Morto) e o ponto de distribuição na cidade de Jericho; utilização de 

energia solar, como fonte alternativa de energia, que requer a instalação de um 

parque para captura de radiação solar, devido à falta de suprimento de energia 

elétrica na região. 

 

Wittholz et al. (2008) apresentam uma análise do CAPEX em função da 

capacidade de produção da estação de dessalinização para diversas faixas de 

demanda diária, conforme mostrado na Figura 9.5. Os autores levantaram 

informações de diversas plantas, instaladas em várias partes do mundo, e 

compilaram os custos em função do tipo de equipamento de conversão e 

capacidade de produção. 

 

36 

Figura 9.5 – Comparação do custo de capital de estações de dessalinização 

Fonte: Wittholz et al. (2008) 

 

Os principais fatores que influenciam o custo das estações de dessalinização 

são: salinidade da água, tipo de sistema de filtragem, fonte de energia 

disponível, capacidade de produção, manutenção e reparo, além da distância 

                                            
36

 SWRO - seawater reverse osmosis – BWRO - Brackish Water Reverse Osmosis – MSF - 
Multistage-Flash – MED - Multiple-Effect Distillation 
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do sistema de captação até a estação. A composição dos custos está  

apresentada na Figura 9.6. 

 

 

Figura 9.6 – Principais componentes do custo das estações de dessalinização 

 Adaptado de Wittholz et al. (2008) 

Existe uma dificuldade em obter o custo de capital e operação das diversas 

estações de dessalinização, em função das diversas especificidades 

apresentadas anteriormente. Por isso, geralmente o parâmetro de comparação 

é o custo por unidade de volume tratado, $/m3. 

 

Karagiannis et al. (2008) analisaram 100 casos registrados na literatura de 

estações de dessalinização e estabeleceram escalas para o custo do m3 de 

água do mar convertida, em função dos seguintes parâmetros: capacidade 

produtiva, tipo de equipamento e fonte de energia. A Tabela 9.19 apresenta os 

custos de dessalinização em função da capacidade produtiva; os valores de 

referência estão apresentados em Euro e Dólar. 
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Tabela 9.19 – Valores de referência do custo do m3 de água doce gerado nas 
usinas de dessalinização versus capacidade produtiva diária 

 
Tipo de água captada Volume (m

3
/dia) Custo por m

3
 

Água do mar <1000 1.78€-9.00€ 

 1.000-5.000 0.56€-3.15€ 

 12.000-60.000 0.35€-1.30€ 

 >60.000 0.44$-1.62$ 

Fonte: Karagiannis et al. (2008) 

 

Wittholz et al. (2008) agruparam os custos de capital e o custo do m3 gerado 

para quatro faixas de capacidade de estações de dessalinização, conforme 

mostrado na Tabela 9.20. 

 

Tabela 9.20 – Sumário de custo para diferentes capacidades de conversão 

Tipo de sistema Volume (m
3
/dia) 

Custo de 
capital 

(US$x10
6
) 

Custo por 
m

3 
US$ 

Custo por 
m

3 
R$ 

Osmose Reversa - OR– água do mar 10.000 20,10 0,95 1,62 

 50.000 74,00 0,70 1,19 

 275.000 293,00 0,50 0,85 

 500.000 476,70 0,45 0,77 

 

Observa-se claramente nas tabelas apresentadas o efeito de economia de 

escala, ou seja, quanto maior o volume produzido diariamente menor é o custo 

do m3 da água doce gerada. 

9.3.1 Resultados 

A partir dos dados coletados, foi feita uma análise de custo para instalação da 

estação de dessalinização em cada um dos portos selecionados. Para o custo 

de capital adotou-se os valores da Tabela 9.20, corrigidos para os devidos 

volumes diários por meio do método apresentado por (WITTHOLZ et al., 2008).  

Foram recalculados todos os custos de instalação de tancagem e terreno para 

armazenamento da água de lastro e área para estação de tratamento, 

tubulação para captação de água do mar. Esses custos são apresentados na 

Tabela 9.21. 
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Tabela 9.21 – Custo estimado do sistema de captação de água de lastro, do 
mar e do emissário 

Porto 
Comprimento 
do Duto (km) 

Custo Duto 
R$/ m 

Custo total de 
Capital R$ 

Custo de captação da água de lastro dos navios 

Caso 1 2 432,00 846.000,00 

Caso 2 2 432,00 846.000,00 

Caso 3 2 432,00 846.000,00 

Custo de captação da água do mar 

Caso 1 2,5 432,00 1.514.000,00 

Caso 2 2,5 432,00 1.514.000,00 

Caso 3 2,5 432,00 1.514.000,00 

Custo de do emissário de água tratada 

Caso 1 3,5 432,00 1.081.000,00 

Caso 2 3,5 432,00 1.081.000,00 

Caso 3 3,5 432,00 1.081.000,00 

 

Em relação à alternativa anterior, foram substituídos os custos do tratamento 

de água de lastro pelo CAPEX da estação de dessalinização que foi obtido 

através da interpolação dos valores apresentados por (WITTHOLZ et al., 2008); 

os valores obtidos estão indicados na Tabela 9.22. 

 

Tabela 9.22 – Custo estimado do sistema de dessalinização 

Porto 
Taxa de 

produção 
(m

3
/dia) 

Custo da 
estação de 

dessalinização 
R$ 

Caso 1 120.000 227.383.480,00 

Caso 2 72.000 151.714.491,00 

Caso 3 50.000 118.360.678,00 

 

A Tabela 9.23 mostra os custos estimados para o conjunto de tanques. 
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Tabela 9.23 – Custo estimado dos tanques 

Porto 
Tancagem 

(m
3
) 

Área dos 
tanques 

(m
2
) 

Custo unitário 
dos tanques 

R$ 

Custo de 
fundação 

Custo total dos 
tanques R$ 

Caso 1 40.000 3.381 6.250.000,00 14.000.000,00 26.500.000,00 

Caso 2 20.000 1.690 6.250.000,00 7.000.000,00 13.250.000,00 

Caso 3 20.000 1.690 6.250.000,00 7.000.000,00 13.250.000,00 

 

O custo do terreno para implantação do sistema de dessalinização e tancagem 

está apresentado na Tabela 9.24. 

 

Tabela 9.24 – Custo do terreno 

Porto 
Área de 
tanques 

(m
2
) 

Estação de 
dessalinização 

(m
2
) 

Custo do 
terreno 
R$/m

2
 

Custo da 
área de 

tancagem 
R$ 

Custo da área de 
tratamento R$ 

Custo do 
terreno R$ 

Caso 1 3.382,00 143.872,00 320 1.082.196,00 46.038.947,00 47.121.143,00 

Caso 2 1.691,00 85.608,00 200 338.186,00 17.121.553,00 17.459.739,00 

Caso 3 1.691,00 59.926,00 200 338.186,00 11.985.169,00 12.323.355,00 

 

A Tabela 9.25 apresenta a composição de todos os custos associados ao 

sistema Transfdessa. Foi adicionada uma margem de 30% sobre o custo total 

para incorporar possíveis discrepâncias dos valores coletados.  

 

Tabela 9.25 – Custo total do sistema Transfdessa 

Porto 
Tubulação 

(R$) 

Tanques 

 (R$) 

Estação de 
tratamento 

 ( R$) 

Margem de 30 
% (R$) 

Total  

(R$) 

Caso 1 3.460.000,00 27.582.000,00 273.422.000,00 91.339.000,00 395.804.000,00 

Caso 2 3.460.000,00 13.588.000,00 168.836.000,00 55.765.000,00 241.649.000,00 

Caso 3 3.460.000,00 13.588.000,00 130.345.000,00 44.218.000,00 191.612.000,00 

 

Observa-se que os custos de capital desse sistema são maiores do que os da 

alternativa anterior. Isso se deve aos elevados custos das estações de 

dessalinização, quando comparados com sistemas de tratamento da água de 

lastro para os navios.  
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A) Estimativa de custo do tratamento da água de lastro 

A partir da estimativa do custo de implantação do sistema, foi calculado o custo 

do m3 de água de lastro tratado para cada porto. Os dados utilizados estão 

apresentados na Tabela 9.26. Na Tabela 9.27 apresentam-se os custos de 

operação dos sistemas que representam as despesas no período.  

 

Tabela 9.26 – Volume de água tratada pela dessalinização 

Porto Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Custo da alternativa (R$) 395.804.234,00 241.649.723,00 191.612.468,00 

Volume tratado m
3
/ano 43.793.002,00  26.058.083,00  18.240.783,00  

 

A Tabela 9.27 apresenta os custos operacionais do sistema no período, que 

foram estimados em 2,5 % do custo de capital, com base em dados 

apresentados por SEVENT FRAMEWORK PROGRAMME (2010). 

 

Tabela 9.27 – Custos de operação do sistema 

Porto Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Custo de operação R$ 9.895.000,00 6.041.000,00 4.790.000,00 

Custo variável 11.874.000,00 11.874.000,00 11.874.000,00 

 

A Tabela 9.28 mostra o custo do tratamento requerido em R$/m3 para garantir 

uma TIR de 12%. 

 

Tabela 9.28 – Estimativa de custo do tratamento 

Porto Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Volume tratado 43.793.002,00  26.058.083,00  18.240.783,00  

VPL R$ 119.845.667,00 74.555.329,00 60.522.810,00 

TIR 12% 12% 12% 

R$/m3 1,62 1,67 1,91 

 

Verifica-se que o volume de água tratada é aproximadamente 50% maior que o 

da alternativa anterior – Transfport. 
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Como era esperado, o custo de tratamento da água, por incluir a planta de 

dessalinização, é maior que o da alternativa 1. Porém, esse custo é inferior ao 

do tratamento a bordo dos navios, apresentado na seção anterior. 

