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OBJETIVO GERAL

Avaliar os impactos sócio-econômicos e ambientais 
com a ampliação do Porto do Forno na Reserva 
Extrativista Marinha em Arraial do Cabo – RJ.



Justificativa

Recursos e Potencial Ambiental:

-Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio 
(CDVCF).

- O estabelecimento de espaços territoriais -
Lei 9.985/00.

- Patrimônio natural e cultural 

a ser Preservado.
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Da Criação à Ação

Reserva Extrativista Marinha 

(Decreto s/nº de 03 de janeiro de 1997).

Localização da Área de Estudo.

Unidade de Conservação de Uso sustentável

Recursos pesqueiros.

Patrimônio genético.

Área protegida = instrumento de

gestão (CG e Plano de manejo).
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Área de Estudo 
Resex-Mar AC

Mapa da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo –
RJ e sua área de entorno.



Marina dos Pescadores e os seus múltiplos usuários, 
Praia dos Anjos, Arraial do Cabo – RJ.

Secretaria de Educação                Ministério

Profissional e Tecnológica          da Educação

Conflitos Ambientais 
na Resex-Mar AC



Estatística Pesqueira 
Declínio na produção pesqueira desde 1999. 
Sobrepesca. 
Aumento do número de espécies desde 2005.
Falência da Álcalis em 2006. 
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Porto do Forno 
e a ResexMar AC 
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Porto do Forno

Marina dos 
Pescadores

Porto do Forno Porto do Forno 
e a Resexe a Resex--Mar ACMar AC
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Porto do Forno Porto do Forno 
e a Resexe a Resex--Mar ACMar AC

Vista aérea do pátio do porto do forno .

Empregos de navios Docas para reparo de plataformas no porto do forno
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Porto do Forno Porto do Forno 
e a Resexe a Resex--Mar ACMar AC

Embarcações de apoio à indústria do petróleo no porto do forno.
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Alternativas de Fontes de 
Renda: Uso Sustentável

Populações Tradicionais e 
o uso dos recursos vivos 

na Zona Costeira
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- Artefatos Pesqueiros.
- Coleta de frutos 
(restinga).
- Plantas Medicinais 
(restinga).
- Artesanato.
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Portos Brasileiros

www.transportes.gov.br/bit/inportos.htm 
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http://www.transportes.gov.br/bit/inportos.htm

Características dos Portos

Porto do Forno Porto de Vitória Portos de Niteroi

Porto Sepetiba
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Portos da região
Porto Largura (m) Calado(m) Graneis em 2007 (t) Principais produtos

Vitória 150 10 8.105.619 (solidos e liquidos) Derivados de cana, siderurgicos, 
químicos, agricula, minerais e 
industrializados

Tubarão Mar aberto 15,5 104.672.667 (solidos 
103.458.3387)

Minerais, quimicos, Derivados de 
petróleo

Forno 70 11 121.377 (sólidos) Barrilia e sal

Sepetiba 200 13,5 (dragado) 38.872.446 (sólidos e 
liquidos)

Produtos siderurgicos, Minérios, 
industrializados e derivados do 
petroleo

Angra 160 10 29.506.396 (liquidos 
29.343.125)

Produtos sierurgicos, petróleo e 
derivados

Niteroi 70 6 29.142 (solidos) Peças e equipamentos

Rio de Janeiro 150 10 8.985.215 (solidos e liquidos) Siderurgicos, industrializados, 
agricola e derivados do petróleo.
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Carta 1503



