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RESUMO 

A Agenda Ambiental Portuária Local pode ser resumida como um compromisso entre os 

diversos segmentos interessados a gestão de um porto, que através de um gesto de adesão e de 

partilha de responsabilidades é capaz de promover o desenvolvimento sustentável, 

contemplando as dimensões: ambiental, social e econômica. Esta agenda se ampara nas 

perspectivas do Gerenciamento Costeiro Integrado. Na pesquisa encontraram-se conflitos 

socioambientais relacionados ao Porto de Pelotas e ao Sistema Hidroviário Lagoa dos Patos - 

Canal São Gonçalo. Este estudo pretendeu elaborar uma pauta para a discussão futura da 

Agenda Ambiental Local para o Porto de Pelotas, por meio do estabelecimento de uma Zona 

de Possíveis Acordos (ZOPA). Para que isso fosse possível, foram realizadas entrevistas com 

vinte atores – os stakeholders, a metodologia adotada para a avaliação seguiu as orientações 

da abordagem de ganhos mútuos – Método Harvard de Negociação, o qual indica que deve-se 

focar em interesses e não em posições, com isso sondou-se os interesses explícitos e 

subjacentes de cada ator entrevistado, sendo possível de se visualizar um total de 35 tópicos 

diferentes de interesses entre todas as entrevistas, os quais foram cruzados a fim de se 

encontrar convergências, sendo encontrados assim 22 tópicos que possuem alguma 

convergência e que consistem na Zona de Possíveis Acordos (ZOPA). Os resultados trazem 

uma visão otimista quanto aos compromissos que podem ser assumidos entre a Autoridade 

Portuária e os stakeholders do porto – uma vez que estes demonstram, entre outros interesses, 

que gostariam de ver melhoria na qualidade dos recursos hídricos locais e de ter uma maior 

interação com a gestão do porto para que juntos possam ir à busca de ganhos mútuos. 

 

 

Palavras-chave: Agenda Ambiental Portuária Local, Gerenciamento Costeiro Integrado, 

Conflitos Socioambientais, Abordagem de Ganhos Mútuos, Método Harvard de Negociação, 

Zona de Possíveis Acordos. 



 

 
 

ABSTRACT 

The Local Port Environmental Agenda can be summarized as a compromise between the 

various port management stakeholders, that through a gesture of agreement and 

responsibility-sharing are capable to promote sustainable development, contemplating the 

environmental, social and economic dimensions. This agenda is supported by the Integrated 

Coastal Management perspectives. This research found socio-environmental conflicts related 

to the Port of Pelotas and to the Patos Lagoon - São Gonçalo Channel Waterway System. This 

study intended to elaborate a guide for the Port of Pelotas Environmental Agenda future 

discussions, through the establishment of a Zone of Possible Agreements (ZOPA). For that, 

twenty interviews were conducted with stakeholders, the evaluation methodology followed 

the mutual gain approach guidelines – Harvard Negotiation Method, which indicates that one 

should focus on interests rather than positions, thus seeking the explicit and underlying 

interests of each interviewed actor, being possible to visualize a total of 35 different topics of 

interest among all the interviews, which were crossed in order to find convergences, thus 

finding 22 topics that have some convergence and which consist of the Zone of Possible 

Agreements (ZOPA). The results provide an optimistic view of the commitments that can be 

made between a Port Authority and the port stakeholders - since they demonstrate, among 

other interests, that they would like to see better the quality of local water resources and 

greater interaction with management of the port for the creation of mutual gains. 

 

 

Keywords: Local Port Environmental Agenda, Integrated Coastal Management, Socio-

environmental Conflicts, Mutual Gain Approach, Harvard Negotiation Method, Zone of 

Possible Agreements. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão ambiental portuária constitui-se pela implementação contínua de um 

conjunto de processos, procedimentos, tecnologias ou métodos operacionais utilizados para 

eliminar ou controlar fontes de pressão ou de impactos ambientais originadas pelo 

desenvolvimento e a operação dos portos (BRASIL, 2016). 

Conforme Cunha et al. (2014), as atividades portuárias possuem um grande e 

diversificado poder de alteração sobre as condições ambientais, pois funcionam como 

infraestruturas consolidadoras da dinâmica territorial. 

É evidente a necessidade de que os portos adotem medidas de gestão ambiental, que 

infelizmente ainda são pouco aplicadas aos portos brasileiros. CIRM (1998) relata que as 

conquistas ambientais na área portuária dependem, em grande parte, do estabelecimento e 

implantação de políticas específicas para o setor, como a Agenda Ambiental Portuária (AAP). 

 “Se nos últimos anos houve melhorias na gestão ambiental nos portos brasileiros, 

muito se deve ao esforço individual de cada porto” (KITZMANN; ASMUS, 2006, p.1050). 

Para ANTAQ (2016), as agendas ambientais são fortes instrumentos de adequação das 

atividades portuárias às conformidades ambientais. Possui como fundamento o compromisso 

dos principais agentes responsáveis pelo combate à poluição portuária com a qualidade /do 

meio ambiente em que estão inseridos, em especial, daqueles que atuam no planejamento da 

atividade, sua implantação e sua operação. 

Segundo Brasil (2016), a Agenda Ambiental Portuária surgiu como um instrumento 

norteador das ações voltadas para a modelagem de um ambiente portuário saudável, seguro e 

que respeite o meio ambiente. Essa agenda expressa as diretrizes de promoção e melhoria da 

qualidade ambiental, com vistas à sustentabilidade. Estas diretrizes emanam da legislação 

geral, instruções normativas e resoluções que regram a política de gerenciamento costeiro, 

como também, de convenções e acordos internacionais ratificados pelo Brasil. E agregam 

ainda, iniciativas voluntárias de certificação ambiental, traduzidas para a realidade de cada 

porto de forma participativa e negociada entre os diversos segmentos interessados. 

 A Agenda Ambiental Portuária é uma política federal para o setor portuário, que se 

complementa por dois segmentos – Agenda Ambiental Local e Agenda Ambiental 

Institucional. A Agenda Ambiental Local pode ser resumida como um compromisso entre os 

diversos segmentos interessados na gestão de um porto (stakeholders), que através de um 

gesto de adesão e de partilha de responsabilidades, é capaz de promover o desenvolvimento 

sustentável, contemplando ainda as dimensões ambiental, social e econômica. Já a Agenda 
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Ambiental Institucional é um instrumento interno da organização do porto, que se apresenta 

por meio de um compromisso da atividade com a qualidade ambiental. 

Freeman (1984, p. 46) define stakeholder como “qualquer grupo ou indivíduo que 

pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos da organização.” 

Vinha (2010) incorpora ao termo stakeholder além dos membros da cadeia produtiva, 

as comunidades, as ONG´s, o setor público, e outras firmas e indivíduos formadores de 

opinião. A autora agregara ainda aos stakeholders as vítimas reais e potenciais dos impactos 

ambientais das atividades da organização. 

Para Clarkson (1995, p. 107) a longevidade da organização depende da “habilidade de 

seus gestores em criar riqueza, valor e satisfação suficientes para aqueles que pertencem a 

cada grupo de stakeholders, de modo que cada grupo continue como parte do sistema de 

stakeholders da corporação”. 

Oliveira e Waissman (2002) comentam sobre a importância da atuação socioambiental 

das empresas com relação a seus stakeholders: 

[...] Com o aumento da importância da questão ambiental e da transparência no setor 

empresarial, a interferência de novos stakeholders ligados à atuação socioambiental 

de empresas pode ter papel fundamental no desempenho de organizações. Não basta 

somente fazer os investimentos necessários para ter uma melhoria da qualidade 

socioambiental, ou fazer um investimento maciço em propaganda sem implementar 

as demandas socioambientais legítimas dos stakeholders. É cada vez mais crucial 

saber como fazer os investimentos ambientais e também comunicar as ações e 

resultados para os diferentes stakeholders, para que se obtenha uma melhoria de 

imagem frente a estes atores e responda as suas demandas socioambientais. Assim 

cresce a necessidade de entender-se as ferramentas de comunicação para identificar 

e expor os problemas e resultados socioambientais da empresa e monitorar a 

percepção dos principais stakeholders [...] (OLIVEIRA; WAISSMAN, 2002, p.187). 

Lam, Ng e Fu (2013) relatam que a gestão dos stakeholders é altamente relevante na 

compreensão do gerenciamento de portos e desenvolvimento hoje em dia. Pois um porto atua 

como um ponto de conexão que liga transporte marítimo e terrestre, o interior local e o país 

estrangeiro, vários fornecedores de serviços de transporte, bem como, o comércio e o sistema 

urbano onde o porto está localizado. Portanto, há muitas partes interessadas com interesses 

diversificados na gestão e no desenvolvimento do porto. 

Dada a importância da Agenda Ambiental Portuária e do envolvimento dos 

stakeholders na gestão dos portos, o presente trabalho possui como objeto de estudo o Porto 

de Pelotas (localizado no estado do Rio Grande do Sul - Brasil) e visa contribuir com uma 

pauta para subsidiar a possível construção futura da Agenda Ambiental Local para o referido 

porto, possibilitando também auxiliar na construção de Agendas Ambientais Locais para os 
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demais portos do Sistema Hidroviário da Bacia da Lagoa dos Patos, os quais hoje são todos 

administrados pela Superintendência do Porto de Rio Grande (SUPRG). 

 

1.1 Entendimento e Caracterização do Problema 

Cabe salientar que no início desta pesquisa, o Porto de Pelotas, assim como os Portos 

de Porto Alegre, Cachoeira do Sul e Estrela, eram administrados pela Superintendência de 

Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul (SPH), autarquia essa que foi extinta no dia 17 de 

abril do presente ano, com a promulgação da Lei Estadual nº 14.983 de 16 de janeiro de 2017. 