 

Convém destacar que os custos obtidos são maiores que os estimados por 

Wittholz et al. (2008) para abastecimento de água doce. Isso provavelmente se 

deve aos seguintes pontos: 

 Foi adicionada a margem de 30% sobre a estimativa de custo com 

reflexo sobre o custo final, mas devido às incertezas é importante 

considerar; 

 Taxa de retorno do capital que influencia fortemente no valor do m3 de 

água de lastro tratado. Provavelmente, no exterior a taxa de retorno 

sobre o capital pode ser inferior ao 8,33% a.a.; 

 Subsídios governamentais para implantação de estações de 

dessalinização principalmente nos países do Oriente Médio onde existe 

escassez de água para consumo, obrigando os governos a financiarem 

essas alternativas de geração de água; 

 

Reutilizar a água de lastro por meio de estação de dessalinização é uma 

hipótese que não deve ser descartada no longo prazo, pois diante das 

mudanças globais e possível escassez de água provavelmente dever-se-ão 

buscar alternativas para abastecimento de água doce. A Agência Nacional de 

Águas – ANA (2010) identificou a oferta e demanda de água doce em todo 

território nacional prevista para 2015. Existem diversas regiões, como 

mostradas na Figura 9.7 apresentam necessidades de investimentos em novos 

mananciais (laranja) para abastecimento de água. Nas regiões em que os 

portos estão instalados existe a necessidade ampliação (amarelo) do sistema 

de abastecimento de água  
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Figura 9.7 –Representação da oferta e demanda de água no Brasil 

Fonte: ANA (2010) 

 

É importante lembrar que, em muitos lugares do Brasil, o problema da 

escassez de água faz-se presente (Figura 9.7). Sendo assim, o uso da água de 

lastro como alternativa de abastecimento, embora sendo uma solução mais 

cara que o simples tratamento para eliminação de espécies exóticas, parece 

uma alternativa viável. Observe-se que em uma situação de escassez de água 

doce, a tendência é que o custo da água seja cada vez maior, para o 

abastecimento, serviços de varrição, irrigação e principalmente para o consumo 

humano. 

 

Por outro lado, essa água ainda poderia ser tratada em pequenas estações 

para aplicação em processos industriais, no caso de portos de minério de ferro 

para processos de pelotização e uso em caldeiras. Além disso, pode ser 

aplicada em portos que operam com mineroduto que necessitam de grande 
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quantidade de água para transportar o minério da mina até o porto. Desta 

forma, a alternativa proposta deve ser vista com uma ótica de longo prazo e 

solução de dois problemas, invasão de espécies exóticas em ambientes 

aquáticos portuários e reuso da água para fins de abastecimento.  

9.4 Alternativa 3 – Transflastro 

Esta alternativa, como descrito anteriormente, admite que haja um navio 

aliviador na barra disponível para a operação de transferência de lastro. As 

operações de troca de tripulação, manutenção e reabastecimento do navio são 

efetuadas fora da área do porto. Isso ocorre porque o acesso do navio ao porto 

deve ser realizado pelo prático, além de que sobre todo acesso incidem taxas 

portuárias. Para composição dos elementos de custo do sistema Transflastro 

foram considerados os parâmetros mostrados a seguir. 

A) Volume de água de lastro 

O volume de água de lastro tratado pelo sistema Transflastro é o mesmo 

considerado na alternativa 1. 

B) Custo das embarcações aliviadoras 

Para todos os portos o navio adequado para operação de transferência de 

lastro é um Handmax, como já descrito no capítulo 8. Considerou-se o custo 

dessas embarcações como sendo o Time Charter (US$ 15.500/dia ou R$ 

24.800,00/dia) para afretamento anual para operação. 

 

Outra opção seria o emprego de embarcações usadas. Nas análises 

apresentadas a seguir adota-se somente o Time Charter. Considera-se esta 

opção mais conveniente para a avaliação, uma vez que o operador do sistema 

não precisa ser dono da embarcação, podendo afretar um navio no mercado e 

adaptá-lo para essa operação. Para o cenário em que o Porto 1 recebe navios 

VLCC (15% da demanda) considerou-se o Time Charter do Panamax no valor 

de US$ 15.800/dia ou R$ 25.280,00. 
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Os valores de Time Charter estão neste patamar em função do mercado atual, 

em que há uma redução nas atividades de transporte marítimo. Em 2010 os 

preços atingiram valores 3 vezes maior que este. 

C) Custo de adaptação das embarcações aliviadoras para tratar água de 

lastro 

O custo de adaptação das embarcações aliviadoras para tratar a água de lastro 

coletada foi apresentado pelo Merchant Shipping Association apud EPA (2011), 

e estão reproduzidos na Tabela 9.29. 
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Tabela 9.29 - Custos atualizados para adaptação de navios aliviadores 

Tipo de navio Custo Fonte 

Graneleiro, carga geral ou contêiner dos 
Grandes Lagos 

$13,000-26,000 Pollutech 1992 

Contêiner de pequeno porte $20,000 AQIS 1993a 

Graneleiro de grande porte (140,000 DWT: 
45,000 MT. 4,000 MT/h) 

$204,000 AQIS 1993a 

Graneleiro dos Grandes Lagos $40,000-$201,000 
Aquatic Sciences 

1996 

Graneleiro Handysize (520'. 22,000 DWT) $142,000 Victoria ENRC 1997 

Contêiner $53,000-172,000 
Dames & Moore 

1998 [1] 

Contêiner ou graneleiro (1,000 MT/h) $501,000 CAPA 2000 

Navio-tanque (869'. 123,000 DWT; 75,850 MT; 
6,400 MT/h) 

$2,328,000 Glosten 2002 

Graneleiro (735'; 67,550 DWT; 35,000 MT; 
2,600 MT/h) 

$131,000 Glosten 2002 

Graneleiros de Carga-geral (644'; 40,300 DWT; 
26,850 MT; 3,000 MT/h) 

$373,000 Glosten 2002 

Contêiner (906'; 65,480 DWT; 19,670 MT; 
2,000 MT/h) 

$539,000 Glosten 2002 

Navio cargueiro (carros) (570'; 13,847 DWT; 
6,600 MT; 550 MT/h) 

$197,000 Glosten 2002 

Graneleiro (469'; 5,700 MT; 570 MT/h) $59,000 
Brown and Caldwell 

2008 

Graneleiro (722'; 18,000 MT; 2,300 MT/h) $202,000 
Brown and Caldwell 

2008 

Fonte: Pacific Merchant Shipping Association apud EPA (2011) 

 

Assim, na composição de custos anuais, além do Time Charter, considera-se o 

custo de adaptação da embarcação. Para o cálculo dessa parcela adota-se um 

período de vida de 20 anos; admite-se adicionalmente que durante a vida útil 

não existe a necessidade de troca do equipamento, somente manutenção e 

reparo cujo valor é de 5% sobre o custo de capital do sistema de tratamento de 

água de lastro.  

 

O custo do sistema de tratamento de água de lastro é estimado em R$ 

2.500.000,00 para todos os casos. 

D) Custo operacional do navio 

O custo operacional do navio consiste do custo de mar e custo de porto. No 

caso em questão, o valor do Time Charter já cobre todos esses custos e 
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remunera o dono do navio. Cabe ao afretador o custo de combustível e 

adicional para o tratamento da água de lastro.  

 

Admite-se que uma embarcação aliviadora tenha o seguinte perfil de missão: 

 a embarcação sai do porto e vai até a barra onde os navios estão 

fundeados; 

 ela efetua a transferência da água de lastro dos navios que aguardam a 

operação de entrada no porto, processa o tratamento da água e despeja 

a água tratada. Uma vez que a água de lastro é tratada pode ser 

despejada próxima ao porto; 

 em seguida, a embarcação se desloca para as imediações do próximo 

navio a ser atendido; 

 depois do atendimento de um determinado número de navios, a 

embarcação deve voltar ao porto para reabastecimento de combustível e 

demais provisões e, eventualmente, substituição da tripulação. 

 

O consumo de combustível é composto de duas parcelas, uma enquanto o 

navio está em movimento, com base na distância percorrida; a outra 

corresponde ao gasto com as máquinas auxiliares, durante as operações de 

transferência e tratamento da água. 

 

Para estimativa do consumo de combustível serão considerados os seguintes 

parâmetros: 

 Óleo pesado (IFO): calcula-se o custo do combustível com base no 

consumo médio diário, que é de 40 a 50 t/dia para um navio Panamax 

com velocidade média de 15 nós (STOPFORD, 2004). Assim, o 

consumo de IFO é estimado em função do tempo de utilização dos 

motores principais a cada missão do navio aliviador. O preço do IFO em 

julho de 2011 estava cotado em US$684/t (www.bunkerword.com); 

 Óleo diesel marítimo (MDO): calcula-se o custo do combustível com 

base no consumo médio diário de hotel, que varia em torno de 2 a 4 

t/dia. Adotou-se um consumo de 4 t/dia para os serviços essenciais do 

navio, fora o consumo adicional devido à utilização do sistema de 
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tratamento. O preço do MDO em julho de 2011 estava cotado em 

US$954,50/t (www.bunkerword.com); 

 Admite-se para cálculo do custo adicional de combustível - MDO a 

mesma relação apresentada Schnack et al. (2009), que é de US$ 

0,24/m3 tratado. 

A) Premissas 

As premissas utilizadas nessa alternativa estão apresentadas na Tabela 9.30.  

Tabela 9.30 – Premissas da alternativa 3 

Portos Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Número de embarcações 2 1 1 

Time Charter navio Handmax - R$ 24.800,00 24.800,00 24.800,00 

Time Charter navio Panamax - R$ 25.280,00 - - 

Custo adicional de consumo de 
combustível – R$/m

3
 

0,38 0,38 0,38 

Consumo de combustivel – IFO 
Handmax t/dia 

35 35 35 

Consumo de combustivel – IFO 
Panamax – t/dia 

40 40 40 

Preço do IFO R$/t 1094,00 1094,00 1094,00 

Preço do MDO R$/t 1527,00 1527,00 1527,00 

 

B)  Resultados 

A seguir são apresentadas as composições de custos que serão utilizadas na 

avaliação econômica, conforme apresentado na Tabela 9.31.  
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Tabela 9.31 – Composição dos custos das alternativas  

Portos Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Caso 1 com 

VLCC 

Investimentos 

Número de embarcações 2 1 1 2 

Porte Handmax Handmax Handmax Panamax 

Time Charter R$/ano  18.104.000,00 9.052.000,00 9.052.000,00 18.454.000,00 
Parcela fixa do sistema de 

tratamento de água de lastro 
R$/ano 

740.000,00 370.000,00 370.000,00 740.000,00 

Custo fixo R$/ano 18.844.000,00 9.422.000,00 9.422.000,00 19.194.000,00 

Custos de operação 

Consumo de combustivel – 
IFO – R$/ano 

1.911.000,00 1.206.000,00 516.000,00 1.983.000,00 

Consumo de MDO – R$/ano 557.000,00 557.000,00 557.000,00 557.000,00 

Custo adicional de consumo 
de MDO – R$/ano 

10.260.000,00 5.700.000,00 2.850.000,00 10.260.000,00 

Custo de operação/ano 12.728.000,00 7.463.000,00 3.924.000,00 12.801.000,00 

Custo do R$/m
3
 1,17 1,13 1,78 1,19 

 

Observa-se que o custo para o tratamento da água de lastro nesta alternativa 

está no mesmo patamar da alternativa 1. Observa-se, claramente, também o 

efeito do volume de água de lastro disponível para o tratamento no custo do 

total do m3 tratado. É importante frisar que esse é o custo do tratamento, não 

incluindo a remuneração do operador. 