Biodiversidade da ReservaBiodiversidade da Reserva

�� EspEspéécies de peixes: tainha (cies de peixes: tainha (Mugil lizaMugil liza), a Cavala ), a Cavala 
((Scomberomus cavallaScomberomus cavalla), o Bonito (), o Bonito (Euthynnus Euthynnus 
alletteratusalletteratus), o Xar), o Xarééu (u (Caranx chrysusCaranx chrysus), o Budião ), o Budião 
((ScarusScarus sp.), Morsp.), Morééias, Baiacias, Baiacúús, Peixe lua, s, Peixe lua, 
Frades, Tricolores, a Serra (Frades, Tricolores, a Serra (Sarda sardaSarda sarda), a ), a 
Sardinha verdadeira (Sardinha verdadeira (Sardinella brasiliensisSardinella brasiliensis), o ), o 
Mero, o Namorado, o Linguado e vMero, o Namorado, o Linguado e váárias esprias espéécies cies 
de cade caçções, arraias, polvos, mexilhões e ostras. ões, arraias, polvos, mexilhões e ostras. 
(IBAMA). (IBAMA). 
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�� Grande parte do sustento (alimentaGrande parte do sustento (alimentaçção) ão) 
de peixes e outros animais nectônicos de peixes e outros animais nectônicos éé
proveniente da região bentônica dos proveniente da região bentônica dos 
oceanos (MCLUSKY, 1989), aonde ocorre oceanos (MCLUSKY, 1989), aonde ocorre 
um importante processo de reciclagem de um importante processo de reciclagem de 
nutrientes feito por organismos como nutrientes feito por organismos como 
corais, moluscos e outros invertebrados. corais, moluscos e outros invertebrados. 
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�� Ao tratarmos de gestão ambiental portuAo tratarmos de gestão ambiental portuáária ria 
devemos considerar os fatores de impacto devemos considerar os fatores de impacto 
ambiental, os componentes ambientais ambiental, os componentes ambientais 
afetados e os impactos ambientais afetados e os impactos ambientais 
resultantes (PORTO E TEIXEIRA (2001). resultantes (PORTO E TEIXEIRA (2001). 

Secretaria de Educação                Ministério

Profissional e Tecnológica          da Educação



MOSSINI (2005) detalha em sua obra que MOSSINI (2005) detalha em sua obra que 
os fatores de impactos mais significativos os fatores de impactos mais significativos 
em portos são: em portos são: 

�� a implantaa implantaçção da infraão da infra--estrutura e da estrutura e da 
superestrutura ou seja, a construsuperestrutura ou seja, a construçção e ão e 
manutenmanutençção do porto; ão do porto; 

�� a existência e localizaa existência e localizaçção das instalaão das instalaçções ões 
portuportuáárias. O uso do cais e das instalarias. O uso do cais e das instalaçções ões 
em meio aquem meio aquáático;tico;
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�� a operaa operaçção envolvendo: carga, descarga, ão envolvendo: carga, descarga, 
movimentamovimentaçção de equipamentos, ão de equipamentos, 
manuseio de produtos perigosos, manuseio de produtos perigosos, 
tratamento e dispositratamento e disposiçção de resão de resííduos, duos, 
distribuidistribuiçção e armazenamento de ão e armazenamento de 
mercadorias;mercadorias;

�� o tro trááfego aqufego aquáático e terrestre;tico e terrestre;

�� as atividades industriais;as atividades industriais;

�� a implantaa implantaçção e uso de instalaão e uso de instalaçções para ões para 
lazer nlazer nááutico.utico.
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Esses fatores de impacto afetam com maior ou menor Esses fatores de impacto afetam com maior ou menor 
intensidade os seguintes componentes ambientais:intensidade os seguintes componentes ambientais:

�� qualidade do ar;qualidade do ar;
�� condicondiçções da coluna de ões da coluna de áágua e fundogua e fundo;;
�� ruruíídos e vibrados e vibraççõesões;;
�� odor;odor;
�� topografia;topografia;
�� hidrologia e oceanografia;hidrologia e oceanografia;
�� fauna e flora aqufauna e flora aquááticatica e terrestre;e terrestre;
�� paisagem;paisagem;
�� resresííduosduos;;
�� aspectos saspectos sóóciocio--culturais;culturais;
�� aspectos saspectos sóóciocio--econômicos.econômicos.
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Corais e outros CelenteradosCorais e outros Celenterados
�� 70% dos recifes do mundo terão desaparecido 70% dos recifes do mundo terão desaparecido 
dentro de 50 anos (The Nature Conservancy);dentro de 50 anos (The Nature Conservancy);

�� absorvem nutrientes, incluindo nitrogênio absorvem nutrientes, incluindo nitrogênio 
inorgânico e finorgânico e fóósforo, diretamente a partir da sforo, diretamente a partir da 
áágua, e se alimentam dos zooplânctons que são gua, e se alimentam dos zooplânctons que são 
transportados pelos ptransportados pelos póólipos com o movimento lipos com o movimento 
da da áágua (CASTRO e HUBER, 2000)gua (CASTRO e HUBER, 2000)
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�� 30% do sustento de alguns exemplares 30% do sustento de alguns exemplares 
vem de algas simbiontes, que vivem junto vem de algas simbiontes, que vivem junto 
a seus corpos(CASTRO e HUBER, 2000). a seus corpos(CASTRO e HUBER, 2000). 
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Polychaetas e pequenos Polychaetas e pequenos 
invertebradosinvertebrados