Com a extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul (SPH), o 

Porto de Pelotas, assim como os demais portos acima citados, passaram a ser administrados 

pela Superintendência do Porto de Rio Grande (SUPRG), autarquia que já administrava o 

Porto de Rio Grande. 

Os portos do Sistema Hidroviário da Bacia da Lagoa dos Patos estão iniciando uma 

trajetória de Gestão Ambiental, a exemplo do Porto de Pelotas, onde essa trajetória é 

motivada pelo novo contexto econômico em que ele se encontra.  

O Porto de Pelotas está passando por um momento especial ao que se refere à sua 

movimentação econômica, pois a empresa CMPC Celulose Riograndense começou a utilizar 

as instalações do porto em outubro de 2016 para o transporte de toras de madeira e esta 

operação está sob o comando da Sagres Agenciamentos Marítimos. 

Para que isso fosse possível, o Porto de Pelotas buscou a sua Licença de Operação 

(LO), junto ao órgão ambiental do estado do Rio Grande do Sul – a FEPAM (Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler), sendo a primeira licença ambiental 

para um porto emitida pelo referido órgão. Esta Licença de Operação – LO Nº 8162/2015 - 

DL – foi emitida pela FEPAM em 03 de dezembro de 2015 e está vigente até a data de 03 de 

dezembro de 2019. 

De acordo com GEMPO (2002), os portos organizados e instalações portuárias 

situados no mar territorial, são licenciados pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). E os portos organizados e instalações 

portuárias situados em águas interiores, são licenciados pelo órgão ambiental estadual. 

O Porto de Pelotas localiza-se em água interior, por esse motivo o licenciamento foi 

emitido pelo órgão ambiental estadual, a FEPAM. Entre as condicionantes da Licença de 

Operação a serem respeitadas, encontram-se as medidas de prevenção, controle e supervisão 

ambiental. As quais passam pelo controle dos efluentes líquidos, dos resíduos sólidos, das 
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emissões atmosféricas, do armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e do 

armazenamento e abastecimento de líquidos combustíveis e inflamáveis. Além disso, também 

deve haver monitoramento da qualidade da água e do ar e monitoramento da água 

subterrânea. Quanto à dragagem, esta licença concede licenciamento para a manutenção da 

profundidade nos atracadouros, bacias de evolução e canal de navegação. E ela trata ainda do 

gerenciamento de riscos, da auditoria ambiental, da gestão ambiental no porto, entre outros 

aspectos. 

Um ponto positivo é que a licença ambiental permite ao Porto de Pelotas atrair ainda 

mais investimentos. Outro aspecto positivo que pode ajudar a impulsionar as questões 

ambientais e também a economia dos portos, é a vantagem que a hidrovia possui em ser mais 

sustentável do que outros modais de transportes – como rodovias e ferrovias, em especial 

porque consome menos combustível fóssil e emite menos poluente, o que pode ser observado 

na Figura 1. 

Figura 1: Comparativo entre modais de transporte no Brasil. 

 
Fonte: CNA (2017). 

Apesar de ser um dos modais menos agressivos ao meio ambiente, o transporte 

hidroviário ainda é o de menor participação no transporte de cargas. A matriz brasileira de 

transportes é, em todo o mundo, uma das mais concentradas no setor rodoviário, algo em 
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torno de 60%. Já o modal ferroviário participa com 24%, enquanto o hidroviário responde 

apenas por 17% do total (RODRIGUES, 2009). 

É notória a dificuldade financeira enfrentada pelo poder público no momento, que por 

consequência deixa de investir nos portos, o que acaba por dificultar ainda mais as práticas de 

gestão ambiental. 

Para Rodrigues (2009) há muito tempo que o pensamento ecológico deixou de ser uma 

bandeira dos ambientalistas para se tornar uma preocupação cotidiana do cidadão comum. 

Uma vez que possuímos a maior rede hidroviária do planeta, é natural que todos os que 

participam do sistema envolvam-se seriamente na solução dos problemas existentes, bem 

como, na luta pela manutenção e melhoria das condições naturais dos nossos cursos d’água. 

Nesse contexto, a Agenda Ambiental Local pode ser uma ferramenta importante de 

gestão ambiental, visto que, de acordo com ANTAQ (2011), esta consiste em instrumentos de 

planejamento e articulação das Autoridades Portuárias e demais responsáveis por instalações 

portuárias, com os agentes intervenientes ou afetados pela atividade (stakeholders), o que 

envolve um conjunto distinto desses agentes durante sua elaboração e tratamento das questões 

ambientais portuárias sob um ângulo diferente. 

Além de que, uma Agenda Ambiental Local pode auxiliar na administração de 

conflitos e ainda alavancar soluções – inclusive econômicas.  

Conforme Cunha et al. (2014), um porto que demonstre responsabilidade 

socioambiental ganhará em competitividade, pois agrega um padrão de gestão ambiental aos 

demais atributos com os quais conta para disputar a preferência na movimentação de cargas. 

Diante do disposto e com a finalidade de auxiliar os processos de adequação ambiental 

do Porto de Pelotas, se faz necessária uma primeira aproximação com seus stakeholders. E 

esse trabalho de facilitação para a construção de entendimentos tem como etapa preliminar o 

conhecimento dos interesses dos diferentes atores, de modo a incorporar na pauta (ou roteiro) 

dos temas da possível discussão da Agenda Ambiental Local, as questões de verdadeiro 

interesse, garantindo efetividade ao processo de diálogo. 

A elaboração de uma pauta de discussões deve favorecer as convergências. 

Possibilitando que posteriormente, quando já houver um clima desarmado de diálogo, possa 

então se avançar para a abordagem dos temas mais polêmicos. 

Uma boa pauta é aquela que contém os temas mais relevantes, cuja sequência é a 

didática para a compreensão dos fenômenos envolvidos e cuja abordagem estimula a 
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apresentação dos diferentes pontos de vista, demonstrando abertura e disposição para repassar 

a realidade em todos os seus aspectos. 

Levar essa pauta ao debate não é a primeira atividade de quem se propõe a facilitar o 

processo. Para cumprir bem o seu papel o facilitador deve contar com uma boa análise dos 

fenômenos de conflitos e especialmente ter conhecimento das diferentes visões trazidas pelos 

atores envolvidos. 

Desse modo, a contribuição do presente trabalho será a estruturação de uma pauta 

condutora de debates, que possa auxiliar na construção futura da Agenda Ambiental Local do 

Porto de Pelotas, bem como, das demais Agendas Ambientais Locais para os portos do 

Sistema Hidroviário da Bacia da Lagoa dos Patos. 

 Uma vez que estes demais portos ainda não possuem uma Agenda Ambiental Local, 

assim a forma de condução desta pesquisa permite auxiliar no modo de como conduzir a 

elaboração de uma pauta para a discussão desta agenda. 

 

1.2 Justificativa 

A exemplo do que ocorre em muitas cidades costeiras do Brasil e do mundo, Pelotas 

também sofre com fatores de pressão sobre os ecossistemas costeiros, há degradação da 

qualidade da água por lançamento de esgoto doméstico e industrial – grande parte destes in 

natura, como também, por introdução de agrotóxicos decorrentes das grandes áreas de 

cultivos – tais como arroz e soja, o que ocasiona ainda a contaminação dos solos e banhados 

(termo regional para denominar uma área úmida equivalente ao brejo), ambientes estes que 

contam com uma rica flora e fauna, são inúmeras as espécies de peixes, aves, anfíbios, répteis, 

mamíferos e também animais invertebrados, inclusive muitas destas espécies ameaçadas de 

extinção, que habitam os banhados. Ocorre também ocupação irregular, descarte inapropriado 

de resíduos sólidos urbanos, entre outros fatores que contribuem para a degradação da zona 

costeira. 

Somando a estes fatores, ocorre também atividade portuária em Pelotas. Para Brasil 

(2014), a atividade portuária se desenvolve em ambientes sensíveis e possui elevado potencial 

de geração de impactos ambientais. 

Por outro lado, os portos encontram-se em expansão no país, como pode-se observar 

no Porto de Pelotas, que está passando por um momento especial ao que se refere à sua 

movimentação econômica. 
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Diante do disposto, torna-se evidente a adoção de práticas de gestão ambiental 

portuária por parte do Porto de Pelotas, além das já exigidas na Licença de Operação (LO), de 

modo a prevenir e também mitigar fatores que contribuem ainda mais para a degradação da 

zona costeira. 

Hoje há duas empresas operadoras portuárias em Pelotas – Sagres Agenciamentos 

Marítimos e Navegação São Gonçalo, que movimentam basicamente cargas como: madeira, 

clínquer, coque de petróleo, arroz, soja, trigo, fertilizante e carga conteinerizada de cadeiras 

de rodas elétricas (informação fornecida no ano de 2016 pela Autoridade Portuária de Pelotas 

– Chefe de Divisão do Porto de Pelotas, durante conversa preliminar à pesquisa). 

O Porto de Pelotas está transportando toras de madeira de eucalipto (de onde provém a 

celulose, que é a matéria-prima da produção de papel) para a empresa CMPC Celulose 

Riograndense desde outubro de 2016 – mês em que os testes operacionais iniciaram. E esta 

operação está sob o comando da Sagres Agenciamentos Marítimos. Estas empresas 

qualificaram a infraestrutura do porto público e revitalizaram a orla portuária de Pelotas. 

As toras são oriundas de 14 municípios da zona sul e chegam até o Porto de Pelotas 

carregadas em caminhões bitrens através de rodovias, como a BR 116 e BR 392. Conforme 

Ross (2016), os municípios que fornecem as toras são: Aceguá, Arroio Grande, Bagé, 

Candiota, Capão do Leão, Cerrito, Herval, Hulha Negra, Jaguarão, Pedras Altas, Pedro 

Osório, Pinheiro Machado, Piratini e Rio Grande. Estes são responsáveis pelo envio de 

madeira proveniente de 100 mil hectares de áreas plantadas. 