9.4.1 Consolidação dos resultados 

Além da questão do custo, a alternativa 3 é a que tem maior viabilidade, pois 

causa menor impacto para operações nos portos em questão. De qualquer 

forma, para as embarcações transferirem o lastro para o navio aliviador será 

necessário que elas sejam adaptadas para essa missão. Os custos de todas as 

alternativas consolidadas estão apresentados na Tabela 9.32. 
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Tabela 9.32 – Comparação de custo entre as alternativas 

% 

Caso 1 

R$/m3 

Caso 2 

R$/m3 

Caso 3 

R$/m3 

Caso 1 com VLCC 

R$/m3 

Transfport Base 1,06 1,03 1,64 - 

Transfdessa 1,62 1,67 1,91 - 

Transflastro 1,17 1,13 1,78 1,19 

 

9.5 Considerações finais 

O estudo do capítulo anterior mostrou que é possível tratar a água de lastro no 

porto ou no seu entorno em qualquer uma das alternativas. Em termos de 

custo, observou-se que o tratamento em terra apresenta menor custo em 

relação ao tratamento a bordo dos navios nas três alternativas estudadas.  

 

Convém salientar que os custos para o tratamento em terra podem estar 

superestimados. De fato, não existem instalações semelhantes para comparar 

esses valores; além disso, os custos utilizados pelo EPA (2011) foram 

corrigidos pelos índices de inflação, e foi acrescentada uma margem para 

cobrir as incertezas. Ainda em termos de custo, quando se compara o 

tratamento em terra com o tratamento a bordo dos navios devem-se considerar 

os seguintes itens citados pela RINA (2011): 

 

 o tratamento a bordo dos navios, geralmente, requer a substituição de 

todas as bombas de lastro existentes para se adequar à vazão requerida 

para o tratamento, gerando custos adicionais pela troca; 

 aumento na demanda de energia a bordo dos navios, obrigando os 

armadores a substituir os Diesel-Geradores; 

  aumento da capacidade dos tanques de MDO em função do aumento 

do consumo de combustível e alteração do arranjo interno dos navios, 

além de alterações na estrutura que implica em custos não previstos; 
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 aumento dos custos de operação devido à maior demanda de energia 

elétrica; 

 possíveis custos adicionais com problemas de corrosão, devido à 

utilização de químicos e radiação ultravioleta; 

 necessidade de submeter o sistema instalado a bordo do navio a testes 

de explosão e riscos durante sua operação. 

 

Estas considerações reforçam os resultados apresentados neste capítulo, que 

mostram que o tratamento em terra é mais econômico que o tratamento a 

bordo, que também é corroborado pelo EPA (2011).  Diante deste quadro, 

deve-se questionar a tendência de investimentos em pesquisas e 

estabelecimento de regulamentações visando, somente, o desenvolvimento de 

sistemas de tratamento de água de lastro a bordo dos navios.  

 

Considerando que pelo menos 65.000 navios estarão sujeitos à instalação de 

sistemas de tratamento de água de lastro, a partir de 2016, quando o padrão 

D2 da Convenção da IMO de 2004 entrará em vigor, vislumbra-se um mercado 

fabuloso para os fabricantes de sistema de tratamento de água de lastro a 

bordo. 

 

A Figura 9.8 apresenta os resultados de estudo de Frost & Sullivan (2010) que 

estima o mercado potencial para os fabricantes de sistemas de tratamento de 

água de lastro. Cabe salientar que neste estudo não foram incluídos navios 

pesqueiros, navios militares, navios de apoio a plataformas, plataformas de 

petróleo e embarcações fluviais, que eventualmente utilizem água de lastro e 

que poderão estar sujeitos a atender os mesmos critérios, uma vez que já foi 

comprovado que eles têm potencial de transferir espécies exóticas de um local 

para outro. 

 

Os autores estimaram um mercado potencial de US$ 30 bilhões de 2009 até 

2020 que poderá ser explorado pelos fabricantes de sistemas de água de 

lastro. 
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Figura 9.8 – Estimativa de mercado para os fabricantes de sistema de 
tratamento de água de lastro. CAGR: Compound Annual Growth Rate 

 
Observa-se a existência de um mercado que cresce exponencialmente. De 

acordo com os dados do Lloyd’s Register Group (2010) mostrado na Figura 

9.9, os próprios fabricantes homologados não têm capacidade de suprir todos 

os navios até 2016, conforme estabelece a Convenção de 2004. 

 

Outro ponto interessante é que na utilização desses sistemas de tratamento a 

bordo não existe ganho de escala para o navio, pois o preço do sistema varia 

em função da vazão necessária para o tratamento, conforme mostrado na 

Figura 9.10. O sistema de tratamento em terra apresenta um ganho potencial 

de escala, é uma alternativa mais confiável em termos de monitoramento do 

tratamento, tem menor custo e oferece segurança operacional. O tratamento a 

bordo dos navios criará uma dependência dos armadores em relação aos 

respectivos fabricantes. 
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Figura 9.9 – Estimativa de capacidade de suprimento ao mercado de sistemas 
de tratamento de água de lastro 

Fonte: Lloyd’s Register (2010) 

 

Figura 9.10 – Estimativa de custo dos sistemas de tratamento em galões de 
água de lastro/dia 

Fonte: Lloyd’s Register (2010) 

 
Por fim, além da questão do custo, pode-se fazer a seguinte pergunta: a água 

do mar já está globalizada? Será que os sistemas de tratamento a bordo dos 

navios garantem a eliminação de todas as espécies de modo que não ocorram 
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novas invasões oriundas do transporte marítimo? Que medidas serão adotadas 

pelos Estados caso todos os navios tenham sistemas de tratamento a bordo e, 

ainda assim, não se consiga impedir novos casos de bioinvasão? Se, em 

fóruns anuais promovidos pela IMO, é ainda colocada em discussão a eficácia 

dos sistemas de tratamento de água de lastro, é factível obrigar que os navios 

adotem sistemas que não apresentam 100% de eficiência na eliminação das 

espécies? 

 

Na visão do autor todas essas questões ainda carecem de respostas para que 

possa definir exatamente qual é a melhor alternativa para tratar o problema da 

água de lastro. Partindo do principio que não existe uma solução definitiva 

todas as alternativas possíveis deveriam ser estudadas com a mesma ênfase. 

Embora, existam as questões econômicas e politicas que fazem com que as 

soluções de certo modo sejam enviesadas para um lado ou outro, a ciência não 

pode renegar que é necessário buscar integrar todas as alternativas possíveis, 

mesmo aquelas que não atendam os interesses de grupos específicos. 

 

Ainda nessa ótica, pode-se questionar, por que até o presente momento, 

mesmo não tendo sido possível resolver o problema da água de lastro a bordo 

dos navios, não existe ao menos uma estação de coleta e tratamento de água 

de lastro em algum porto, depois que vários autores mostraram que o custo do 

tratamento em terra é menor que o tratamento a bordo dos navios? 

 

O autor deste trabalho entende que essa é uma decisão mais politica e 

econômica do que técnica, tendo em vista que o Terminal de Valdez trata água 

de lastro em terra. 

 

Deste modo, é muito provável que a decisão de instalar sistemas de tratamento 

de água de lastro a bordo dos navios visa atender um mercado que está sujeito 

ainda à especulação, dúvidas e até mesmo mudanças de legislação que 

podem comprometer sua eficácia. Caso, a partir de 2013, os estados da 

Califórnia e Nova Iorque resolvam realmente aplicar a nova norma para entrada 

de navios em seus portos, que é 100 vezes mais restritiva que os padrões 

estabelecidos pela IMO (2004), como ficarão os navios que já estão utilizando 
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sistemas de água de lastro comercializado atualmente? Qual o custo para o 

armador? Por fim, quem pagará essa conta? 

 

Para responder essas perguntas é necessário que todos os interessados em 

resolver o problema busquem soluções conjuntas. É fato que uma determinada 

solução, como por exemplo, as propostas nesta tese sejam mais aplicadas a 

navios que transportem grandes volumes de água de lastro. Contudo, para 

navios que transportem volumes menores, eventualmente, o tratamento a 

bordo seja mais factível. A solução definitiva para o problema ainda carece de 

discussões e buscas de soluções eficientes e sejam sustentáveis no longo 

prazo. 
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10 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Apresentam-se neste capítulo os pontos de destaque da pesquisa realizada 

sobre tratamento da água de lastro. Inicialmente, apresenta-se uma síntese da 

pesquisa realizada, que tem por objetivo mostrar as contribuições do autor e 

como os objetivos estabelecidos para a pesquisa são atingidos. Na sequência 

são apresentadas as conclusões e as recomendações para continuação da 

pesquisa.  

10.1 Síntese do trabalho 

Esta tese objetivou avaliar a viabilidade de tratamento da água de lastro no 

porto e seu entorno. Isso se deveu ao fato das pesquisas relacionadas com o 

tema estarem primordialmente focadas no desenvolvimento de sistemas de 

tratamento para água de lastro a bordo dos navios. Embora existam 18 

fabricantes de sistemas que atendem o padrão IMO-D2, nenhuma destas 

técnicas de tratamento mostrou-se ainda ineficaz para atender aos novos 

padrões estabelecidos pelos Estados Unidos que podem ser 100 vezes mais 

restritivos que os padrões atuais da IMO-D2. Os estados da Califórnia e Nova 

Iorque cogitam em aplicar a nova restrição a partir de 2013, antes mesmo do 

prazo estabelecido pela IMO – 2016 – para que  todos os navios tenham algum 

sistema de tratamento de água de lastro a bordo.  