�� Entre os animais que constituem o bentos, Entre os animais que constituem o bentos, 
os Annelida Polychaeta são um dos grupos os Annelida Polychaeta são um dos grupos 
mais importantes em biomassa, mais importantes em biomassa, 
produtividade e nprodutividade e núúmero de espmero de espéécies cies 
(KNOX,1977).(KNOX,1977).
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�� Muitas espMuitas espéécies de importância comercial da cies de importância comercial da 
costa brasileira, como peixes de fundo, costa brasileira, como peixes de fundo, 
camarões, siris e caranguejos, têm nos camarões, siris e caranguejos, têm nos 
Polychaeta um dos principais itens de sua dieta Polychaeta um dos principais itens de sua dieta 
(AMARAL & MIGOTTO, 1980)(AMARAL & MIGOTTO, 1980)
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Peixes BentônicosPeixes Bentônicos
�� O trO trááfego de embarcafego de embarcaçções de grande porte ões de grande porte 
éé um processo que provoca uma disposium processo que provoca uma disposiçção ão 
excessiva de materiais em suspensão, o que excessiva de materiais em suspensão, o que 
afeta a distribuiafeta a distribuiçção e composião e composiçção dos ão dos 
organismos que habitam a coluna dorganismos que habitam a coluna d’á’água gua 
(FERNANDES 2000).(FERNANDES 2000).
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A quebra de recifes e remoA quebra de recifes e remoçção fão fíísica de areia sica de areia 
condicionam processos de sedimentacondicionam processos de sedimentaçção na ão na 
áárea, com conseqrea, com conseqüüências na diminuiências na diminuiçção da ão da 
transparência da transparência da áágua, fator fundamental gua, fator fundamental 
para o desenvolvimento do fitoplâncton e para o desenvolvimento do fitoplâncton e 
consequentemente do zooplâncton consequentemente do zooplâncton 
(NEUMANN(NEUMANN--LEITÃO 1994; NEUMANN LEITÃO 1994; NEUMANN et al. et al. 
1998; NEUMANN1998; NEUMANN--LEITÃO LEITÃO et al. et al. 1999). 1999). 

Os organismos planctônicos são a base da Os organismos planctônicos são a base da 
cadeia alimentar da maioria dos peixes. cadeia alimentar da maioria dos peixes. 
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Estudos recentes abordando a interferência de Estudos recentes abordando a interferência de 
atividades de navios satividades de navios síísmicos em smicos em 
comunidades de peixes (McCAULEY et al. comunidades de peixes (McCAULEY et al. 
2000) mostram que a exposi2000) mostram que a exposiçção destas ão destas 
comunidades a certos ncomunidades a certos nííveis de ruveis de ruíídos podem dos podem 
causar:causar:

. danos f. danos fíísicos; sicos; 

. altera. alteraçções no comportamento de cardumes;ões no comportamento de cardumes;

. diminui. diminuiçção da disponibilidade de presas;ão da disponibilidade de presas;

. altera. alteraçções nos processos de desova. ões nos processos de desova. 
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ORGANISMO
IMPACTOS DIRETOS 

CAUSADOS PELA 
ATIVIDADE 
PORTUÁRIA

CONSEQUÊNCIAS 
DIRETAS

CONSEQUÊNCIAS 
INDIRETAS

Corais e outros
celenterados

. ancoramento . remoção de pedaços de 
recifes e/ou indivíduos 
inteiros

. morte por separação da 
colônia

. destruição de abrigo para 
peixes, crustáceos e 
moluscos

. derramamento de 
resíduos tóxicos 
(óleos e outros)

. inibição de atividades 
vitais;

. “expulsão” de algas 
simbiontes devido ao 
estresse

. morte de pólipos (deficiência 
na reprodução)

. morte por falta de nutrientes 
fornecidos pelas algas 
simbiontes

. ruídos de motores . irrelevante
. afugentamento de peixes

. quebra de cadeia alimentar

. interferência na ciclagem 
local de nutrientes

. passagem de cascos 
de navios na coluna 
d’água

. remoção de sedimentos 
(aumento da turbidez na 
água)

. “expulsão” de algas 
simbiontes devido ao 
estresse

. afugentamento de peixes

. dispersão irregular de pólipos

. sufocamento das colônias

. morte das algas simbiontes 
(deficiência na 
fotossíntese)