A logística prevista na nova operação tem foco no incremento da hidrovia gaúcha e 

revitalização da orla portuária, mudando positivamente o cenário local com a criação de 800 

empregos diretos e 2 mil indiretos, através da união entre Celulose Riograndense e Sagres 

Agenciamentos Marítimos. As empresas deram prioridade às contratações de mão de obra da 

região (MAZZA, 2016). 

Um dos impactos positivos decorrentes dessa operação é a geração de 800 empregos 

diretos em silvicultura, colheita, transporte e operações portuárias, fora os empregos indiretos, 

como em revendedoras de combustíveis, mecânicas e borracharias (MAGALHÃES, 2016). 

Diversas adequações foram feitas no porto para que fosse concretizado o Terminal de 

Toras de Pelotas (TTP), conforme Figura 2. Ross (2016) relata que dentre as adequações 

feitas no Porto de Pelotas pelas empresas, está a construção do espaço administrativo, 

alterações no pátio, colocação de novas balanças de pesagem e scanner e proteção para o cais 
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de atracação. O local tem capacidade de armazenamento de aproximadamente 12 mil 

toneladas de toras e recebeu cerca de R$ 35 milhões em investimentos. 

Figura 2: Descarga de toras de eucalipto no Terminal de Toras de Pelotas. 

 
Fonte: Acervo da autora (2017). 

O investimento promove, também, a injeção de R$ 4,5 milhões por mês na economia 

local. A Prefeitura de Pelotas, através de convênio com a CMPC Celulose, participou do 

investimento de mais de R$ 2 milhões na projeção e execução da nova infraestrutura para 

possibilitar o incremento operacional do Porto de Pelotas. Uma transformação viária na zona 

sul da cidade foi realizada, para neutralizar impactos aos moradores devido ao aumento do 

trânsito decorrente do transporte de toras de madeira em caminhões (MAGALHÃES, 2016). 

De acordo com Magalhães (2016), o uso do porto para o transporte de toras também 

está trazendo outros benefícios para o município, através da contrapartida que cabe ao 

agenciador portuário. A região das Doquinhas está passando por obras de drenagem para 

acabar com alagamentos e enchentes, parte da rua Conde de Porto Alegre e de outras vias que 

compõem o trajeto de acesso ao porto foram asfaltadas, e a PATRAM – Patrulha Ambiental 

da Brigada Militar – ganhou um terreno e terá seu quartel construído nesta área da cidade.O 

estado também recebeu contrapartida, por conta da CMPC e da Sagres o porto público foi 

revitalizado com a doação de uma nova balança e a implantação de oficinas. Além de que, a 

Sagres desenvolveu a revitalização externa da área do terminal, colocou muro acústico, 

construiu passeios públicos e requalificou a fachada com intervenções de artistas locais, o que 

pode ser visto na Figura 3 
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. 

Figura 3: Intervenções artísticas nos muros do Terminal de Toras de Pelotas. 

 
Fonte: Acervo da autora (2017). 

A Sagres agencia toda a operação, mas os caminhões que realizam o transporte das 

toras das florestas até o pátio da Sagres no Porto de Pelotas pertencem a BBM Logística. No 

pátio, após os caminhões da BBM descarregarem, os caminhões da Sagres realizam o 

transporte das toras estocadas até o cais, local no qual as barcaças atracam, barcaças estas que 

pertencem a Navegação Aliança. 

O terminal da Sagres ocupa 23.500 m² de área à beira do Canal São Gonçalo. Os 

caminhões carregados chegam ao local utilizando o acesso sul totalmente asfaltado. E após 

passarem pela balança, para registro de peso e medida, são descarregados por dois guindastes 

holandeses. Um terceiro guindaste, sueco, de alta tecnologia (reduzida poluição sonora e 

fumaça) conduz as toras até a barcaça. Cada uma dessas barcaças comporta a carga de 80 a 90 

caminhões bitrens (2.500 toneladas) e leva 18 horas de viagem até Guaíba, onde a madeira é 

transformada em celulose e levada para o Porto de Rio Grande (MAGALHÃES, 2016). Na 

Figura 4 podemos observar o carregamento de toras no Porto de Pelotas. 
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Figura 4: Carregamento de toras no Porto de Pelotas. 

Fonte: Acervo TopCam Imagens (2016). 

De acordo com Ross (2016), a previsão é que em seu ápice de operação, o número de 

barcaças carregadas no porto possa chegar a seis por dia. E com essa operação o porto passa a 

transportar 1,6 milhão de toneladas/ano, sendo que a média anterior era de 400 mil 

toneladas/ano. 

O projeto do terminal deverá durar dez anos. O contrato é renovado a cada 36 meses. 

Com o término das operações, todos os investimentos e as estruturas ficam para o estado 

(MAGALHÃES, 2016). 

  Resumidamente o trajeto das toras de madeira se apresenta conforme o que segue: 

- as toras chegam ao Porto de Pelotas através de caminhões bitrens, que acessam a 

cidade pelas rodovias BR 116 e BR 392; 

- no porto elas são carregadas em barcaças (chatas) e seguem pela hidrovia, por 

navegação interior, durante o período de 18 horas de viagem, tendo como destino a CMPC, 

fábrica de celulose e papel com sede em Guaíba – distante 237 quilômetros por rodovia – de 

acordo com o Google Maps (2017); 

- na fábrica a pasta de celulose é extraída das toras de eucalipto; 

- parte da pasta de celulose retorna pela hidrovia através das mesmas barcaças e agora 

tendo como destino o Porto de Rio Grande, local onde é encaminhada, através da navegação 

de longo curso, para a exportação. 

A representação do fluxo da madeira e da celulose na hidrovia pode ser observada na 

Figura 5: 
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Figura 5: Fluxo da Madeira e da Celulose na Hidrovia. 

 
Fonte: Painel Florestal (2015). 

Esse crescimento econômico impulsiona o aproveitamento da malha hidroviária do 

estado do Rio Grande do Sul e por extensão, o projeto da Hidrovia do Mercosul (Hidrovia 

Brasil-Uruguai). Em relação a essa hidrovia internacional, o Porto de Pelotas possui uma 

importância estratégica, visto que no contexto da mesma, ele é o primeiro porto brasileiro em 

funcionamento nessa rota para as cargas que vem do Uruguai. 

Assim, além de permitir um mergulho nesse processo, espera-se que a presente 

pesquisa possa contribuir com a boa prática de gestão ambiental dos portos do Sistema 

Hidroviário da Bacia da Lagoa dos Patos, trazendo contribuições para a construção da Agenda 

Ambiental Local para o Porto de Pelotas. 

 

1.3 Objetivo Geral 

- Auxiliar na qualificação da gestão ambiental do Porto de Pelotas, por meio de 

subsídios para a construção da Agenda Ambiental Local. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

- Verificar a necessidade e o interesse da implantação da Agenda Ambiental Local 

para a Autoridade Portuária de Pelotas. 
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- Fazer um mapeamento de atores (stakeholders) e temas de conflitos socioambientais 

relacionados ao porto e a hidrovia, tendo como auxílio a pesquisa de Knuth (2013). 

- Analisar as visões dos atores (stakeholders) e construir os tópicos da pauta da 

Agenda Ambiental Local para o Porto de Pelotas, por meio da elaboração de uma Zona de 

Possíveis Acordos (ZOPA). 
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2 METODOLOGIA 

O presente estudo, de abordagem qualitativa, consistiu em uma pesquisa exploratória 

sobre a hidrovia, que através de um estudo focado no Porto de Pelotas e seu entorno, gerou 

elementos capazes de ajudar a compreender o conjunto como um todo. 

De acordo com Minayo et al. (2002), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Pois se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, por 

isso que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Conforme Gil (2008, p. 27), “as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este 

tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado”. 

De modo em que os objetivos do presente trabalho pudessem ser alcançados, a 

metodologia adotada para a obtenção de dados consistiu na realização de entrevistas com os 

atores – os stakeholders ou partes interessadas – que possuem influência ou que são 

influenciados pela movimentação de cargas no Porto de Pelotas e/ou pelo uso do sistema 

hidroviário. E contou ainda, com o apoio de levantamento de dados por meio de revisão 

conceitual documental e consultas ao noticiário local. 

O método adotado para a realização das entrevistas foi o de entrevista estruturada. Que 

de acordo com Marconi e Lakatos (2003), é aquela em que o entrevistador segue um roteiro 

previamente estabelecido, onde as perguntas feitas são predeterminadas. Realiza-se de acordo 

com um formulário elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de acordo 

com um plano. 

Para Gil (2008, p. 113), “a entrevista estruturada desenvolve-se a partir de uma relação 

fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados, que 

geralmente são em grande número”. 

Este formulário contou com 25 perguntas e encontra-se exposto no Apêndice A - 

Questões das Entrevistas, da presente pesquisa. As perguntas foram preparadas com a 

finalidade de caracterizar a situação dos atores e a relação destes com o ambiente portuário, 

foram realizadas também, perguntas sobre necessidades, interesses e posições dos atores.  