 

Diante deste cenário, nesta tese, buscou-se avaliar o tratamento em terra. Para 

isso, ampliou-se o escopo proposto originalmente por AQIS (1993) que 

considerava o tratamento da água de lastro em terra e na barra. Incorporou-se 

nas análises a possibilidade de reuso da água de lastro com o processo de 

dessalinização, proposto por DONNER (2010). Deste modo, procedeu-se a 

avaliação do impacto operacional e econômico das três alternativas de 
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tratamento da água de lastro em terra, que não haviam sido estudadas 

anteriormente. 

 

Como ponto de partida, foi realizada uma extensa pesquisa sobre a 

necessidade da água de lastro para a operação dos navios, em relação à 

segurança operacional, estabilidade e manobrabilidade. Além disso, foram 

identificados os impactos ambientais decorrentes do despejo da água de lastro 

nos portos. Foram identificados os principais métodos técnicos - operacionais 

existentes para a troca e tratamento da água de lastro a bordo dos navios. 

Verificou-se que a filtração, radiação ultravioleta, aquecimento e injeção de gás 

ozônio podem ser facilmente instalados em estações de tratamento de água de 

lastro em terra, devido à sua ampla aplicação em tratamento de água e esgoto.  

 

Na sequência buscou-se caracterizar as possíveis alternativas para o 

tratamento da água de lastro em terra e no entorno dos portos. Assim foram 

identificadas as vantagens e desvantagens de cada alternativa, bem como sua 

configuração básica e requisitos para sua operação.  

 

A primeira alternativa analisada consiste da transferência da água de lastro dos 

navios para uma estação de tratamento em terra. A segunda consiste da 

coleta, armazenamento da água de lastro e, posteriormente, sua 

dessalinização convertendo a água salgada em água doce. A terceira 

alternativa consiste da transferência da água de lastro do navio para uma 

embarcação aliviadora que executa o tratamento fora da área do porto.  

 

Para essa análise foram investigados os portos que recebem elevados volumes 

de água de lastro na costa brasileira. Verificou-se que os portos de minério de 

ferro recebem navios em condição de lastro, cujo volume a bordo pode 

alcançar 120.000 m3. Esses portos estão localizados na região Norte e Sudeste 

do Brasil, sendo sua maior concentração na região Sudeste. 

  

As alternativas foram avaliadas por meio de um modelo de simulação de 

eventos discretos. Para validar o modelo de simulação desenvolvido foram 

coletados dados das operações desses portos, por meio de consultas 
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bibliográficas, internet, entrevistas e visitas. Foram estabelecidos dois 

parâmetros principais para essa validação: a taxa de ocupação dos berços e 

tempo médio em fila dos navios. Para cada alternativa foi dimensionado o 

sistema de tratamento de água de lastro, em termos de taxa de tratamento 

(m3/h) e a capacidade de armazenamento dos tanques e/ou navio (m3). Após o 

dimensionamento de cada alternativa, realizou-se uma avaliação econômica 

para mensurar o custo do tratamento em R$/m3. O custo do tratamento da 

água de lastro em terra foi comparado com o custo de diferentes tratamentos 

da água de lastro a bordo dos navios, cujos dados foram coletados ao longo da 

investigação. 

 

Deste modo, a principal contribuição desse trabalho foi identificar o impacto do 

tratamento da água de lastro em terra. O modelo de simulação desenvolvido, 

de aplicação inédita para esse fim, mostrou que para as três alternativas 

examinadas é possível tratar a água de lastro dos navios sem prejudicar a 

capacidade operacional dos portos, desde que os sistemas empregados na 

operação tenham capacidade suficiente para retirar, armazenar e tratar a água 

de lastro.  

 

Contudo, a presente pesquisa apresenta as seguintes limitações: 

 o modelo de simulação considera somente as operações de berço dos 

portos: observou-se ao longo da investigação que são inúmeras as 

causas que impactam no tempo operacional dos portos e, 

consequentemente, a taxa de ocupação dos berços e o tempo em fila 

dos navios. Muitos desses problemas estão relacionados com as 

operações de retro área alheias às operações de berço. No entanto, o 

modelo de simulação desenvolvido não considera essas operações; 

 eventuais efeitos das operações de deslastro para terra; como não 

existem ainda estações de tratamento em terra para a água de lastro, os 

eventuais impactos das operações (tempos de conexão dos mangotes, 

manutenção e paradas da descarga dos navios) no dia a dia não são 

incorporados no modelo de simulação; 

 sistemas de tratamento: os sistemas de tratamento de lastro existentes e 

homologados pela IMO são obrigatoriamente testados em terra. No 
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entanto, essa pesquisa não identificou qual é o melhor sistema a ser 

instalado em terra. Foi apenas determinada a taxa de tratamento que o 

sistema deve atender para minimizar os impactos nas operações dos 

portos. 

 custos dos sistemas de tratamento: os dados de custos utilizados no 

trabalho foram coletados da literatura e fontes secundárias. Ressalte-se, 

porém que, como não existem estações de tratamento destinadas 

exclusivamente ao tratamento da água de lastro, os valores de custo 

inicial e operacional da instalação podem apresentar alguma distorção. 

Os custos de referência apresentados pelo EPA (2011) foram 

atualizados de AQIS (1993), os quais eram apenas estimativas para a 

época do estudo. Em relação às estações de dessalinização os custos 

são influenciados pela qualidade da água, turbidez e fonte de energia. O 

custo do tratamento da água de lastro a bordo dos navios não é 

amplamente divulgado pelos fabricantes. Os valores de referência foram 

coletados de fontes secundárias, como informe de classificadoras e 

apresentações em congressos.  

 

Finalmente, é importante salientar que esta pesquisa produziu importantes 

resultados, que estão à disposição das autoridades competentes e também 

empresas produtoras/transportadoras de minério de ferro e de outros 

segmentos, para uma avaliação da conveniência da implantação de sistemas 

de tratamento de água de lastro no entorno dos portos. Além disso, esta 

pesquisa abre precedentes para que novos estudos sejam conduzidos na 

busca de alternativas de tratamento da água de lastro não convencionais e, 

que podem contribuir para minimização da proliferação de espécies exóticas 

via água de lastro. 

10.2 Conclusões  

A primeira conclusão significativa do trabalho é que a adoção de sistemas de 

tratamento de água de lastro no entorno dos portos não impacta a operação 
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portuária. Na condição de operação convencional, sem qualquer sistema de 

tratamento em terra, o deslastro do navio finaliza antes do término do seu 

carregamento, pois o volume de água de lastro a bordo representa 

aproximadamente 30% do DWT. Deste modo, após o despejo da água de 

lastro, o navio ainda continua a ser carregado. As simulações indicaram 

impactos na operação do navio somente quando o sistema de tratamento e 

armazenamento não tem capacidade suficiente armazenar e tratar a água de 

lastro coletada. 

 

Outra conclusão importante é que é possível implantar o sistema de 

tratamento, em cada alternativa, com as vazões requeridas, uma vez que já se 

busca dotar navios com essas capacidades de tratamento.  

 

Do ponto de vista técnico - operacional, a alternativa mais viável para o 

tratamento da água de lastro é a utilização de navios aliviadores que efetuam a 

coleta da água de lastro na barra. Com esta alternativa não existe a 

necessidade de nenhuma alteração na infraestrutura dos portos. Além disso, 

há possibilidade de flexibilização da operação, utilizando eventualmente chatas 

com grande capacidade de armazenamento, dotadas de sistema de 

tratamento, ou navios usados, como petroleiros. É importante ressaltar que 

essa alternativa é viável na condição em que os portos operam atualmente, 

com elevada taxa de ocupação, que faz com que os navios fiquem vários dias 

em fila aguardando para atracar. Deste modo, enquanto o navio aguarda é 

realizado o tratamento. Deve-se observar, por outro lado, que com a adoção 

desta alternativa não existe reaproveitamento da água de lastro. 

 

Do ponto de vista econômico, o custo do tratamento da água de lastro a bordo 

dos navios é por conta do armador, que possivelmente o repassa para o valor 

do frete ou absorve como custo operacional do navio. Para o tratamento em 

terra esse custo pode ser imposto também ao armador que paga pelo serviço 

prestado, porém pode desobrigá-lo de dotar seus navios com sistemas de 

tratamento, se todos os portos onde o navio fizer escala para carregar for 

dotado de sistemas em terra. Por outro lado, esse custo pode ser repassado ao 

dono da carga que contratou o navio e, por fim, eventualmente, para o 
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exportador que detém a gestão do porto, caso seja uma obrigação legal. Ainda 

neste prisma, o tratamento em terra pode ser uma fonte geradora de serviço 

especializado (tratamento e reutilização) prestado no entorno do porto, da 

mesma forma que ocorre com o abastecimento de bunker.  

 

Constatou-se que todas as alternativas simuladas apresentam custo do 

tratamento da água de lastro inferior ao do custo de tratamento a bordo dos 

navios, para os casos investigados. No entanto, observa-se que qualquer uma 

das alternativas pode ser convertida num serviço oferecido pelo porto ao 

usuário, já considerando no custo do tratamento a recuperação do capital 

investido. Outro ponto importante, é que o custo do tratamento da água de 

lastro é diretamente proporcional ao tempo de vida útil dos navios e ao número 

de viagens anuais realizadas pelos navios. No caso dos navios de minério que 

operam nos portos brasileiros, em que se dedicam em grande parte a rotas 

asiáticas, o tempo de viagem redonda pode exceder a 60 dias, o que limita o 

número de viagens realizadas pelo navio, consequentemente, aumentando 

ainda mais o custo do tratamento a bordo, quando comparado com o 

tratamento em terra.  

10.3 Recomendações 

Como recomendação para trabalhos futuros, é interessante avaliar alternativas 

para o tratamento da água de lastro em terra, que não envolvam métodos 

utilizados a bordo dos navios, como, por exemplo, o aquecimento da água em 

caldeiras e sua conversão em vapor.  

 

Existe um mercado potencial para consumo de vapores para muitas empresas 

que podem utilizar-se da água de lastro como fonte de geração de vapor. A 

identificação de alternativas para reuso que não seja a dessalinização pode 

reduzir ainda mais o custo do tratamento e viabilizar a operação. Pode-se 

avaliar o direcionamento da água de lastro coletada dos navios para uma 
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estação de tratamento de esgoto que seja dotada de sistemas para 

desinfecção da água de lastro. 

