
AVALIAAVALIAÇÇÃO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO ÃO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO 
COMPLEXO PORTUCOMPLEXO PORTUÁÁRIO DO ARIO DO AÇÇU SOBRE AS U SOBRE AS 

ATIVIDADES DE PESCA ARTESANAL MARINHA DA ATIVIDADES DE PESCA ARTESANAL MARINHA DA 
REGIÃO NORTE FLUMINENSE REGIÃO NORTE FLUMINENSE 

ThaThaíís s NacifNacif de Souzade Souza

Orientação: D. Sc. Vicente de Paulo Santos Oliveira
Co-orientação: M. Sc. Ricardo Terra

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL
MESTRADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL

MODALIDADE PROFISSIONAL 



→ Mundo globalizado: prioriza a agilidade nas conexões que 
transportam bens ou serviços.

→ Portos são considerados como elemento integrante dessa rede.  

→ A atividade portuária impacta diretamente o meio ambiente em que 
se insere. 

→ As áreas destinadas à exploração portuária geralmente se localizam 
próximas a estuários e zonas litorâneas. 

→ Acabam afetando a atividade de pesca nestas regiões 

INTRODUÇÃO



→ Pesca artesanal: praticada em vários ecossistemas e sua organização 
é influenciada por estes locais 

→ Complexo Portuário do Açu: profunda mudança no ambiente e na vida 
das comunidades circunvizinhas

→ Pescadores da região afetados

→ Possuidores de um profundo conhecimento tradicional: essencial 
envolvê-los em ações de gestão pesqueira.Porém, estudos referentes a 
esta atividade ainda são escassos.

INTRODUÇÃO



→ Impactos significativos serão observados sobre a fauna marinha e, 
conseqüentemente, sobre a comunidade pesqueira da área de 
influência do Porto. 

→ Importância econômica e cultural da pesca artesanal.

→ Buscar compreender e valorizar tradições e costumes de forma a 
alertar para importância da preservação da colônia também como 
patrimônio cultural da região (ARAÚJO, 2006).

→ O acompanhamento dos conflitos permitem uma avaliação das 
reais dimensões dos impactos gerados durante a implantação e 
após a consolidação do empreendimento.

INTRODUÇÃO



OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral:
• Identificar os potenciais conflitos na implantação do Complexo 

Portuário do Açu envolvendo a comunidade pesqueira artesanal da 
região por meio de ações participativas. 

3.2. Objetivos específicos:
• Descrever o perfil sócio-econômico do grupo de pescadores da 

região de São João da Barra.
• Determinar as áreas da costa utilizadas pelos pescadores que 

estarão dentro dos limites da área de influência direta e indireta das 
atividades do porto.

• Identificar e avaliar os pontos de conflito entre as atividades de pesca 
da região e as atividades do Complexo Portuário do Açu.

• Desenvolver propostas, juntamente com os pescadores, que 
minimizem os impactos sobre as comunidades pesqueiras.

• Estruturar os resultados em documentário (vídeo), cartilhas e 
documentos que esclareçam a situação a fim de estabelecer medidas 
que garantam responsabilidade ambiental e social do 
empreendimento.



O LOCAL DO EMPREENDIMENTO

→ São João da Barra:

→ Localizado à margem direita da foz deltaica do rio Paraíba 
do Sul

→Principais atividades econômicas: turismo, a agropecuária, a 
oleicultura, a fruticultura nativa, artesanato e a pesca. 

→A atividade pesqueira no município é muito difundida. A 
abundância e diversidade de peixes da região configuraram 
o município como um pólo pesqueiro artesanal de 
importância destacada. 

→Riqueza de recursos pesqueiros e utilização de artefatos 
deversos para pesca (DI BENEDITTO, 2001)



→ Pesca artesanal:

→ Atividade ligada à influência de 3 correntes étnicas: 
indígena, portuguesa e negra (CLAUZET, RAMIRES & 
BARRELLA, apud SILVA et al., 1990) 

→ Descritos como aqueles que trabalham sozinhos e/ou 
utilizam mão-de-obra familiar ou não assalariada na captura 
e no desembarque de toda classe de espécies aquáticas 
voltando sua produção total ou parcialmente para o mercado 
(CLAUZET, RAMIRES & BARRELLA, 2005 apud DIEGUES, 
1973). 

→ Possuidores de um profundo conhecimento tradicional: 
importante envolvê-los em ações de gestão pesqueira 
(DIEGUES, 2008).

OS MAIS ATINGIDOS: PESCADORES



→ A importância da pesca artesanal abrange, além da questão 
econômica, a questão cultural, visto tamanho conhecimento 
tradicional que esses atores sociais perpetuaram ao longo do tempo

→ Principal tipo de pesca passível de sofrer influências das obras do 
porto é aquele desenvolvido nas áreas mais próximas à costa 

→ Região do Açu: extrema significância, principalmente para a 
reprodução de algumas espécies - camarão. 

→ O Porto assume, assim, um papel de “obstáculo”

OS MAIS ATINGIDOS: PESCADORES



Complexo PortuComplexo Portuáário rio 

do Ado Aççuu

Porto + retroárea projetada para                                        

abrigar um pólo industrial 

de grande capacidade 

→ Localização: Barra do Açu

→ Grupo EBX - Empresa LLX

→ Empreendimento que impulsionará o Complexo: o Porto
Fonte:http://www.portogente.com.br/texto.php?cod=15202



O PORTO DO AÇU

• Projeto da extinta MPC – Mineração, 

Pesquisa e Comércio Ltda

• Instalações em terra: área de, aproximadamente, 300ha da 
Fazenda Saco D’Antas, na Zona Industrial do Porto do Açu, 

criado pela lei municipal n° 035/2006.