O formulário foi elaborado de modo que as perguntas fossem feitas de forma cruzada, 

sendo que mais de uma pergunta procurou apurar algum tipo de fenômeno de resposta e com 

o mesmo objetivo. Assim, buscou-se por outro ângulo a subjetividade das respostas, a 
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exemplo do que foi respondido pelo ator “PESCA - Z3 E FÓRUM¹”, conforme relato que 

segue: 

Quando feita a pergunta: Como a sua atividade muda o ambiente da Lagoa dos 

Patos e/ou do Canal São Gonçalo? – A resposta do ator foi: 

“Eu penso que não muda, nós somos extrativistas que botamos a rede em um dia e tiramos 

no outro, pescamos dentro da legislação, temos uma legislação específica para a Lagoa dos 

Patos, penso que não damos prejuízo. Também não usamos nada como alguns pescadores 

licenciados aí usam em outros lugares, como dinamite e várias outras coisas perigosas, nós 

não. Nós simplesmente pescamos seletivamente com redes, conforme a legislação, não 

usamos nada químico, nada que ao meu ver possa prejudicar a água”. PESCA - Z3 E 

FÓRUM¹ 

Já, quando feita a pergunta: Como as pessoas que têm a mesma atividade que você 

podem ajudar a cuidar da Lagoa dos Patos e/ou do Canal São Gonçalo? – A resposta do 

ator foi: 

“Embora eu diga que a gente não depreda, nós também somos seres humanos e usamos 

muito material para o nosso trabalho do dia-a-dia, o normal para a pesca. Mas eu acho sim 

que os órgãos ambientais poderiam capacitar, orientar os pescadores em função disso. 

Embora a gente já defenda não pescando no período de defeso, nós também acabamos 

enviando os nossos dejetos para a água, nós vivemos em uma comunidade de 4000 pessoas 

que tem o seu próprio lixo e que muitas vezes vai para a água. Acho que os órgãos 

ambientais teriam que fazer palestras, conscientização, esse tipo de coisa assim, por parte 

do governo e do privado [...]”. PESCA - Z3 E FÓRUM¹ 

 Desse modo, foi possível constatar que quando feita a pergunta por outro ângulo, 

surgiu de certa forma uma oposição de respostas, visto que no primeiro momento o ator 

relatou que a atividade não interfere no ambiente, já no segundo momento ele assume que os 

pescadores acabam despejando os resíduos na água. 

Com relação à seleção dos atores, preliminarmente foram selecionados alguns para 

serem entrevistados, o levantamento destes atores foi possível de ser realizado a partir de uma 

conversa que antecedeu a pesquisa, junto a Autoridade Portuária de Pelotas (Chefe de Divisão 

do Porto de Pelotas), como também, através da observação do espaço em campo e de 

consultas ao noticiário local. E estes atores preliminarmente selecionados encontram-se 

listados a seguir: 

- Autoridade Portuária de Pelotas (Chefe de Divisão do Porto de Pelotas); 

- Empresas operadoras portuárias de Pelotas (Sagres Agenciamentos Marítimos e 

Navegação São Gonçalo); 



 

30 
 

- Governo local (Secretaria de Qualidade Ambiental, Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo e Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana);  

- Praticagem da Lagoa dos Patos; 

- Conservação governamental – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 

Luis Roessler – FEPAM; 

- Conservação não governamental – ONG; 

- Coordenação do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim e 

Canal São Gonçalo; 

- Coordenação do Fórum da Lagoa dos Patos; 

- Entidade representativa da Pesca; 

- Entidade representativa da Náutica; 

- Entidade representativa da Comunidade local; 

- Representante da Universidade Federal de Pelotas na discussão da reabilitação do 

Porto de Pelotas. 

Destes atores preliminarmente selecionados, não foi possível de se estabelecer contato 

com a Secretaria de Qualidade Ambiental do município de Pelotas e também com a empresa 

operadora portuária Navegação São Gonçalo. 

A estratégia de comunicação adotada para o estabelecimento de contato com os atores 

preliminarmente selecionados ocasionou-se por meio de visita in loco para a apresentação do 

projeto, como também, contato via telefone, e-mail e rede social (Facebook), a internet foi a 

grande facilitadora do acesso aos contatos. 

Através de consultas ao noticiário local, descobriu-se que existiram dois movimentos 

que questionaram as formas de reabilitação do Porto de Pelotas, o #OcupaQuadrado e o 

#OcupaPorto, os quais aconteceram em momentos diferentes e que estão expostos no capítulo 

4 desta pesquisa. Através da rede social Facebook foi possível, também, de se aproximar de 

discussões feitas no passado não muito distante por estes grupos, o que possibilitou localizar 

atores que conduziram estes movimentos. 

Além das entrevistas realizadas com os atores preliminarmente selecionados, foram 

realizadas entrevistas também com outros atores que apareceram ao longo da pesquisa. E 

estes atores que apareceram ao longo da pesquisa, foram indicados por atores preliminarmente 

selecionados, o que sugere o uso da metodologia Bola de Neve. 

De acordo com Baldin e Munhoz (2011), uma via para a execução do trabalho de 

pesquisa em comunidades é a técnica metodológica Bola de Neve – Snowball, também 
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conhecida como Snowball Sampling. Essa técnica é um modo de amostra não probabilística 

utilizada em pesquisas sociais, onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos 

participantes, que por sua vez indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que 

seja alcançado o objetivo proposto, o chamado Ponto de Saturação. Este ponto é atingido 

quando os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas 

anteriores, sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa. 

Desse modo, foi possível de se estabelecer contato e realizar entrevistas com um total 

de 20 atores, os quais se encontram relacionados no Quadro 1: 

Quadro 1: Relação dos atores entrevistados. 

ATORES ENTREVISTADOS E NOME 

ADOTADO PARA A PESQUISA 

APRESENTAÇÃO DOS ATORES 

PESCA - Z3 E FÓRUM¹ 1- Presidente da Colônia de Pescadores e Aquicultores 

Z-3; Vice-Presidente do Fórum da Lagoa dos Patos. 

PESCA - CANAL² 2- Liderança da Pesca do Canal São Gonçalo - 

Pelotas. 

PESCA - PESQUISADOR³ 3- Pesquisador da área da Pesca; Ex-Secretário 

Municipal de Pesca do Município de Rio Grande; Ex-

Diretor do Departamento de Pesca, Aquicultura, 

Quilombolas e Indígenas da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do 

Governo do estado do Rio Grande do Sul. 

NÁUTICA DE RECREIO - REGATAS
4
 4- Diretor do Clube de Natação e Regatas Pelotense. 

NÁUTICA DE RECREIO - SALDANHA
5
 5- Comodoro do Veleiros Saldanha da Gama. 

NÁUTICA DE RECREIO - VELEJADOR
6
 6- Velejador e sócio do Veleiros Saldanha da Gama. 

NÁUTICA DE RECREIO - VELEJADOR
7
 7- Velejador e sócio do Veleiros Saldanha da Gama 

desde 1967. 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
8
 8- Presidente da Associação Comunitária dos 

Moradores da Balsa - ACMB. 

AGENTE COMUNITÁRIA
9
 9- Agente Comunitária do Bairro Porto, participou dos 

movimentos #OcupaQuadrado e #OcupaPorto; 

Integrante do Katanga's Nova Geração Espaço 

Cultural; Educadora do CCMar - Cruzeiro do Saber, 

ambos projetos integram o projeto Porto das Artes, 

desenvolvido pela CMPC e pela Sagres. 

SECRETARIA MUNICIPAL - SDET
10

 10- Secretário Municipal – Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo – SDET. 

SECRETARIA MUNICIPAL - SGCMU
11

 11- Superintendente de Planejamento Territorial – 

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e 

Mobilidade Urbana – SGCMU. 

PROFESSOR DA UFPEL
12

 12- Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UFPel – Representou a antiga gestão da UFPel junto 

às Audiências Públicas e demais reuniões sobre a 

reabilitação do Porto de Pelotas. 

EX-GESTOR AMBIENTAL PORTUÁRIO
13

 13- Ex-Gestor Ambiental Portuário – Atuou na 

Divisão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do 

Porto do Rio Grande; Professor dos cursos de Gestão 
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Ambiental e de Engenharia Hídrica da UFPel. 

CONSERVAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - 

RASTRO
14

 

14- Rastro Selvagem – Empresa que tem como missão 

contribuir com o desenvolvimento sustentável, por 

meio de projetos socioambientais que promovam a 

conservação da natureza, amparados por instrumentos 

de educação ambiental, ecologia, arte e comunicação. 

O Rastro Selvagem integra o projeto Porto das Artes, 

desenvolvido pela CMPC e pela Sagres. 

CONSERVAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - 

GEEPAA
15

 

15- Coordenador da ONG Grupo Especial de Estudo e 

Proteção do Ambiente Aquático (GEEPAA) – O 

GEEPAA integra o Conselho Municipal de Proteção 

Ambiental de Pelotas (COMPAM) e articula-se com 

órgãos como o ICMBio; Professor do curso de Gestão 

Ambiental da UFPel. 

CONSERVAÇÃO GOVERNAMENTAL - FEPAM
16 

16- Coordenador da Regional Sul/Pelotas – Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler - RS (FEPAM). 

COMITÊ DE BACIA
17

 17- Presidente do Comitê de Gerenciamento das 

Bacias Hidrográficas da Lagoa Mirim e do Canal São 

Gonçalo – Comitê Mirim-São Gonçalo. 

PRATICAGEM DA LAGOA DOS PATOS
18

 18- Capitão da Praticagem da Lagoa dos Patos. 

OPERADORA PORTUÁRIA - SAGRES
19

 19- Sagres Agenciamentos Marítimos – Operadora 

Portuária do Porto de Pelotas. 

PORTO DE PELOTAS
20

 20- Autoridade Portuária de Pelotas – Chefe de 

Divisão do Porto de Pelotas – Superintendência do 

Porto do Rio Grande (SUPRG). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Contando com o consentimento prévio dos entrevistados, foram registrados os áudios 

das entrevistas por meio de um dispositivo de gravação, para que após a conclusão destas 

fosse possível realizar as transcrições. As transcrições totalizaram um número de 151 páginas 

e por esse motivo optou-se por não fornecer elas na íntegra. Porém, foi elaborado um quadro 

síntese das entrevistas, que possibilitou a análise das falas dos 20 atores entrevistados. Este 

quadro apresenta as visões dos atores, os nomes adotados para a pesquisa, os tópicos gerais 

analisados estabelecidos através das 25 questões do formulário das entrevistas, os argumentos 

ou posições apresentados pelos atores entrevistados e os interesses explícitos e subjacentes 

sondados a partir da visão de cada ator entrevistado. Este quadro síntese pode ser visto no 

Apêndice B - Síntese das Entrevistas. 