 

Sugere-se a incorporação no modelo de viabilidade econômica para a 

alternativa 3, a utilização de navios usados disponíveis no mercado; estes 

navios poderiam ser adaptados para o tratamento da água de lastro, com 

possível redução do custo final do tratamento em terra. 

 

Recomenda-se também um estudo mais preciso do custo do tratamento a 

bordo dos navios junto aos armadores que já disponham desses sistemas. O 

objetivo deste estudo é avaliar o incremento do consumo de combustível do 

navio e a eficiência do tratamento, conforme o padrão IMO-D2, bem como os 

custos associados à manutenção e o volume anual tratado. Deste modo, pode-

se determinar o custo do tratamento em $/m3 e identificar o incremento no 

custo operacional do navio, além da eficácia do sistema de tratamento 

operando em rotas distintas. 

 

Por fim, podem-se estudar opções para adaptação dos navios para realizarem 

a transferência da água de lastro para as estações em terra, bem como para os 

navios aliviadores.  
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APÊNDICE A: ASPECTOS INSTITUCIONAIS E 

REGULATÓRIOS DA ÁGUA DE LASTRO 

Este capítulo apresenta uma visão geral das principais iniciativas internacionais 

e nacionais para regular a gestão da água de lastro. Inicialmente, faz-se uma 

abordagem cronológica da atuação da Organização Marítima Internacional – 

IMO como órgão regulador internacional. Na sequência, é apresentada a 

Convenção Internacional para Controle e Gerenciamento de Água de Lastro de 

Navios e Sedimentos, bem como os esforços internacionais de alguns países 

membros da IMO e os esforços brasileiros, no que tange a Lei 9605/98 (Leis de 

Crimes Ambientais) e a Lei  9966/00 (Lei do Óleo), bem como os critérios 

apresentados na Norma da Autoridade Marítima Brasileira - Normam 20. Por 

fim, apresentam-se os órgãos governamentais competentes de exercer o 

controle e a fiscalização da descarga de água de lastro no Brasil. 

A.1) Ações internacionais 

As ações internacionais para inibição do problema da bioinvasão por meio da 

água de lastro podem ser divididas em duas frentes. A primeira é a atuação da 

Organização Marítima Internacional - IMO na regulação e estabelecimento de 

regras de operação para os navios e portos e as ações dos próprios membros 

da IMO. A segunda refere-se aos esforços de várias nações para estabelecer 

regras para controlar o despejo da água de lastro em seu território. 
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A.1.1) Atuação da IMO 

A IMO tem dado importância para as implicações das introduções de espécies 

exóticas e organismos aquáticos oriundos de água de lastro há três décadas. 

Em 1973, durante a Conferência Internacional de Poluição Marítima foi 

aprovada a Resolução 18 de Pesquisa dos Efeitos da Descarga de Água de 

Lastro contendo Bactérias Epidêmicas, que passou para a IMO, a 

responsabilidade de elaborar medidas de controle, chamando a atenção 

mundial para o transporte nos tanques de lastros dos navios de espécies 

patogênicas em torno do mundo.  

 

EMMANUELA (2007) apresenta um levantamento cronológico dos principais 

marcos alcançados para implementação de uma legislação internacional 

dedicada ao tratamento da questão da água de lastro, conforme descrito a 

seguir.  

 

O primeiro esforço mundial efetivo de controlar a dispersão de espécies 

alienígenas ocorreu em 1982, com a criação da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar - United Nations Convention on the Law of the Sea - 

UNCLOS. A parte XII da UNCLOS impunha uma série de obrigações para os 

países membros, relevantes para o controle de espécies invasoras alienígenas. 

O Parágrafo 1º do Artigo 196 da UNCLOS prevê que “os Estados deverão 

tomar todas as medidas necessárias para prevenir, reduzir e controlar a 

poluição do ambiente marinho resultante do uso de tecnologias sob a sua 

jurisdição ou controle, ou a introdução intencional ou acidental de espécies, 

sejam elas exóticas ou novas, em uma determinada parte do ambiente 

marinho, que possa causar mudanças significativas e prejudiciais ao mesmo”. 

 

Em 1990, o Comitê de Proteção Ambiente Marinho (MEPC) formou um grupo 

de trabalho para considerar pesquisas, informações e soluções propostas por 

Estados Membros da IMO e por Organizações Não Governamentais. A 
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conclusão do grupo de trabalho foi à criação de um relatório contendo diretrizes 

para direcionar o problema da bioinvasão marinha por meio da água de lastro. 

 

Em 1991, foram estabelecidas as primeiras diretrizes não obrigatórias pelo 

MEPC. As diretrizes indicaram para os administradores e as autoridades do 

Porto informações e procedimentos para minimizar o risco de introdução de 

espécies aquáticas indesejadas contidas na água de lastro e no sedimento no 

fundo dos tanques de lastro. 

 

No início de 1997, antes da revisão das diretrizes, o Comitê de Segurança 

Marítima - MSC e o MEPC aprovaram diretrizes contendo os aspectos de 

segurança, sugerindo a troca da água de lastro no oceano. Nestas diretrizes, 

também foram apontadas as medidas de segurança que seriam necessárias 

para considerar o problema de baixa pressão nos tanques de lastro, e os 

requisitos operacionais para navegação em condições ambientais adversas. 

Em março de 1997, a Assembléia Geral da IMO adotou a Resolução A. 868 

(20).  

 

A IMO, em conjunto com a Global Environment Facility e o United Nations 

Development Programme, desenvolveram, em 2000, o programa Removal of 

Barriers to the Effective Implementation of Ballast Water Control and 

Management Measures in Developing Countries, mais conhecido como Global 

Ballast Water Management Programme ou apenas Globallast. O Globallast 

teve como objetivo ajudar países em desenvolvimento a lidar com o problema 

da água de lastro, implementando os procedimentos de controle sugeridos pela 

IMO (PEREIRA e BRINATI 2008; PEREIRA & MARDEL, 2008). 

 

O projeto visava reduzir a transferência de espécies marinhas alienígenas que 

tinha como vetor a água de lastro dos navios (PEREIRA e BRINATI, 2008). 

Foram selecionadas seis regiões de países em desenvolvimento: Sepetiba - 

Brasil, Dalian – China, Bombaim – Índia, Ilha Kharg – Irã, Saldanha - África do 
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Sul e Odessa – Ucrânia. Dentre as várias premissas estabelecidas pelo 

programa, a principal delas era estabelecer parâmetros para avaliação do risco 

de água de lastro e um levantamento da biota dos portos. A área de 

abrangência do projeto está representada na Figura A.0.1. 

 

 

Figura A.0.1 - Participantes do Globallast 

Fonte: Leal Neto (2007) 

 

O programa piloto permitiu que os países participantes recebessem assistência 

técnica, capacitação e reforço institucional. Os estudos desenvolvidos estão 

servindo como demonstração das dificuldades e das experiências de sucesso 

na gestão do problema (IMO, 2003).  

 

A principal contribuição do programa Globallast foi o estabelecimento de uma 

metodologia para comparação do risco de contaminação entre o porto doador e 

o receptor. Esta análise é baseada na comparação de dados dos portos, na 

porcentagem do número de navios que chegam de um mesmo porto, e da 

porcentagem do volume de água que chega de um determinado porto 

(HENRIQUE, 2006). Assim, foram determinados os seguintes elementos de 

comparação:  
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 C-1 Coeficiente de risco de frequência de Visitas de Inoculação; 

 C-2 Coeficiente de Risco de Volume de Inoculação; 

 C-3 Coeficiente de Similaridade Ambiental; 

 C-4 Coeficiente de Espécies de Risco do Porto Doador. 

 

Além destes coeficientes, dois fatores de redução foram determinados: 

 

 R-1 Fator de correção de risco em função do volume máximo por 

tanque descarregado; 

 R-2 - Fator de redução de risco de armazenamento. 

 

Com estes fatores mapeados, pode-se utilizar as formulações disponíveis no 

relatório da IMO e calcular o coeficiente global de risco, para classificar o grau 

de risco, segundo a origem da água de lastro. Para determinar estes 

parâmetros foram padronizados métodos aplicados nos seis países pilotos que 

participaram do programa. Deste modo, foi criado um banco de dados reunindo 

as informações necessárias para determinação dos coeficientes, bem como a 

utilização de softwares que permitiram apresentar mapas distintos com os 

dados de cada bioregião (LEAL NETO, 2007). A primeira parte do programa se 

encerrou em 2003. Maiores informações da aplicação deste procedimento 

podem ser encontradas no site do Globallast – Http://globallast.imo.org. 

 

Ao término do Globallast, o MEPC consolidou uma proposta final encaminhada 

para a 49ª Convenção da IMO, em julho de 2003, enviada também para a 

conferência diplomática, em fevereiro de 2004, com objetivo de formalizar as 

diretrizes já aprovadas pelo conselho da IMO. As diretrizes foram finalmente 

aprovadas em consenso numa conferência diplomática na sede da IMO, em 

Londres, em 2004, após 14 anos de complexas negociações entre a IMO, 

países membros, armadores e ONG’s dando origem à Convenção Internacional 
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para Controle e Gerenciamento de Água de Lastro de Navios e Sedimentos - 

CALS.  

A.1.2) A Convenção 

Na conferência realizada em Londres de 2004, que deu origem à Convenção 

Internacional para Controle e Gerenciamento de Água de Lastro de Navios e 

Sedimentos havia 74 Estados Membros, além de várias organizações não 

governamentais. A CALS entrará em vigor 12 meses após a data em que não 

menos do que 30 Estados membros, cujas frotas mercantes combinadas 

constituam não menos que 35% da arqueação bruta da frota mercante mundial, 

tenham assinado a mesma sem reservas quanto a sua ratificação, aceitação ou 

aprovação. 