• Complexo: totaliza uma área de 1.924 ha e dispondo de 6,7 km 
ao longo da linha de costa. 



ESTRUTURA PORTUÁRIA

→ terminal portuário privativo de uso misto

→ 6 berços de atracação de navios

→ píers off-shore, com acesso por meio de um canal com 18,5 
metros de profundidade, e receberá navios de grande porte, com 
capacidade para transportar até 220 mil toneladas.

→ 4 berços para atracação de embarcações de apoio às atividades 
de exploração de petróleo na região.



ESTRUTURA PORTUÁRIA

• Engloba as seguintes áreas:

– On Shore (parte terrestre)

– Off Shore (parte marítima): implantadas em 2 fases distintas 
de construção:

» Ponte de acesso (já em andamento)

» Quebra-mar de abrigo

» Píers de atracação



Terminal Marítimo Inácio Barbosa, PORTO DE BARRA DOS COQUEIROS –
SE,  operado pela Companhia Vale do Rio Doce. 

Fonte fotos: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=426059&page=3



PORTO DO AÇU

Fonte: http://www.llx.com.br/media/foto02_mar-09_gde.jpg

Fonte: http://ri.llx.com.br/static/ptb/projetos.asp?language=ptb

Disposição dos píers de atracação

Obras da ponte já avançam pelo mar



6 berços de atracação para navios 
e 4 berços de atracação para 
carga geral 

1 cais de acostagem, com 
extensão de 331m e largura de 
17m

Canal de acesso com 13 km e 
bacias de atracação e evolução 
com profundidade de 21,0m. 

Profundidade natural é de 9,50m 
(maré mínima) elevada para 
10,90m com dragagem.

Quebra-mar de abrigo em “L” com 
extensão de 700m na direção N-S 
e 600 na direção L-W;

Quebra-mar de 550m 

Ponte de acesso ao píer com 
2.700m 

Ponte com 2.400m da linha da 
costa 

Terminal off-shore privativo de uso 

misto

Terminal off-shore

Porto do AçuTerminal Marítimo Inácio 
Barbosa



→ Os conflitos ambientais entre as atividades portuárias e as 
atividades da pesca se configuram como um conflito 
socioambiental. 

→ Avanços na legislação ambiental: questão portuária também segue 
essa tendência

→ Dezembro de 1998 - Comissão Interministerial dos Recursos do 
Mar - CIRM deliberou pela aprovação da primeira Agenda 
Ambiental Portuária para os portos e instalações portuárias de uso 
privativo

A BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE



→ Incorpora as novas demandas por questões ambientais - interação 
dos requisitos de preservação, conservação e recuperação do 
patrimônio natural. (PORTO & TEIXEIRA, 2002). 

→ As atividades portuárias devem, assim, ser desenvolvidas em busca 
de harmonia com a vida dos habitantes da cidade no entorno do 
porto (SILVA & FIGUEIREDO, 2002). 

→ A convivência harmoniosa de atividades portuárias com outras 
economias, como por exemplo, a pesca artesanal: demanda uma 
visão de gestão compartilhada dos recursos comuns (CUNHA, 
2006).



METODOLOGIA DO TRABALHO

→ Área de estudo: área de Influência Direta e Indireta determinada 
pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento do 
Complexo Portuário do Açu.

→ Enfoque às áreas marinhas sob influência do empreendimento e as 
comunidades pesqueiras que se utilizam dessas áreas para suas 
atividades

→ Período: 01 ano (05 meses restantes)



→ Compreenderá os seguintes passos:

→ Estudo de dados históricos junto à comunidade, aos pescadores 
e atividades anteriormente realizadas, bem como levantamento 
bibliográfico do assunto.

→ Interação com os pescadores para realização de um diagnóstico 
da dinâmica pesqueira da região (aplicação de questionários, 
entrevistas e acompanhamento das atividades de pesca).

→ Observação e análise dos pontos de conflito causados pelas 
obras de implantação do Complexo Portuário do Açu na vida 
dos pescadores.

→ Desenvolvimento de propostas de ações mitigadoras 
(responsabilidade ambiental e social / sustentabilidade). 

METODOLOGIA DO TRABALHO



RESULTADOS PRELIMINARES

→ Deficiente diagnóstico da atividade pesqueira da região

→ Prefeitura de SJB: Censo Pesqueiro - 433 questionários

→ Empreendimento: apenas 15 formulários

→ Até o momento:
→ 20 formulários

→ 10 entrevistas

→ 01 debate sobre os conflitos

→ Próximas ações:
→ Aplicação de mais 80 formulários na comunidade de pescadores

→ Delimitação de rotas de pesca e pontos de conflito



RESULTADOS PRELIMINARES
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→ Região do Açu: pesqueiro mais importante (sobrevivência)

→ Problemas relatados:

→ Proibição da atividade da pesca próximo ao local das 
obras 

→ Falta de sinalização 
→ Falta de acompanhamento de representantes do 

empreendimento
→ Afugentamento dos peixes

→ No entanto, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, esses 
profissionais ainda vêem o empreendimento como algo 
extremamente importante para a região. 

RESULTADOS PRELIMINARES



→ Propostas de medidas mitigadoras:

→ Criação de uma área extrativista marinha na região: 
maior controle dos recursos da região, respeitando os 
períodos de reprodução das espécies, a fim de garantir 
maior sustentabilidade para a atividade

→ Destinação de cerca de 1% a 1,5% dos valores 
arrecadados pela Prefeitura Municipal para os 
pescadores 

→ Grande esforço para que sejam adotadas medidas adequadas que 
ajudem ao pescador diante desta nova realidade, sendo que estas 
devem ser adotadas de maneira participativa, envolvendo todos
os atores sociais envolvidos.

RESULTADOS PRELIMINARES



Obrigada!!Obrigada!!Obrigada!!