Foram construídos quadros de análises a fim de avaliar os resultados das entrevistas e 

chegar ao reconhecimento da Zona de Possíveis Acordos (ZOPA) – onde deixou-se de lado a 

situação dos atores e foram selecionados os argumentos e posições destes, a fim de filtrar as 

respostas e chegar aos interesses explícitos e subjacentes. 
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O primeiro quadro de análise (capítulo 5) apresenta os interesses sondados a partir da 

visão dos atores entrevistados, sendo possível de se visualizar um perfil de interesses 

encontrado por ator. 

O segundo quadro de análise (capítulo 5) apresenta os 35 tópicos diferentes de 

interesses encontrados entre todos os atores entrevistados. Tais interesses foram cruzados a 

fim de se reconhecer as convergências, sendo encontrados assim 22 tópicos de interesses que 

possuem alguma convergência. 

No último quadro de análise (capítulo 5) é possível visualizar os 22 tópicos 

encontrados nas entrevistas que possuem alguma convergência e que consiste na Zona de 

Possíveis Acordos (ZOPA), que indica a pauta base para a discussão futura da Agenda 

Ambiental Local para o Porto de Pelotas. 

A presente pesquisa teve como uma de suas orientações, a Cartilha sobre Agendas 

Ambientais Portuárias da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e a 

Agenda Ambiental Local do Porto de Santos. Para a preparação da pauta base para a 

discussão pública da Agenda Ambiental Local para o Porto de Pelotas, se trabalhou com a 

orientação da metodologia de negociação de conflitos da abordagem de ganhos mútuos – 

Método Harvard de Negociação. Essa metodologia indica que depois de conhecer os 

interesses de cada setor, se passe para a visualização de um conjunto de pontos de 

convergências, que consiste na Zona de Possíveis Acordos (ZOPA). 

Esta pesquisa também buscou encontrar conflitos socioambientais relacionados ao 

porto e a hidrovia. No que tange a percepção de conflitos socioambientais locais, a 

Dissertação de Knuth (2013) apresentou um estudo sobre os conflitos de uso da zona 

portuária de Pelotas, onde foram mencionados pelo autor os conflitos socioambientais 

encontrados referentes à porção de terra do porto (porto e retroporto). 

Os conflitos socioambientais portuários devem ser estudados também em relação ao 

uso das águas e por essa razão este trabalho buscou os demais atores que utilizam de alguma 

forma as águas na área de influência do porto. Desse modo, foi possível complementar o 

leque de atores e temas de conflito em terra pela localização de novos sujeitos.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Este capítulo apresenta o referencial teórico de suporte para a presente pesquisa. 

 

3.1 A Zona Costeira e o Gerenciamento Costeiro 

A zona costeira é o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo 

seus recursos ambientais, abrangendo as faixas marítima e terrestre (BRASIL, 1997). 

Para Marroni e Asmus (2005), pode-se dizer, de forma simplificada, que a zona 

costeira é uma área de usos múltiplos, localizada entre a terra e o mar. Nos sistemas costeiros 

e nas áreas adjacentes, desenvolvem-se diversas atividades humanas que envolvem o uso, às 

vezes inadequado, dos recursos naturais ali existentes. 

Cicin-Sain e Knecht (1998) apresentam algumas características da zona costeira: 

[...] a área costeira é dinâmica e se caracteriza por frequentes mudanças nos aspectos 

físicos, como por exemplo, a alteração de praias. São ecossistemas valiosos de 

grande produtividade e biodiversidade, abrigando florestas tropicais, manguezais, 

recifes de corais, entre outros, os quais proporcionam o habitat para muitas espécies. 

Elementos costeiros como recifes de corais, florestas tropicais, praias e sistemas de 

dunas, servem como defesas naturais contra tempestades, inundações e erosões. A 

área é geralmente de grande valor para a população humana, assim as pessoas 

procuram se instalar, usar e desfrutar dos recursos costeiros e marítimos do local. A 

área costeira oferece a base para todas as atividades humanas no mar, de recreação 

marítima e pesca a transportes de cargas e desenvolvimento mineral (CICIN-SAIN; 

KNECHT, 1998, p. 40). 

De acordo com Alfredini e Arasaki (2009), o Brasil possui 7.367 km de linha de costa 

voltada para o Oceano Atlântico, que se ampliam para mais de 8.500 km considerando os 

recortes litorâneos, como baías, enseadas, entre outros. A zona costeira brasileira abriga uma 

grande diversidade de ecossistemas de alta relevância ambiental, alternando: mangues, 

marismas, restingas, campos de dunas, estuários, lagunas, deltas, recifes de corais, costões, 

além de outros ambientes que possuem significativa riqueza em termos de recursos naturais e 

ambientais, o que exige a ordenação da ocupação, gestão e controle dos espaços litorâneos, 

que se apresenta por meio de um processo de gerenciamento costeiro. 

Um dos pontos fundamentais a ser implementado no processo de gerenciamento 

costeiro é a participação da comunidade. O motivo desse procedimento não se limita somente 

em reavaliar ações antrópicas no meio em estudo, mas, também, na busca por uma 

valorização do indivíduo, da coletividade em processos que irão interferir, direta ou 

indiretamente, no modo de viver dessas comunidades (MARRONI; ASMUS, 2005). 

A participação comunitária é um instrumento excepcional e indispensável em um 

plano de gestão que se mostra, prioritariamente, descentralizado e popular. É necessário 
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resgatar a auto-estima da população, para que esta descubra a sua importância como co-

gestora de seu município, estado ou nação (MARRONI; ASMUS, 2005). 

Assim sendo, se faz necessária uma nova consciência de gestão, que integre a 

comunidade e o poder público – uma gestão participativa. Devendo esta proporcionar ainda a 

integração intersetorial, intergovernamental, espacial, internacional e com a ciência – o que se 

configura como “Gerenciamento Costeiro Integrado” (GCI). 

Para Cicin-Sain e Knecht (1998), o Gerenciamento Costeiro Integrado pode ser 

definido como um processo contínuo e dinâmico, no qual decisões são tomadas visando o uso 

sustentável, desenvolvimento e proteção das áreas marinhas e costeiras e de seus recursos. Os 

autores também relatam que o Gerenciamento Costeiro pode se desenvolver de diferentes 

formas, conforme as particularidades, condições físicas, socioeconômicas, culturais e políticas 

das diferentes nações. 

Marroni e Asmus (2005) relatam que o Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI) 

surgiu da necessidade de se administrar os recursos naturais da zona litorânea de forma 

sustentável. Estas regiões possuem grande atrativo comercial, industrial e turístico. Por esse 

motivo, o desgaste dos recursos é evidenciado em vários aspectos, como o aumento da 

poluição urbana e industrial, pesca predatória, exploração maciça de recursos minerais, entre 

outros problemas igualmente relevantes. 

As metas do Gerenciamento Costeiro Integrado são: atingir o desenvolvimento 

sustentável de áreas costeiras e marinhas; reduzir a vulnerabilidade das áreas costeiras e de 

seus habitantes aos riscos naturais; e manter os processos ecológicos essenciais, os sistemas 

de suporte à vida e a diversidade biológica nas áreas costeiras e marinhas (CICIN-SAIN; 

KNECHT, 1998). 

O Capítulo 17 da Agenda 21 (documento criado pela Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992), diz que 

todos os países devem implementar programas de gestão integrada da zona costeira e 

marinha, visando a utilização desses espaços de forma sustentável (ALFREDINI; ARASAKI, 

2009). 

Alfredini e Arasaki (2009) relatam que a gestão integrada da zona costeira brasileira 

deve nortear-se pelas seguintes recomendações: 

- estabelecimentos de níveis de criticidade de gestão a partir do zoneamento ecológico-

econômico, permitindo a instituição de normas reguladoras do uso dos terrenos; 
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- os grandes problemas ambientais decorrem, sobretudo, de ocupações e obras 

inadequadas. A maior vulnerabilidade corresponde às metrópoles e ilhas costeiras, e tende a 

acentuar-se em função dos projetos de infraestrutura. Assim, o elemento primordial para a 

gestão é a prevenção, sem prejuízo das ações de recuperação já iniciadas. No caso das regiões 

metropolitanas, é recomendável definir sua capacidade de suporte e estabelecer as exigências 

e normas para novas implementações. No caso das áreas não comprometidas, o ecoturismo 

regulamentado parece uma boa alternativa, quando associado a opções de exploração 

sustentável dos recursos naturais em escala artesanal; 

- é fundamental integrar as ações, articulando o gerenciamento costeiro com a gestão 

das bacias hidrográficas, no nível continental, e com o Programa de Avaliação dos Recursos 

Vivos na Zona Econômica Exclusiva – REVIZEE, no nível marítimo. 

A Constituição Federal de 1988, no parágrafo 4º do Artigo 225, dada a importância da 

zona costeira, a define como patrimônio nacional, conforme o que segue: “A Floresta 

Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais” (BRASIL, 1988). 

Brasil (2014) discorre sobre a criação de alguns marcos que tratam das questões 

ambientais costeiras no país, mostrando que na década de 70 surgiu a Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) e a Secretaria Especial de Meio Ambiente 

(SEMA) foi criada. Já na década de 80 foram instituídas a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) e a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM). 