 

Inicialmente, oito países sinalizaram ter intenção de ratificar a convenção em 

junho 2005, destes, oficialmente, apenas seis assinaram o acordo 

representando 0.62% da tonelagem mundial, sendo Argentina, Austrália, 

Finlândia, Maldives, Holanda, Espanha, Republica Árabe Síria e Brasil. Até 

outubro de 2009 apenas 18 países ratificaram ou aderiram à CALS 

representando aproximadamente 15,36% da arqueação bruta mundial.  Em 30 

de junho de 2009, a Comissão de Cidadania e Justiça – CCJ do Brasil 

apresentou parecer favorável para que o Brasil ratifique a convenção, 

encaminhando assim o documento para ser votado no congresso (ÁGUA DE 

LASTRO BRASIL, 2009). Em maio de 2010 o Brasil ratificou a CALS. 

 

Até janeiro de 2012 os seguintes países ratificaram a CALS: Algéria, Brasil, 

China, Índia, México, Turquia, África do Sul, Iran, Republica Islâmica, 

Venezuela, Argentina, Chile, Egito, Ucrânia, Peru, Marrocos, Croácia, Equador, 

Guatemala, Sudão, Angola, Costa Rica, Cote D'Ivoire, Panamá, Trinidad e 

Tobago, Iêmen, Jordão, Gana, Líbano, Montenegro, Mongólia e Palau. Todos 

esses países juntos representam 26,46% de toda a tonelagem bruta mundial 

(GLOBALLAST, 2012). 
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Principais requisitos da convenção 

Dentre os principais requisitos estabelecidos na CALS, podem-se destacar os 

seguintes: 

 Todo navio deve ter a bordo um plano de gestão de água de lastro. 

Gestão de Água de Lastro significa processos mecânicos, físicos, 

químicos e biológicos, sejam individualmente ou em combinação, para 

remover, tornar inofensiva ou evitar a captação ou descarga de 

Organismos Aquáticos Nocivos e Agentes Patogênicos encontrados na 

Água de Lastro e Sedimentos nela contidos. Basicamente, cada navio 

deverá ter a bordo um Livro Registro da Água de Lastro que poderá ser 

um sistema de registro eletrônico ou poderá ser integrado a outro livro 

ou sistema de registros e que deverá, pelo menos, conter as 

informações especificadas do local onde captou e despejou a água e o 

volume dos tanques, bem como a posição geográfica; 

 Para o navio construído antes de 2009: com uma capacidade de Água 

de Lastro entre 1.500 e 5.000 metros cúbicos, inclusive, deverá efetuar a 

Gestão de Água de Lastro que pelo menos siga a norma descrita na 

Regra D-137 ou Regra D-238 até 2014, a partir de quando deverá 

obedecer pelo menos a norma descrita na Regra D-2. A Regra D2 

estabelece a eficiência do tratamento da água de lastro em termos de 

redução de organismos presentes na água; 

 Navio com uma Capacidade de Água de Lastro menor que 1.500 ou 

maior que 5.000 metros cúbicos deverá efetuar a Gestão de Água de 

Lastro que pelo menos siga a norma descrita na Regra D-1 ou Regra D-

2 até 2016; 

 Um navio construído em 2009 ou a partir desta data com uma 

Capacidade de Água de Lastro menor que 5.000 metros cúbicos deverá 

                                            
37

 A Regra D-1 estabelece que a troca da água de lastro deve atingir uma eficiência de pelo 
menos 95 % de troca volumétrica dos tanques. 
38

 Regra D-2 estabelece os padrões para desempenho do despejo da água de lastro, em que 
são indicados os níveis de aceitáveis de micróbios e microorganismos presentes na água no 
momento do despejo. 
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efetuar a Gestão de Água de Lastro que pelo menos obedeça a norma 

descrita na Regra D-2; 

 Um navio construído entre 2009 e 2012 com uma Capacidade de Água 

de Lastro de 5.000 metros cúbicos ou mais deverá efetuar a Gestão de 

Água de Lastro;  

 Um navio construído em 2012 ou depois deste ano com uma 

Capacidade de Água de Lastro de 5000 metros cúbicos ou mais deverá 

administrar a Gestão de Água de Lastro que pelo menos obedeça à 

norma descrita na Regra D-2. 

 

O navio deve cumprir a troca da água de lastro considerando: 

 Sempre que possível, deve realizar a troca da Água de Lastro a pelo 

menos 200 milhas náuticas da terra mais próxima e em águas com pelo 

menos 200 metros de profundidade levando em conta as Diretrizes 

desenvolvidas pela Organização;  

 Nos casos em que o navio não puder realizar troca da Água de Lastro,  

deve buscar realizá-la o mais distante possível da terra mais próxima, e 

em todos os casos a pelo menos 50 milhas náuticas da terra mais 

próxima e em águas com pelo menos 200 metros de profundidade.  

 

Estes parâmetros foram implementados, pois na região costeira a profundidade 

é reduzida, conforme mostrado na Figura A.0.2. Caso o navio despeje a água 

de lastro dentro das 200 milhas estará aumentado a probabilidade de uma 

bioinvasão. 
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Figura A.0.2– Carta batimétrica mundial 

Fonte: General Bathymetric Chart of the Oceans GEBCO (2008) 

 

A importância da implementação destas regras é impedir que o despejo ocorra 

dentro das áreas mostradas por Ruiz et al. (2005). Os autores analisaram 

53.503 relatórios de água de lastro entregues à Guarda Costeira Americana no 

período de 2004 e 2005, para identificar os pontos de coleta e despejo de água 

de lastro no país. A Figura A.0.3 mostra o resultado da análise, os pontos 

amarelos representam os navios que despejam fora das 200 milhas e os 

pontos vermelhos na área restrita. A conclusão foi que cerca de 18.250 

embarcações despejaram água de lastro dentro das milhas náuticas.  
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Figura A.0.3– Pontos de descarga de água de lastro dos navios que operaram 
em águas americanas no período de 2004 e 2005 

Fonte: Ruiz et al. (2005) 

 

Isso mostra a necessidade da ratificação da convenção, para que todos os 

países sigam as diretrizes e programas de monitoramento impedindo que os 

navios deslastrem fora da área indicada pela convenção. 

 

Mesmo antes da consolidação da CALS, muitos países criaram seus próprios 

mecanismos de controle pautados nas recomendações da IMO, conforme 

mostrado a seguir. O texto completo da CALS está disponível no site 

Http://www.aguadelastrobrasil.org.br. 

 

Ações para controlar as espécies invasoras estão sendo desenvolvidas por 

nações individualmente sob os auspícios da Organização Marítima 

Internacional. A seguir apresentam-se as políticas de algumas nações. 
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A.2) Esforços individuais das nações 

Embora a IMO, por uma questão de soberania tenha sido incumbida de tomar 

as iniciativas de prevenção e controle da bioinvasão por meio da água de 

lastro, vários países estão criando suas próprias políticas para tratar o 

problema. A seguir são apresentadas as principais iniciativas adotadas por 

algumas nações. 

A.2.1) Nova Zelândia 

Na Nova Zelândia estima-se que sejam lançados cerca de 70 milhões de m3 de 

água de lastro por ano (MS MINTON et al., 2005). Em 1989, o governo, em 

conjunto com a Austrália, criou um grupo de trabalho para desenvolver uma 

estratégia com vista a minimizar o risco de introdução de espécies exóticas 

oriundas da água de lastro.  

 

Em 1992, em função das ações da IMO, a Nova Zelândia estabeleceu 

diretrizes voluntárias para serem adotadas pelos armadores. Em 1993, a 

autoridade reguladora estabeleceu o Biosecurity Act, que compreende uma 

ação para o controle e prevenção da introdução não intencional de espécies 

invasoras de qualquer fonte, fornecendo padrões de importação, controlando o 

movimento do navio e a entrada em quarentena. O sistema de quarentena é 

mais aplicado para navios que transportem água de áreas com alto risco de 

contaminação, como por exemplo, a China. Além disso, foi criada uma 

fundação para pesquisa e disseminação das informações nos mesmos moldes 

da Agência Americana National Invasive Species - NIS (GLOBALLAST, 2003). 

 

Atualmente, a legislação vigente no país é a Import Healt Stander for Ships 

Ballast Water from All Countries – IHSSBWAC de 1998. Ela estabelece todos 

os procedimentos operacionais e legais que os navios estão sujeitos para 

adentrar nas águas da Nova Zelândia. Antes de um navio chegar ao porto, 
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deve enviar ao Ministério da Agricultura e Serviço de Quarentena de 

Silvicultura uma solicitação de entrada junto com um formulário sobre as 

condições de lastro. Todos os navios que desejarem despejar água de lastro 

no país devem preencher e enviar o formulário “Ballast Water Report Form” 

completo, indicando o conteúdo dos tanques de lastros antes da descarga 

ocorrer. O inspetor responsável examina o documento e envia uma equipe de 

inspeção a bordo do navio para autorizar seu deslastro. Para que o navio 

possa deslastrar, deve atender um dos três critérios: 

 

1. Demonstrar que água foi trocada na rota ou que os tanques contenham 

água doce; 

2. Demonstrar que a água de lastro foi tratada usando uma unidade de 

tratamento a bordo aprovada pela IMO; 

3. Garantir que a descarga da água será realizada em uma área ou uma 

unidade de recepção na costa; 

 

O custo da inspeção do navio, das análises e da espera dos resultados é de 

responsabilidade do armador. Este padrão é aplicado somente para águas que 

serão descartadas na Nova Zelândia. Penalidades são aplicadas para navios 

que forneçam informações incorretas: 12 meses de prisão e ou 50,000NZ$ 

para o comandante ou 100,000NZ$ para a companhia de navegação.  

A.2.2) Estados Unidos 

Após a descoberta do mexilhão zebra nos Estados Unidos, em 1986, o país 

intensificou seus esforços para combater as espécies invasoras.  Em 1990, foi 

adotado o The Nonindigenous Aquatic Nuisance Prevention and Control Act 

(NANPCA), com um conjunto de diretrizes voluntárias para o gerenciamento da 

água de lastro nos navios que entrassem nos Grandes Lagos vindo das U.S. 

EEZ (United StateExclusive Economic Zone). Estes requisitos tornaram-se 

obrigatórios em 1993; foi estabelecido que navios que não obedecessem aos 

requisitos impostos pela Guarda Costeira Americana pagariam multas que 

variavam de US$ 250.000,00 (individual) até US$ 500.000,00 por dia, podendo 
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ainda cumprir 12 anos de prisão (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

- EPA, 2008). 

