






Água de lastro

Essencial para a navegação intermarítima

Proporciona equilíbrio e estabilidade aos navios 
sem carga

Segurança e eficiência das operações de 
navegação modernas



Água de lastro

O transporte marítimo movimenta: 
- mais de 80% das commodities mundiais

- um cargueiro com capacidade de 200.000 
toneladas pode carregar mais de 60.000 

toneladas de água de lastro

No Brasil 
cerca de 95% do comércio exterior 

é feito por via marítima



Água de lastro

estima-se que 12 bilhões de toneladas 
de água de lastro/ano 

são transferidas ao redor do mundo 
contendo 

cerca de três mil espécies de plantas e animais



Água de lastro

A IMO estima que cerca de 4.500 espécies são 
transportadas pela água de lastro pela frota 

mundial a qualquer momento

- a cada 9 semanas uma espécie marinha invade 
um novo ambiente em algum lugar do globo

CERCA DE 7 MIL ESPÉCIES DE SERES VIVOS SÃO 
TRANSPORTADOS POR DIA.



Água de lastro

Áreas Portuárias
concentram as atividades que podem 

transportar,  introduzir 
e dispersar novas espécies: 

as operações com água de lastro; 
limpeza de cascos de navios e

o tráfego das embarcações



Água de lastro
- impactos  -

Durante a operação de lastreamento
há a captura de organismos

bactérias e outros micróbios, vírus, pequenos 
invertebrados, algas, plantas, cistos, esporos, 

além de ovos e larvas de vários animais

que são transportados e despejados em um outro 
porto previsto na rota de navegação. 



Água de lastro

Estudo da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)

em navios nos portos brasileiros 
constatou que 

"foi evidenciado transporte de [...] coliformes 
fecais (13%), Escherichia coli (5%), [...] Vibrio 

cholerae O1 (7%), [...]".



Água de lastro
- impactos  -

BIOINVASÃO

Espécies exótica
espécies animal ou vegetal que ocorrem fora de 

sua área natural de ocorrência

Espécie exótica invasora
espécies que causam impactos negativos aos 

ecossistemas ou a bens humanos



Água de lastro
- impactos  -

Os organismos exóticos
não encontram no novo habitat inimigos naturais

- podem se adaptar às novas condições, 
expandindo-se rapidamente

- podem causar alterações na estrutura e no 
funcionamento da teia alimentar e até mesmo à 

eliminação de espécies nativas. 



Espécies invasoras



Espécies invasoras

Grande aglomerado de conchas de 
Corbícula (Corbicula fluminea) no fundo 

de Spring Creek, Marianna (Jackson 
County, Florida, EUA). 

Foto de Alan Cressler.



Água de lastro
- impactos  -

BIOINVASÃO
A introdução de espécies marinhas exóticas em 

diferentes ecossistemas, 
por meio da água do lastro dos navios, 

por incrustação no casco 
e outros vetores, foi

identificada como uma das quatro maiores 
ameaças aos oceanos do mundo.



Enfrentamento

Convenção Internacional para prevenção de 
poluição por navios – MARPOL 73/78

Resolução de Assembleia da Organização 
Marítima Internacional (IMO) A.868(20) - 1997

Convenção Internacional para controle e 
gerenciamento de água de lastro e sedimentos de 
navios – 2004



Enfrentamento

Programa Global de Gerenciamento de Água de 
Lastro (Global Ballast Water Management 
Programme – GloBallast) - IMO (ONU) em 2000

Objetivo: assistir os países em desenvolvimento 
no trato do problema do lastro dos navios 
visando reduzir a transferência de espécies 

marinhas não nativas indesejáveis que têm como 
vetor a água de lastro.



Enfrentamento

O Plano de Implementação do Projeto

seis portos (ou áreas-piloto) em países em 
desenvolvimento: 

Sepetiba, no Rio de Janeiro
Dalian, na China
Bombaim, na Índia
Kharg Island, no Irã
Saldanha, na África do Sul
Odessa, na Ucrânia.



Enfrentamento - Brasil

Lei nº 9.966/2000
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 
poluição causada por lançamento de óleo e outras 
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 
jurisdição nacional 

Res. Anvisa-RDC nº 72/2009
requisitos mínimos para a promoção da saúde em 
portos de controle sanitário instalados em território 
nacional e embarcações que por eles transitem



Enfrentamento - Brasil

Convenção Internacional para controle e 
gerenciamento de água de lastro e sedimentos 
de navios – 2004

* assinada pelo Brasil em 2005 e ratificada 
em 2010 (Decreto Legislativo nº 148/2010)

NORMAM 20/DPC
Norma da Autoridade Marítima (Diretoria de 
Portos e Costas, do Comando da Marinha) para o 
Gerenciamento da Água de Lastro de Navios 
(revisão em 2014)



Enfrentamento - Brasil

Documentação operacional obrigatória a toda 
embarcação que use água de lastro:

- Plano de Gerenciamento da água de lastro

- Formulário sobre água de lastro
- Livro de registro da água de lastro



Enfrentamento - Brasil

Troca oceânica
- a troca da água deve ser feita a pelo menos 200 

milhas náuticas da terra mais próxima
- em zonas com pelo menos 200 metros de 

profundidade 
- e com eficiência de pelo menos 95% de troca 

volumétrica da água de lastro. 
Tal sistema de troca da Água de Lastro deve ser 
aplicado a todas as embarcações que possam 

descarregar água de lastro nas AJB.





Seminário Questões ambientais nas atividades marítimas e portuárias

OAB/RJ - Comissões de Direito Ambiental e 
de Direito Marítimo, Portuário e do Mar

Denise Setsuko Okada
okada.ahmed@gmail.com


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