De acordo com Brasil (2014), a primeira iniciativa nacional com foco na zona costeira 

foi o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, que começou a ser discutido em 1982, 

sendo publicado em 1987. Esta iniciativa contou com uma série de encontros e seminários 

coordenados pela CIRM, os quais tiveram a participação de um conjunto de gestores federais 

e estaduais e também de universidades dedicadas ao tema gerenciamento costeiro. Ela visava 

à implantação de um programa de zoneamento costeiro para todo o litoral brasileiro, assim, o 

resultado se deu por meio da descrição da metodologia de zoneamento e do modelo 

institucional para a sua aplicação. Para tanto, foram escolhidos seis estados para dar início à 

implantação do programa, entre eles o Rio Grande do Sul. 

Foi então que em 1988, a Lei n° 7.661, instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC) – um grande marco para a zona costeira brasileira – como parte integrante 
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da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) e da Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA). Atribuindo ao Ministério do Meio Ambiente (na época Secretaria do 

Meio Ambiente) a coordenação nacional do gerenciamento costeiro, numa ação cooperada 

com os outros níveis de governo e com a supervisão da CIRM (BRASIL, 2014). 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) tem o objetivo de planejar e 

gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, as atividades socioeconômicas 

na zona costeira, garantindo a utilização sustentável, por meio de medidas de controle, 

proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e dos ecossistemas (BRASIL, 

2014). Sua finalidade primordial é o estabelecimento de normas gerais visando à gestão 

ambiental da zona costeira do país, lançando as bases para a formulação de políticas, planos e 

programas estaduais e municipais (BRASIL, 1997). 

Em 1997 ocorreu uma atualização desse plano, sendo publicada a segunda versão 

(PNGC II), que de acordo com Brasil (1997), levou em conta as seguintes considerações: 

- a Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, 

cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e marinhos, com interações 

que lhe conferem um caráter de fragilidade e que requerem, por isso, atenção especial do 

poder público, conforme demonstra sua inserção na Constituição Brasileira como área de 

patrimônio nacional; 

- a maior parte da população mundial vive em Zonas Costeiras, e há uma tendência 

permanente ao aumento da concentração demográfica nessas regiões. A saúde, o bem-estar e, 

em alguns casos, a própria sobrevivência das populações costeiras depende da saúde e das 

condições dos sistemas costeiros, incluídas as áreas úmidas e regiões estuarinas, assim como 

as correspondentes bacias de recepção e drenagem e as águas interiores próximas à costa, bem 

como o próprio sistema marinho. Em síntese, a sustentabilidade das atividades humanas nas 

Zonas Costeiras depende de um meio marinho saudável e vice-versa; e 

- a atividade de gerenciamento deste amplo universo de trabalho implica, 

fundamentalmente, a construção de um modelo cooperativo entre os diversos níveis e setores 

do governo, e deste com a sociedade. 

O Brasil possui 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Destas 

unidades federativas, 17 estados são costeiros, entre eles o Rio Grande do Sul. O estado do 

Rio Grande do Sul possui um Programa de Gerenciamento Costeiro estabelecido e executado 

pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) – órgão 

técnico do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, responsável pela fiscalização, 
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licenciamento, desenvolvimento de estudos e pesquisas e também pela execução de 

programas e projetos que assegurem a proteção e preservação do meio ambiente. 

O Programa de Gerenciamento Costeiro do estado do Rio Grande do Sul – 

GERCO/RS, iniciou em 1988, no mesmo ano que o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro - PNGC foi implantado. O GERCO/RS visa à implantação de um processo de 

administração costeira, apoiada em instrumentos de planejamento e gerenciamento, como 

zoneamento ecológico-econômico (ZEE), sistema de informações para enquadramento dos 

recursos hídricos, planos de ação e gestão, monitoramento costeiro, licenciamento e 

fiscalização, visando melhorar a qualidade de vida das populações locais e promover a 

proteção adequada aos ecossistemas (FEPAM, 2016). 

No Rio Grande do Sul a região costeira é delimitada a partir de sua formação 

geológica, relevo e bacia de drenagem, contêm um total de 43.000 Km², envolvendo 46 

municípios. A região costeira, que se estende no sentido norte-sul por aproximadamente 620 

Km de costa retilínea, foi dividida em 04 grandes setores (FEPAM, 2016). 

FEPAM (2016) apresenta uma relação dos municípios integrantes da área costeira 

estadual, os quais fazem parte do GERCO/RS. O município de Pelotas integra o setor Litoral 

Médio Oeste. O que pode ser observado na Figura 6: 

 

Figura 6: Municípios que fazem parte do GERCO/RS. 

 
Fonte: FEPAM (2016). 
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Brasil (1997) também apresenta uma relação de municípios do estado do Rio Grande 

do Sul abrangidos pela faixa terrestre da zona costeira. Sendo Pelotas um dos 27 municípios 

relacionados pelo PNGC II. 

Pode-se verificar então, que tanto o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – 

PNGC II, como o Programa de Gerenciamento Costeiro do Rio Grande do Sul – GERCO/RS, 

abrangem o município de Pelotas como integrante da zona costeira. 

Diante do disposto, a gestão ambiental do sistema portuário é de extrema importância 

dentro do processo de gerenciamento costeiro como um todo, uma vez que essa se utiliza de 

um conjunto de procedimentos que visam neutralizar ou mitigar a poluição e impactos 

ambientais decorrentes da atividade portuária. Assim, além de promover a proteção dos 

ecossistemas costeiros, possibilita ainda a melhoraria da qualidade de vida das comunidades 

locais – estas que devem cooperar na gestão, através de ferramentas como, por exemplo, a 

Agenda Ambiental Local. 

 

3.2 Portos como Sistemas Integrantes da Zona Costeira 

No Brasil e no mundo, os portos têm desempenhado um papel crescente no 

desenvolvimento econômico e social de uma região, caracterizando-se como elementos 

essenciais nos processos comerciais. É importante entender os portos não apenas como o local 

onde ocorre a transferência de cargas entre um cais e um navio. Portos são sistemas 

complexos, que são compostos e também influenciados por uma grande variedade de 

elementos e processos. Uma teia de estruturas e atividades que incluem a estrutura física, os 

navios, os canais de navegação, os canais de atracação, a comunidade de trabalhadores 

portuários, os diversos serviços, entre outros aspectos (ASMUS, 2010). 

De acordo com Monié e Vidal (2006), a eficiência e a dinâmica de um porto não se 

limitam apenas às instalações e à capacidade das embarcações, mas principalmente ao seu 

entorno, dadas as atividades produtivas que fazem uso dos seus serviços. Assim, um porto não 

pode ser pensado apenas do ponto de vista técnico e operacional. Ele não é apenas um 

corredor, ele é um instrumento a serviço de um projeto de desenvolvimento. 

Conforme Asmus (2010), o porto é um sistema não apenas com componentes 

econômicos, mas também sociais, ocupando um ecossistema costeiro, lagunar ou fluvial. Para 

entender o ambiente portuário é necessária uma visão sistêmica, na qual consiga perceber os 

diversos componentes do porto atuando e interagindo em seu conjunto. 
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Ainda de acordo com Asmus (2010), esses diversos componentes possuem um caráter 

multidisciplinar, pois são aspectos técnicos, econômicos, legais, sociais, tecnológicos e 

ecológicos. Porém, sem o necessário entendimento do ambiente portuário de forma global, 

tornam-se limitadas as necessárias ações de caracterizá-lo, diagnosticá-lo, planejá-lo e 

gerenciá-lo, de modo de ir à busca de portos capazes de operar com eficiência econômica e 

eficácia ecológica, atuando como um fator de desenvolvimento e bem-estar social na região 

na qual se inserem. 

A atividade portuária não se restringe apenas ao ambiente dos negócios, mas requer a 

inclusão de elementos históricos, culturais e sociais, já que se trata de uma relação que ainda 

comporta estigmas, perdas, redefinições de funções, conflitos e interesses diversos, e isso nem 

sempre está presente nas negociações (MONIÉ; VIDAL, 2006). 

Kitzmann (2010) comenta sobre as visões – reducionistas e sistêmicas – que se têm a 

respeito de um ambiente portuário, o qual é complexo e que interage com diferentes objetivos, 

conforme o que segue: 

Os portos são sistemas altamente complexos, organizados e estáveis, mesmo que, 

sob certos pontos de vista ou em determinados momentos, não pareçam ser nem uma 

coisa nem outra. Numa visão parcial (reducionista), parecem simples locais de troca 

de modais de transporte, com poucos elementos e interações: navios, cargas, 

equipamentos, trabalhadores, armazéns, caminhões, trens. No entanto, numa visão 

mais abrangente (sistêmica), portos são sistemas integrados a outros sistemas 

maiores: os naturais, urbanos, sociais, industriais e, principalmente, os econômicos, 

locais e globais. É aí que a complexidade fica evidente. São muitos elementos 

interagindo com objetivos diferentes, o que origina vários conflitos e tentativas de 

controle do sistema, podendo desestabilizá-lo (KITZMANN, 2010, p. 13). 

De acordo com o livreto “A ANTAQ e o Meio Ambiente Portuário e Marítimo” (sem 

ano de publicação), a atividade portuária é classificada como potencialmente poluidora e por 

esse motivo a exploração dos portos deve ser acompanhada de medidas adequadas de 

prevenção e combate à poluição, sendo assim sujeita ao processo de licenciamento. Por se 

inserirem em ambientes de grande valor natural, os portos se apropriam de substanciais 

recursos naturais. São extensas faixas de território, em terra e no meio aquático, que 

necessitam ser protegidas das agressões inerentes aos empreendimentos e atividades 

portuárias. Os principais fatores causadores de impacto ambiental e os principais impactos 

causados pela atividade portuária, conforme o livreto são: 

Principais fatores causadores de impacto ambiental: 

- referente aos empreendimentos: implantação de obras de abrigo e de novas frentes de 

atracação; dragagens de berços e canais de acesso; derrocamentos; enrocamentos; aterros; 

infraestrutura de armazenagem; edificações em geral; acessos terrestres; entre outros. 
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- referente à operação: manuseio e armazenagem da carga; tráfego de veículos; 

manutenção da infraestrutura; reparo e abastecimento de embarcações; reparo de máquinas, 

equipamentos e veículos em geral; serviços administrativos; entre outros. 