 

Em 1996, a NIS estabeleceu um Programa de Gerenciamento da Água de 

Lastro para a Guarda Costeira Americana. Em função disto foi publicada a Lei 

Federal 104-332, Aquatic Nuisance Prevention and Control16 U.S.C.A -  

Chapter 67, sobre a questão do gerenciamento da água de lastro. 

 

Em 1999, a Guarda Costeira Americana implementou um programa em âmbito 

nacional, o National Ballast Survey (NABS), para mensurar o despejo de água 

de lastro oriunda dos  navios mercantes que chegaram nos portos americanos 

de outras EEZ. 

 

No ano de 2001, foi proposto no senado americano o Great Lakes Ecology Act. 

Esta foi uma proposta para desenvolver regulamentos mais rígidos para 

operação de navios nos Grandes Lagos. Além disso, foi criado pela Guarda 

Costeira e pelo Departamento de Defesa, um programa especial, em conjunto 

com a IMO, para implementar novos programas de gerenciamento da água de 

lastro nos Estados Unidos. 

 

Em 2004, o programa NABS foi estendido para incluir todos os navios 

comerciais com destino a qualquer porto dos EUA. O NABS foi projetado 

explicitamente para criar um banco de dados nacional de água de lastro.  

 

Todos os navios com água de lastro nos EUA devem atender os requisitos 

relativos à descarga de água de lastro. Além disso, todo navio deve treinar 

pessoas sobre os procedimentos de gerenciamento de água de lastro e 

sedimentos. Devem atender também os critérios estabelecidos pela IMO, bem 

como, em alguns casos, só poderão ser autorizadas descargas pelo capitão 

dos portos da Guarda Costeira Americana. Os formulários de água de lastro 

devem ser entregues pelo navio 24 horas antes da chegada a qualquer porto 

americano. 
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Existem requisitos que são estabelecidos pelos Estados, tais como Califórnia, 

Washington, Oregon e Oakland. Ducan (2007) explica que na Califórnia, além 

dos navios cumprirem os procedimentos estabelecidos pela IMO, tanto para 

viagens de longo curso quanto para cabotagem, eles têm que manter o plano 

de gerenciamento de água de lastro e pagar uma taxa de verificação no 

primeiro porto de parada. O mesmo se aplica para os outros estados. No final 

de 2008, foi aprovada pelo congresso uma lei que permite aos estados 

legislarem sobre os requisitos necessários para os navios despejarem a água 

de lastro em sua jurisprudência. 

 

Em Junho de 2009, o comandante juntamente com o imediato filipino e o 

engenheiro chefe do navio grego M/V Theotokos confessaram ter violado a lei 

antipoluição americana, pelo fato de terem despejado água de lastro 

contaminada na costa americana. A infração foi descoberta durante a vistoria 

da Guarda Costeira, quando se aproximava de Nova Orleãs, em setembro de 

2008.  Segundo a ÁGUA DE LASTRO BRASIL (2009) foram julgados a 

empresa e a tripulação. O comandante e o imediato foram julgados em outubro 

de 2009. O restante da tripulação e a empresa foram julgados em dezembro de 

2009. A Corte Americana proferiu as seguintes sentenças: 

 

 O comandante do navio foi condenado a dez meses de confinamento, 

uma multa de US$ 4.000,00 e uma proibição de três anos de entrar e 

acessar as águas territoriais americanas, por seu papel na obstrução da 

justiça, bem como as violações de leis ambientais e de segurança do 

navio.  

 O chefe do navio de máquinas do Charles P. Posas, em outubro, foi 

condenado à liberdade condicional e uma proibição de acesso por três 

anos no país. Charles apresentou uma declaração falsa no livro de 

registro de água de lastro; 

 Em cinco de novembro de 2009, o engenheiro-chefe, Georgios Stamou, 

foi condenado a pagar uma multa de US$ 15.000 e um mandato de 

prisão preventiva, incluindo a proibição de cinco anos de acesso aos 

EUA, após se declarar culpado de um crime violação da lei de 
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prevenção da poluição por navios e uma violação criminal por fazer uma 

declaração falsa. 

 Aos outros nove ex-membros da tripulação foram concedidos um valor 

de US$540.000,00 por terem contribuído com a investigação e indicado 

os culpados pela infração; 

 A empresa Polembros Shipping gestora do navio foi condenada a pagar 

uma multa de US$ 2,7 milhões e um pagamento adicional de US$ 

100.000,00 para Smithsonian Environmental Research Center, além de três 

anos de serviços comunitários. Essa foi a condição para que os seus 

dirigentes ficassem em liberdade condicional. Além disso, todos os outros 

navios da empresa ficaram impedidos de operar em águas americanas por 

três anos. 

A.2.3) Austrália 

A Austrália foi um dos primeiros países a ser signatário da IMO. É um país que 

tem um ecossistema marinho muito frágil com importantes corais e recifes com 

espécies raras. Além disso, o país dispõe de uma grande atividade pesqueira. 

A entrada de espécies invasoras tem comprometido todos os ecossistemas 

locais, afetando a pesca e a saúde humana. Neste sentido, em 1991, a 

Australia’s Ballast Water Management Strategy detalhou um plano para o 

controle da água de lastro e de incrustações dos cascos.  

 

O país implementou em 1994 um plano nacional para lidar com o problema, 

incluindo suporte para pesquisa e técnicas de gerenciamento. Em adição, foi 

criado um Sistema de Suporte a Decisão – DSS - para determinar os navios 

vindos de áreas de alto risco, assim como identificá-los e inspecioná-los. O 

Ballast Water Research Development Levy foi implantado para dar suporte a 

estas atividades. A legislação vigente é a Quarantine Regulations criada em 

2000, uma implementação do Quarantine Act, 1908. 

 

O Quarantine Act, 1908 define água de lastro como “mercadoria”; deste modo, 

pessoas não podem remover mercadorias (incluindo água de lastro) de um 



318 
 

 

navio ou instalação quando ele estiver em quarentena. É proibida a descarga 

sem permissão. Entre 12 e 48 horas antes da chegada de um navio no país, 

deve ser enviado o formulário de água de lastro para a Australian Quarantine 

Inspection Service, ou seja, um relatório de pré-chegada que detalha todas as 

questões para indicar se um navio deve ficar ou não em quarentena. 

 

O navio é monitorado através do DSS via internet, Inmarsat-C ou através do 

agente de navegação que informa o último porto de parada, cinco dias antes da 

chegada na Austrália. A informação é analisada usando um software que 

associa o risco biológico, tanque por tanque. Para os navios, então, é dado um 

Risk Assessment Number (RAN) que é inserido nos arquivos do Quarantine 

Pré Arrival Report - QPAR para uso dos inspetores. Este sistema é avaliado 

pela internet no site (http://www.aqis.gov.au/shipping). 

 

Além disso, os formulários devem ser mantidos a bordo do navio por dois anos. 

O navio pode optar pelos seguintes métodos de gerenciamento da água de 

lastro:  

 

1. - Os três métodos propostos pela IMO (troca oceânica, diluição e 

sequencial); 

2. - Análises do DSS que caracteriza os navios com baixo risco; 

3. - Transferência de tanque para tanque de alto risco para evitar 

descargas nas águas australianas; 

4. - Outros tipos de tratamentos poderão ser avaliados caso a caso. 

 

Cabe salientar que é proibido descarregar sedimentos. Nestes casos, eles 

devem ser descartados em unidade apropriada em terra. Além disso, os navios 

devem fornecer acesso seguro para inspeções nos tanques de lastro. Os 

inspetores estão autorizados a conduzir processos específicos de verificação 

para navios que contenham pestes, enfermidades trazidas na água de lastro. A 

verificação do livro de registro dura aproximadamente 30 minutos e em casos 

de violações e entregas de documentos falsos, pode gerar cerca de um ano de 

prisão, mais multa. 
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A.2.4) Canadá 

O Canadá, em 1998, apresentou o relatório de um estudo para a IMO intitulado 

“The Presence and Implication of Foreign Organisms in Ship Ballast Water 

Discharged in the Great Lakes” ao MEPC. Como no caso dos Estados Unidos, 

o Canadá foi fortemente atingido pelo impacto da água de lastro com a 

introdução de espécies não nativas de mexilhões na Baia de St Lawrence e 

nos Grandes Lagos.   

 

A Shipping Federation of Canadá, uma associação industrial, foi a primeira a 

encorajar uma ação de troca de água de lastro para prevenir a invasão de 

espécies exóticas no país em meados de 1988. Em 1989, a Voluntary 

Guidelines for Control of Ballast Water Discharges from Ships Proceeding to 

the St. Lawrence River and Great Lakes foi criada pela Guarda Costeira 

Canadense. As diretrizes estabelecidas contemplavam a criação de uma zona 

de descarga de água de lastro no Canadá, diferentemente do que acontece em 

outros países. Entretanto, no que diz respeito aos investimentos na questão da 

água de lastro, o Canadá não apresenta grandes esforços como Estados 

Unidos e Austrália.  

 

Todos os navios que adentrarem no país devem seguir as normas impostas 

pela IMO. Em casos de infração, a penalidade é de CND$ 20.000,00 e em caso 

de reincidência CND$ 50.000,00, mais um ano de prisão. 

 

A.2.4) Brasil 

No caso do Brasil, antes mesmo do início do programa Globallast, o presidente 

da república sancionou as leis Nº 9605/1998 e Nº 9.966/2000, em 1998 e 2000 

respectivamente, sendo a primeira conhecida como Lei de Crimes Ambientais e 

a segunda conhecida como Lei do Óleo. Ambas as leis dispõem sobre as 

questões ambientais, sendo que Lei Nº 9.966/2000 dispõe mais 

especificamente sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 
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causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 

águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. Estabelece a Lei:“os 

princípios básicos a serem obedecidos na movimentação de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações 

portuárias, plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional”39. 