. inibição do recrutamento de larvas

. diminuição do crescimento

. morte por sufocamento

. quebra de cadeia alimentar

. morte de pólipos (deficiência na 
reprodução)

. morte por falta de nutrientes 
fornecidos pelas algas 
simbiontes
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ORGANISMOS
IMPACTOS DIRETOS 

CAUSADOS PELA 
ATIVIDADE 
PORTUÁRIA

CONSEQUÊNCIAS 
DIRETAS

CONSEQUÊNCIAS 
INDIRETAS

Polychaetas e
pequenos
invertebrados

. ancoramento . esmagamento de 
indivíduos

. quebra de cadeia alimentar

. derramamento de 
resíduos tóxicos 
(óleos e outros)

. morte de algumas 
espécies devido a 
toxidade da água

. desequilíbrio do ciclo de 
nutrientes no 
sedimento

. sobrevivência de espécies 
tolerantes à poluição 
(desequilíbrio ecológico)

. diminuição da 
biodiversidade

. ruídos de motores . irrelevante . quebra de cadeia alimentar 
. interferência na ciclagem 

local de nutrientes

. passagem de cascos 
de navios na 
coluna d’água

. remoção de sedimentos 
(aumento da 
turbidez na água)

. dispersão irregular de 
ovos e larvas

. suspensão de detritos 
do sedimento

. morte de indivíduos jovens

. Interferência no “enxame”
(movimento de cópula) -
deficiência na 
reprodução

. diminuição da 
disponibilidade de 
alimento
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ORGANISMOS
IMPACTOS DIRETOS 
CAUSADOS PELA 

ATIVIDADE 
PORTUÁRIA

CONSEQUÊNCIAS 
DIRETAS

CONSEQUÊNCIAS 
INDIRETAS

Peixes bentônicos . ancoramento . esmagamento de 
indivíduos

. destruição de habitat

. derramamento de 
resíduos tóxicos 
(óleos e outros)

. morte de algumas 
espécies devido a 
toxidade da água

. destruição de ovos

. estresse químico

. patologias entre o cardume 
(metais pesados)

. ruídos de motores . danos físicos
. alterações no 

comportamento dos 
cardumes

.  diminuição da 
disponibilidade de 
presas

. alterações nos 
processos de 
desova.

. desorientação espacial

. morte por isolamento do 
cardume

. morte por falta de alimento

. deficiência na reprodução

. passagem de cascos 
de navios na 
coluna d’água

. aumento da turbidez da 
água (remoção de 
sedimentos)

. interferência no 
desenvolvimento do 
fitoplâncton (deficiência 
na fotossíntese) e 
consequentemente do 
zooplâncton

. desorientação espacial

. morte por isolamento do 
cardume

. morte por falta de alimento
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Água de lastro

BioinvasãoBioinvasão

Imagem: http://globallast.imo.org/index.asp?page=problem.htm&menu=true Acesso em 25 Out. 09.
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Bioincrustação

Bioinvasão

¹ Redfield & Hutchins, 1952.
² Ferreira et al., 2004.
Imagem: http://www.furnas.com.br/docs.asp?doc=arcs/pdf/omexilhaodourado.pdf Acesso em 01 Out. 09.

� Definição: crescimento de animais e plantas na 
superfície de objetos submersos ¹;

� Prejuízos: aumento da rugosidade dos cascos dos 
navios (gerando a redução substancial na velocidade 
e capacidade de manobra das embarcações), o 
incremento no consumo de combustível e a 
sobrecarga dos motores de propulsão ². 
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Isognomon bicolor

• Origem: Caribe ¹;
• Dispersão: correntes, incrustação e água de lastro ¹;
• Dominante na região médiolitoral dos costões rochosos 

de Arraial do Cabo ²;
• Responsável pela redução de 50% da população da 

craca nativa, Tetraclita stalactifera ²;
• Estudos recentes realizados nesse mesmo município 

mostraram que essa espécie agora faz parte da dieta do 
gastrópode Stramonita haemastoma ².

¹ Villac, et al., 2008 apud Rocha, 2002; Breves-Ramos, 2004; Rapagnã, 2004.
² Ferreira et al., 2009 apud López 2003.
Imagem: http://www.pesca.sp.gov.br/imagens.php?pag=26 Acesso em 01 out. 09.
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Tubastraea coccinea

¹ Cairns, 1994.
² Paula & Creed, 2004.
³ Ferreira et al., 2004.
Imagem: http://cienciahoje.uol.com.br/4322 Acesso em 01 out. 09.