Principais impactos causados pela atividade portuária: 

- referente aos empreendimentos: alteração da linha de costa; supressão de vegetação; 

modificação no regime dos corpos d’água; agressão a ecossistemas; poluição dos recursos 

naturais – água, solo, subsolo, ar; entre outros. 

- referente à operação: geração de resíduos sólidos e líquidos; lançamento de efluentes 

em corpos d’água; poluição do ar por emissão de gases e partículas sólidas; poluição da água, 

do solo e do subsolo; perturbações diversas por trânsito de veículos pesados; alteração da 

paisagem; entre outros. 

CIRM (1998) comenta que dentre os impactos possíveis de acontecer por causa da 

atividade portuária, pode-se relacionar os seguintes impactos: diretos da implantação de 

infraestruturas e diretos da operação portuária. 

Onde os impactos diretos da implantação de infraestruturas podem se dar por: 

- alterações na dinâmica costeira, com indução de processos erosivos e de 

assoreamento e modificações na linha de costa; 

- supressão de manguezais e de outros ecossistemas costeiros; 

- efeitos de dragagens e aterros; 

- comprometimento do uso dos recursos ambientais em outras atividades (pesca, 

turismo, transporte local); 

- alteração da paisagem. 

E os impactos diretos da operação portuária podem se dar por: 

- ocorrência de acidentes ambientais (derrames, incêndios, perdas de cargas); 

- dragagens e disposição de sedimentos dragados; 

- geração de resíduos sólidos nas embarcações, nas instalações portuárias e na 

operação e descarte de cargas; 

- contaminações crônicas e eventuais, pela drenagem de pátios, armazéns e conveses, 

lavagens de embarcações, perdas de óleo durante abastecimento e aplicação de tintas anti-

incrustantes e outros produtos tóxicos; 

- introdução de organismos nocivos ou patogênicos por meio das águas de lastro ou 

pelo transporte de cargas ou passageiros contaminados; 

- lançamento de efluentes líquidos e gasosos (incluindo odores); 
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- lançamento de esgoto oriundo de instalações portuárias e embarcações. 

Cunha et al. (2014), também apresentam os principais impactos ambientais gerados 

pela operação portuária, são eles: 

- alteração da qualidade das águas; 

- alteração da qualidade dos sedimentos; 

- alteração da qualidade do ar; 

- geração de odores, ruídos e vibrações; 

- geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos; 

- aumento de trânsito de veículos pesados; 

- diminuição da biodiversidade; 

- proliferação de vetores de doenças; 

- introdução de espécies exóticas; 

- conflitos com outras atividades coexistentes no mesmo ambiente (pesca, turismo, 

translado de pessoas, entre outros). 

Somando a estes fatores, a indução de ocupação de áreas retroportuárias e de áreas 

adjacentes aos eixos de transporte, o adensamento da ocupação existente e o desenvolvimento 

de atividades industriais e agrícolas, também trazem como desdobramento uma gama de 

impactos aos ecossistemas costeiros. Tais impactos, considerados como indiretos da atividade 

portuária, devem ser levados em conta nas avaliações, tendo em vista, especialmente, medidas 

preventivas a serem implantadas por meio de instrumentos de planejamento e gestão 

ambiental (CIRM, 1998). 

 

3.3 A Gestão Ambiental e a sua Importância 

 

3.3.1 Gestão Ambiental 

De acordo com Barbieri (2011), entende-se como gestão ambiental as diretrizes e as 

atividades administrativas e operacionais, tais como planejamento, direção, controle, alocação 

de recursos e outras realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio 

ambiente, tanto reduzindo, eliminando ou compensando os danos ou problemas causados 

pelas ações humanas, quanto evitando que eles surjam. 

Barbieri (2011) também relata que qualquer proposta de gestão ambiental inclui no 

mínimo três dimensões: (1) a dimensão espacial que concerne à área na qual espera-se que as 

ações de gestão tenham eficácia; (2) a dimensão temática que delimita as questões ambientais 
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às quais as ações se destinam; e (3) a dimensão institucional relativa aos agentes que tomam 

as iniciativas de gestão. E que junto a essas dimensões pode-se acrescentar a dimensão 

filosófica que trata da visão de mundo e da relação entre o ser humano e a natureza. 

Para Bursztyn (2012), a gestão ambiental pode ser definida como um conjunto de 

ações envolvendo políticas públicas, setor produtivo e sociedade civil, para garantir a 

sustentabilidade dos recursos ambientais, da qualidade de vida e do próprio processo de 

desenvolvimento, dentro de um complexo sistema de interações da humanidade com os 

ecossistemas. 

A formulação e a implementação dessas ações requer o uso de instrumentos e 

estratégias de caráter político, jurídico, legislativo, executivo, econômico, de ciência, 

tecnologia e inovação, de educação, de formação de recursos humanos, de informação, de 

participação, de cooperação e de articulação entre os diferentes atores e níveis de atuação 

(BURSZTYN, 2012). 

Para Marroni e Asmus (2005), todo o processo de gestão ambiental precisa ser 

amparado por uma política que possa fornecer suporte, estrutura e legalidade para ações 

teoricamente benéficas ao meio ambiente. Trabalhar com respaldo legal, permite estruturar e 

planejar propostas pertinentes a um quadro de tomada de decisões na área ambiental. 

Conforme Bursztyn (2012), não existe uma definição universal sobre o conceito de 

gestão ambiental, devido à grande variedade de especialidades envolvidas nesse processo, o 

que justifica as diversas definições e conotações. Esse campo de estudo envolve o 

conhecimento das interações entre os seres humanos e o meio ambiente, e a aplicação das 

ciências e do senso comum para equacionar os conflitos relativos à disponibilidade, à 

vulnerabilidade e à preservação dos recursos ambientais. 

Ainda de acordo com Bursztyn (2012), a gestão ambiental requer interdisciplinaridade, 

permitindo integrar as ciências exatas, biológicas e humanas ao planejamento e às políticas 

públicas, bem como, possibilita o uso de abordagens qualitativas e quantitativas. Sua escala 

temporal tende a ultrapassar o curto prazo e sua escala de abrangência vai do local ao global. 

Na gestão ambiental é importante considerar as diferentes escalas de tempo de resposta, de 

acordo com os fenômenos estudados. 

Assim, uma mesma questão ambiental pode ser tratada por meio de iniciativas 

diferentes, cada qual visando alcançar efeito sobre determinada área de abrangência. 

Bursztyn (2012) relata que algumas razões motivam a adoção de ações de gestão 

ambiental. São elas: 
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- razões pragmáticas: o temor e o bom senso conduzem o poder público, a sociedade e 

o setor produtivo a evitar os problemas ambientais. 

- economia de gastos: em geral, é mais barato prevenir do que remediar; ou seja, evitar 

os problemas ambientais é muito mais interessante do ponto de vista econômico do que ter de 

combater diferentes formas de degradação ambiental e resolver situações litigiosas. Há 

também vantagens econômicas na recuperação de resíduos, conservação da energia e 

manutenção da qualidade ambiental. 

- conformidade com as exigências legais: Estados nacionais, governos estaduais e 

locais, empresas públicas e privadas, e as populações são obrigadas por compromissos 

internacionais e leis nacionais, regionais, estaduais e locais a implementar ações de proteção e 

controle ambiental. 

- evolução na ética: pesquisa, mídia, pessoas ou a sociedade civil organizada podem 

deflagrar novos comportamentos, acordos ou normas. 

- razões macroeconômicas: a promoção da gestão ambiental pode conduzir a uma 

expansão econômica, via mercado de equipamentos de controle de poluição, criação de 

empregos (ecoindustriais, nas agências ambientais internacionais, nacionais, estaduais e 

locais, nas áreas setoriais, nas áreas de consultoria e pesquisa). 

Bursztyn (2012) também discorre sobre os objetivos da gestão ambiental. São eles: 

- criação e implementação de um arcabouço legal; 

- prevenção e resolução de problemas ambientais; 

- criação e fortalecimento de instituições que contribuam para o aumento do 

conhecimento dos recursos ambientais, do seu controle, monitoramento e vigilância; 

- otimização do uso dos recursos ambientais; 

- identificação e respeito à capacidade de suporte dos ecossistemas; 

- manutenção e, se possível, ampliação do estoque de recursos ambientais; 

- busca da melhoria da qualidade ambiental, da qualidade de vida das populações e de 

desenvolvimento econômico e social com proteção ambiental; e, 

- identificação de novas tecnologias, processos, instrumentos e políticas que 

contribuam para o uso sustentável dos recursos ambientais. 

Conforme Cunha et al. (2014), a gestão ambiental é um processo contínuo, iniciado 

dentro da organização, quando ela própria estabelece objetivos e metas, a partir da definição 

de uma Política Ambiental, implementando ações relacionadas à sua proteção e/ou prestação 

de serviços e sempre comprometidos com os princípios da sustentabilidade. 
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3.3.2 Gestão Ambiental Portuária 

Para Cunha et al. (2014), as atividades portuárias possuem um grande e diversificado 

poder de alteração sobre as condições ambientais, pois funcionam como infraestruturas 

consolidadoras da dinâmica territorial. Por esse motivo, os portos necessitam adotar práticas 

de gestão ambiental. 

Conforme Brasil (2016), a gestão ambiental portuária constitui-se pela implementação 

contínua de um conjunto de processos, procedimentos, tecnologias ou métodos operacionais 

utilizados para eliminar ou controlar fontes de pressão ou de impactos ambientais originadas 

pelo desenvolvimento e a operação dos portos. 