 

Além disso, determina que “É proibida a descarga, em águas sob jurisdição 

nacional, de substâncias nocivas ou perigosas classificadas na categoria "A", 

definida no art. 4º desta Lei, inclusive aquelas provisoriamente classificadas 

como tal, além de água de lastro, resíduos de lavagem de tanques ou outras 

misturas que contenham tais substâncias.”40 

 

A Lei determina também que “Todo porto organizado, instalação portuária e 

plataforma, bem como suas instalações de apoio, disporá obrigatoriamente de 

instalações ou meios adequados para o recebimento e tratamento dos diversos 

tipos de resíduos e para o combate da poluição, observadas as normas e 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente”.41 

 

A Lei também esclarece que: “a definição das características das instalações e 

meios destinados ao recebimento e tratamento de resíduos e ao combate da 

poluição será feita mediante estudo técnico, que deverá estabelecer, no 

mínimo: 

I – as dimensões das instalações; 

II – a localização apropriada das instalações; 

III – a capacidade das instalações de recebimento e tratamento dos 

diversos tipos de resíduos, padrões de qualidade e locais de descarga 

de seus efluentes; 

IV – os parâmetros e a metodologia de controle operacional; 

V – a quantidade e o tipo de equipamentos, materiais e meios de 

transporte destinados a atender situações emergenciais de poluição; 

VI – a quantidade e a qualificação do pessoal a ser empregado; 

                                            
39

 Lei 9.966 de 2000, Art 1º. 
40

 Lei 9.966 de 2000, Art 15º. 
41

 Lei 9.966 de 2000, Art 5º 
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VII – o cronograma de implantação e o início de operação das 

instalações”.42 

 

No que tange à responsabilidade dos portos e armadores a lei estabelece “as 

circunstâncias em que a descarga, em águas sob jurisdição nacional, de óleo e 

substâncias nocivas ou perigosas, ou misturas que os contenham, de água de 

lastro e de outros resíduos poluentes for autorizada não desobrigam o 

responsável de reparar os danos causados ao meio ambiente e de indenizar as 

atividades econômicas e o patrimônio público e privado pelos prejuízos 

decorrentes dessa descarga”43. 

 

Em relação às sanções, “respondem pelas infrações previstas neste artigo, na 

medida de sua ação ou omissão: 

I – o proprietário do navio, pessoa física ou jurídica, ou quem legalmente 

o represente; 

II – o armador ou operador do navio, caso este não esteja sendo armado 

ou operado pelo proprietário; 

III – o concessionário ou a empresa autorizada a exercer atividades 

pertinentes à indústria do petróleo; 

IV – o comandante ou tripulante do navio; 

V – a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que 

legalmente represente o porto organizado, a instalação portuária, a 

plataforma e suas instalações de apoio, o estaleiro, a marina, o clube 

náutico ou instalação similar; 

VI – o proprietário da carga. 

§ 2o O valor da multa de que trata este artigo será fixado no 

regulamento desta Lei, sendo o mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e 

o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)”.44 

 

Embora, existam todos os procedimentos estabelecidos, durante a investigação 

bibliográfica, seminários, em fontes do governo e contatos com empresas de 

                                            
42

 Lei 9.966 de 2000, Capítulo 2, Artigo 5º. 
43

 Lei 9.966 de 2000, Artigo 21º. 
44

 Lei 9.966, Capítulo 5. 



322 
 

 

navegação e gestores portuários, não foram encontrados registros ou relatos 

de aplicação de multas por despejo de água de lastro no Brasil. Embora as 

infrações tenham ocorrido conforme apresenta (LEAL NETO, 2007). Cabe 

salientar, que existe uma discussão sobre a interpretação da lei no tocante a 

água de lastro, pois a lei sugere que seja a água misturada com óleo, contudo, 

a Lei Nº 9966/00 coloca claramente “água de lastro” sem fazer distinção à água 

misturada com óleo ou não, então deve ser tratada a água de lastro despejada 

nos portos. 

 

Neste contexto, para estabelecer os critérios para o gerenciamento da água de 

lastro, surge a primeira regulamentação nacional para lidar especificamente 

com a questão da água de lastro, denominada como NORMAM 20, que entrou 

vigor em 15 de outubro de 2005. A norma estabelece que todos os navios 

devem realizar a troca oceânica 200 milhas antes de entrar em um porto 

brasileiro, seguindo os mesmos parâmetros estabelecidos pela CALS. 

 

No entanto, a NORMAM 20 estabelece parâmetros diferenciados para a 

operação na região amazônica: navios oriundos de viagens internacionais 

devem realizar duas trocas de água de lastro. Isto se deve às características do 

local, que apresenta trechos com ecossistema bastante frágil, e também 

porque ocorre nestas regiões, o deságue dos rios no mar, o que pode gerar 

uma similaridade ambiental, devido à menor salinidade da água nestes trechos.  

 

Assim, para navios que adentrarem o rio Amazonas, a primeira troca deve ser 

realizada nos padrões da IMO, a segunda deve ser realizada em Macapá, em 

que a água dos tanques devem ser recicladas apenas uma vez. Os navios que 

entram pelo Rio Pará, devem fazer a troca a 70 milhas da costa, entre 

Salinópolis e a Ilha do Mosqueiro. 

 

O relatório de água de lastro deve ser enviado para as autoridades 24 horas 

antes de o navio chegar ao porto brasileiro. Entretanto, navios de guerra 

nacionais e estrangeiros, navios supply boat, barcos de pequeno porte e navios 

com lastro segregado são excluídos desta regulação. Um exemplo do relatório 

de água de lastro é mostrado no ANEXO 1. 
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Além das ações do governo, surgem ações isoladas de universidades e 

organizações não governamentais buscando minimizar os impactos causados 

pela água de lastro. Neste sentido, foi que, em julho de 2008, um grupo de 

pesquisadores do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola 

Politécnica da USP fundaram a ONG Água de Lastro Brasil, com objetivo de 

divulgar a problemática da água de lastro no Brasil. Cabe lembrar que o autor 

desta tese exerce o cargo de presidente desta instituição no mandato de 2008 

a 2012. 

A.3) Competência brasileira 

A responsabilidade legal pelo controle e preservação do meio ambiente 

aquático é atribuição dos seguintes órgãos: Marinha do Brasil, Ministério dos 

Transportes, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Saúde pela Anvisa.  

 

A Marinha do Brasil, como Autoridade Marítima, é uma das instituições 

brasileiras responsáveis, entre outras, pela prevenção e controle da poluição 

marinha gerada por navios. Apesar da água de lastro não estar relacionada a 

casos típicos de poluição, como óleo, lixo, produtos químicos e esgoto urbano, 

a introdução de espécies exóticas tem sido assunto discutido no âmbito da 

responsabilidade da Autoridade Marítima. A Marinha do Brasil também está 

vinculada a três instituições muito envolvidas com esse assunto: a Comissão 

Coordenadora dos Assuntos da IMO (CCA-IMO), a Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar (CIRM), ambas com suas Secretarias estabelecidas 

na Marinha, e a Representação Permanente do Brasil na IMO (RPBIMO). 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) além de responsável, entre outros, pela 

política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos; pela política de 

preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, e 

biodiversidade e florestas e pela proposição de estratégias, mecanismos e 

instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o 
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uso sustentável dos recursos naturais, tem em sua estrutura o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 

responsável pelo controle da poluição em águas marítimas.  

 

O Ministério do Meio Ambiente também exerce a Secretaria-Executiva do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão responsável pelo 

estabelecimento, privativamente, de normas e padrões nacionais de controle 

da poluição causada por embarcações, mediante audiência dos Ministérios 

competentes. O MMA, o IBAMA, o CONAMA fazem parte do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA).  

 

O Ministério da Saúde é responsável por lidar com saúde pública, e, em 

particular, quarentena e fiscalização sanitária (controle de fronteiras) através da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Sob a legislação brasileira, 

assuntos de saúde não se restringem à saúde humana.  

 

A ANVISA também é um ator extremamente importante na gestão da água de 

lastro. A IMO permite que cada país tenha sua legislação especifica para tratar 

o problema da água de lastro. Deste modo, ela define o Estado do Porto, ou 

seja, a entidade legalmente reconhecida que define as normas e formas de 

controle para os navios que operam nos portos na sua jurisdição. 

A.4) Projetos de Lei 

Ao longo dos anos foram criados diversos projetos leis para buscar inibir a 

contaminação por meio da água de lastro. Esses projetos foram encaminhados 

a Camara e não tiveram aprovação. A seguir apresentação uma cópia desses 

projetos.
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ANEXO 1 – PLANO DE CARREGAMENTO DE UM NAVIO 
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Este anexo tem por objetivo apresentar um exemplo de plano de carregamento 

de um navio. Deste modo, pode-se verificar como a questão da gestão do 

despejo da água de lastro afeta a condição de carregamento do navio. O 

processo de deslastro está associado à capacidade de carga que pode se 

alocada no porão de carga de navio. 

 

Assim, o plano de carregamento é realizado em função das capacidades de 

bombas e dos equipamentos de carregamento do navio, além da distribuição 

de pesos e centros das embarcações. Para garantir o trim correto da 

embarcação utiliza-se a água de lastro alocada nos tanques. 
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A Figura C.0.1 apresenta o plano de carregamento do navio COSCO durante o 

carregamento de minério de ferro no porto de Tubarão. 

 

Figura C.0.1 - Plano de carregamento do navio graneleiro COSCO  

Fonte: http://www.stowmasters.com/XSH.pdf 
 

 

A Figura C.0.2 mostra a quantidade carga por porão do navio. 
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Figura C.0.2 – Distribuição das cargas por porão do navio 

Fonte: http://www.stowmasters.com/XSH.pdf 
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Este relatório tem por objetivo apresentar o resultado da avaliação da 

arqueação bruta do navio após o carregamento. As Figura C.0.3 e Figura C.0.4 

mostram um exemplo deste relatório. 

 

 

Figura C.0.3 – Relatório de draft survey do navio em função do plano de 
carregamento 

Fonte: http://www.stowmasters.com/XSH.pdf 
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Figura C.0.4 – Continuação do relatório de draft survey 

Fonte: http://www.stowmasters.com/XSH.pdf 
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ANEXO 2 – MODELO DE FORMULÁRIO DE ÁGUA DE 

LASTRO 
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Este anexo tem por objetivo apresentar a forma de preenchimento do 

formulário de água de lastro que os navios devem entregar ao chegar aos 

portos brasileiros. 
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Figura B.0.1 – Relatório 
de água de lastro 

Fonte: NORMAM 20
45

 

 

Figura B.0.2 – Formulário 
de água de lastro 
traduzido para o 
português 

                                            
45

  O formulário de água de lastro é padronizado em inglês por ser um documento internacional. 
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Figura B.0.3 – Principais informações do formulário de água de lastro 

 
 