� Origem: Pacífico ¹;
� Dispersão: provavelmente por incrustação em 

plataformas de petróleo ²;
� Em Arraial do Cabo formam colônias pouco 

desenvolvidas em áreas negativas de matacões de 
pedra entre 5 e 10 metros de profundidade ³;

� Experimento apontam um rápido desenvolvimento 
colonial, com ativa reprodução assexuada ³;

� Contagens revelaram que as colônias estavam 
ocupando 70% do substrato por m² em algumas das 
áreas amostradas ³.
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Chromonephthea 
braziliensis

¹ Ofwegen, 2005.
² Ferreira et al., 2004.
³ Lages, 2003.
Imagem: Lages, 2003.

� Origem: Pacífico ¹;
� Dispersão: possivelmente por incrustação em 

plataformas de petróleo ²;

� Em Arraial do Cabo estava restrito a região abrigada 
no Saco dos Cardeiros em uma área de 100m², 
atualmente extende-se em uma faixa de 500m² ²;

� Ensaios constataram a produção de metabólitos 
secundários que atuam como defesa química contra 
os peixes generalistas e como agente alelopático, 
necrosando o corpo do coral Phyllogorgia dilatata ³.
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Aspectos e Impactos Aspectos e Impactos 
AmbientaisAmbientais
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IdentificaIdentificaçção de Possão de Possíível vel 
Crime Ambiental do Porto do Crime Ambiental do Porto do 

FornoForno
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REQUISITOS LEGAIS / RESPONSABILIDADESREQUISITOS LEGAIS / RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pelo resA responsabilidade pelo resííduo sempre serduo sempre seráá do gerador, do gerador, 
podendo ser solidpodendo ser solidáária dependendo do casoria dependendo do caso

Art. 4Art. 4ºº -- Compete ao gerador a responsabilidade pelos resCompete ao gerador a responsabilidade pelos resííduos produzidos, duos produzidos, 
compreendendo as etapas de acondicionamento, coleta, armazenamencompreendendo as etapas de acondicionamento, coleta, armazenamento, to, 

tratamento e destinatratamento e destinaçção final.ão final.

Art. 5Art. 5ºº -- A terceirizaA terceirizaçção de servião de serviçços de coleta, armazenamento, transporte, os de coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento ou destinatratamento ou destinaçção final de resão final de resííduos não isentam de responsabilidade o duos não isentam de responsabilidade o 

gerador pelos danos que vierem a ser causados, bem como não isengerador pelos danos que vierem a ser causados, bem como não isentam tambtam tambéém os m os 
responsresponsááveis pelo serviveis pelo serviçço terceirizado.o terceirizado.

Lei 3.007 / 98 Lei 3.007 / 98 –– Transporte e armazenamento de resTransporte e armazenamento de resííduos, RJduos, RJ.
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REQUISITOS LEGAIS / RESPONSABILIDADESREQUISITOS LEGAIS / RESPONSABILIDADES

Art. 8Art. 8ºº -- As atividades geradoras de resAs atividades geradoras de resííduos sduos sóólidos e executores, de qualquer lidos e executores, de qualquer 
natureza, são responsnatureza, são responsááveis pelo seu acondicionamento, armazenamento, coleta, veis pelo seu acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento, dispositransporte, tratamento, disposiçção final, pelo passivo ambiental oriundo da ão final, pelo passivo ambiental oriundo da 
desativadesativaçção de sua fonte geradora, bem como pela recuperaão de sua fonte geradora, bem como pela recuperaçção de ão de ááreas degradadas. reas degradadas. 

Lei 4.191 / 2003 – Política Estadual de Resíduo Sólido, RJ

Art. 7Art. 7°° -- As atividades geradoras de quaisquer tipos de resAs atividades geradoras de quaisquer tipos de resííduos sduos sóólidos ficam lidos ficam 
obrigadas a cadastraremobrigadas a cadastrarem--se junto ao se junto ao óórgão estadual responsrgão estadual responsáável pelo vel pelo 

licenciamento ambiental, para fins de controle e inventlicenciamento ambiental, para fins de controle e inventáário dos resrio dos resííduos sduos sóólidos lidos 
gerados no Estado do Rio de Janeiro. gerados no Estado do Rio de Janeiro. 
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Diretrizes FEEMA

DZ 1310 – Manifesto de Resíduos Industriais

DZ 1311 – Destinação de Resíduos Industriais
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“Caminante no hay camino. El camino se hace al andar.”

Antonio Machado
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