 A gestão ambiental portuária se apresenta por meio de um conjunto de programas e 

práticas administrativas e operacionais voltados à proteção do ambiente e à saúde e segurança 

de trabalhadores, clientes e comunidade (KITZMANN, 2010). 

 De acordo com Fillol et al. (2012), a gestão ambiental dos portos é composta por um 

conjunto de políticas, programas e práticas gerenciais e operacionais que visam melhorar o 

desempenho ambiental, reduzir custos e, consequentemente, aumentar a rentabilidade e 

melhorar a imagem perante os clientes e a sociedade. Portanto, para os gestores dos portos, a 

criação de valor econômico e o equilíbrio entre as variáveis econômica, social e ambiental, 

tornam-se uma tarefa complexa. 

 Para Kitzmann (2010), apesar da abrangência e importância da gestão ambiental, e de 

já ser um diferencial competitivo em vários setores da economia, essa gestão ainda é pouco 

aplicada no sistema portuário brasileiro – porto e retroporto. 

No que tange ao diferencial competitivo, Cunha et al. (2014) comentam que um porto 

que demonstre responsabilidade socioambiental ganhará em competitividade, pois agrega um 

padrão de gestão ambiental aos demais atributos com os quais conta para disputar a 

preferência na movimentação de cargas. 

Kitzmann (2010) discorre sobre a não incorporação das questões ambientais no 

sistema portuário brasileiro: 

O processo de reformas do setor portuário, deflagrado pela Lei de Modernização dos 

Portos (Lei nº 8.630/93), que constituiu o chamado "novo modelo portuário 

brasileiro", não contemplou de forma decisiva a questão ambiental, por não 

considerá-la um fator estratégico. Como consequência, após anos de “modernidade”, 

poucas autoridades portuárias têm unidades ambientais estruturadas, com pessoal e 

orçamento próprios e políticas consistentes e continuadas. Da mesma forma, poucas 

empresas do sistema portuário tratam as questões ambientais no âmbito do 

planejamento, como uma estratégia de redução de custos e aumento de lucros. Ao 

contrário, costumam ser preocupações restritas ao setor jurídico, visando o 

cumprimento da exigente legislação ambiental (KITZMANN, 2010, p. 93). 
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Há muito que fazer em termos de gestão ambiental portuária, tanto pelo impacto dos 

sistemas portuários, que historicamente têm contribuído para a degradação ambiental costeira, 

quanto pela falta de uma política governamental articulada e especifica para a questão 

(KITZMANN, 2010). 

Cunha et al. (2014), dizem que dentro de um setor aquaviário – de acordo com a 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) – todas as atividades ligadas ao 

transporte, trânsito e processamento de cargas devem submeter-se ao processo de gestão 

ambiental. E que com a implementação de sistemas de gestão ambiental no setor portuário, a 

Autoridade Portuária planeja e executa ações de valorização do meio ambiente, adotando 

medidas preventivas e de reversão de impactos ambientais provocados pelas operações 

portuárias, otimizando o uso dos recursos naturais, promovendo o monitoramento e o controle 

ambiental da atividade. 

A Secretaria de Portos (SEP) determina por meio da Portaria SEP nº 104/2009, a 

implantação, em cada complexo portuário, de um setor de Gestão Ambiental que deve ser 

responsável pelas questões relacionadas à saúde, segurança operacional e atividades de 

licenciamento, monitoramento e gerenciamento ambiental. A Portaria prevê igualmente que a 

administração do porto deverá assegurar recursos financeiros e orçamentários para a execução 

de sua gestão ambiental, definindo que os regulamentos de exploração do porto, os contratos 

de arrendamento e a norma de pré-qualificação dos operadores portuários, deverão especificar 

exigências quanto ao cumprimento da legislação ambiental, de saúde e segurança do trabalho, 

assim como sanções a serem aplicadas pela administração do porto, em caso de 

descumprimento daquelas exigências feitas pelos agentes envolvidos (CUNHA et al., 2014). 

Conforme Cunha et al. (2014), os setores de Gestão Ambiental devem ser 

subordinados ao Diretor-Presidente das autoridades portuárias e garantir a implementação do 

gerenciamento ambiental das atividades portuárias, por equipe técnica multidisciplinar, 

contratada para esse fim, atendendo os aspectos previstos na legislação ambiental e na 

Agenda Ambiental Portuária Federal. 

Essa Agenda Ambiental Portuária (AAP) é um plano de adesão voluntária por parte da 

autoridade portuária, que surgiu para auxiliar na adequação das atividades portuárias aos 

regulamentos ambientais. Sendo um instrumento norteador das ações voltadas para a 

modelagem de um ambiente portuário saudável, seguro e que respeite o meio ambiente. A 

agenda agrega o compromisso entre os principais atores que possuem influência sobre o 
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ambiente portuário, como também, os que são influenciados por este ambiente, ela possibilita 

iniciativas para o porto de forma participativa e negociada entre os mesmos. 

Apesar da gestão ambiental ainda ser pouco aplicada ao sistema portuário brasileiro, 

internacionalmente ocorre a mais tempo iniciativas que visam essa gestão, um dos exemplos é 

o projeto EcoPorts. 

O EcoPorts é a principal iniciativa ambiental do setor portuário europeu. Foi iniciado 

por uma série de portos proativos em 1997 e foi totalmente integrado na Organização dos 

Portos Marítimos da Europa – European Sea Ports Organisation (ESPO) em 2011. O princípio 

fundamental do EcoPorts é aumentar a conscientização sobre proteção ambiental através da 

cooperação e compartilhamento de conhecimentos entre os portos, a fim de melhorar a gestão 

ambiental dos mesmos (ECOPORTS, 2017). 

O projeto fornece duas ferramentas bem estabelecidas aos seus membros, que de 

acordo com EcoPorts (2017), são: 

1- Método de autodiagnóstico – Self Diagnosis Method (SDM): O SDM é uma 

lista de verificação concisa, na qual os gestores portuários podem auto-avaliar o 

programa de gestão ambiental do seu porto em relação ao desempenho do setor e 

dos padrões internacionais. 

2- Sistema de revisão ambiental do porto – Port Environmental Review System 

(PERS): Desenvolvido pelos próprios portos, o PERS estabeleceu firmemente a 

sua reputação como único padrão de gestão ambiental do setor portuário. 

O Porto de Los Angeles, um dos portos mais movimentados dos Estados Unidos, é 

outro bom exemplo de gestão ambiental portuária. Em seu site, o porto se orgulha por ser o 

primeiro porto a estabelecer uma Divisão de Gerenciamento Ambiental, lá no ano de 1970. 

Dentre diversos procedimentos de gestão ambiental do Porto de Los Angeles, pode-se 

destacar o Sistema de Gestão Ambiental. 

Conforme Port of Los Angeles (2017), o porto iniciou um Sistema piloto de Gestão 

Ambiental - Environmental Management System (EMS) em 2003 e o EMS foi certificado no 

ano de 2007 pela ISO 14001, norma internacional para sistemas de gestão ambiental. O 

objetivo geral do EMS é impulsionar melhorias ambientais sistemáticas contínuas através do 

uso de um modelo de PDCA – “Plan-Do-Check-Act”, onde as práticas atuais e planejadas são 

avaliadas com base em seu potencial de impacto ambiental. As melhorias estão sendo 

alcançadas através de um programa inovador de educação e comunicação, que incorpora 

todos os níveis de funcionários no processo de gerenciamento ambiental. Desde a 
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implementação do EMS, os funcionários estão envolvidos com o sistema em uma base diária, 

criando um senso de propriedade e responsabilidade. Houve melhorias mensuráveis na 

reciclagem, minimização de fluxos de resíduos perigosos, aumento das atividades de 

prevenção da poluição e melhoria na conscientização e conformidade ambiental.  

Outro bom exemplo de gestão ambiental portuária é o Porto de Long Beach, porto 

vizinho ao Porto de Los Angeles e que também é um dos portos mais movimentados dos 

Estados Unidos. O porto que possui um histórico de mais de 20 anos de programas de 

proteção ambiental, está empenhado em melhorar o meio ambiente através de seus 

procedimentos de gestão ambiental. Destaca-se entre vários de seus procedimentos, a Política 

de Porto Verde (Green Port Policy). 

 A Política do Porto Verde foi aprovada em janeiro de 2005, é uma abordagem 

agressiva, abrangente e coordenada para reduzir os impactos negativos das operações 

portuárias. A política serve de guia para a tomada de decisões e estabeleceu um quadro para 

operações portuárias amigas do meio ambiente (PORT OF LONG BEACH, 2017). 

Os cinco princípios orientadores da Política do Porto Verde, de acordo com Port of 

Long Beach (2017), são: 

1- Proteger a comunidade dos impactos ambientais prejudiciais das operações portuárias. 

2- Distinguir o Porto como líder em gestão e conformidade ambiental. 

3- Promover a sustentabilidade. 

4- Utilizar a melhor tecnologia disponível para evitar ou reduzir os impactos ambientais. 

5- Envolver e educar a comunidade. 

A Política de Porto Verde inclui seis elementos básicos (PORT OF LONG BEACH, 

2017). São eles: 

 Vida selvagem - Proteger, manter ou restaurar os ecossistemas aquáticos e os habitats 

marinhos. 

 Ar - Reduzir as emissões nocivas do ar, decorrentes das atividades portuárias. 

 Água - Melhorar a qualidade das águas do Porto de Long Beach. 

 Solos / Sedimentos - Retirar, tratar ou tornar adequado para a reutilização, os solos e 

sedimentos contaminados no distrito portuário. 

 Envolvimento comunitário - Interagir e educar a comunidade em relação às 

operações portuárias e aos programas ambientais. 

 Sustentabilidade - Implementar práticas sustentáveis em design e construção, 

operações e práticas administrativas em todo o porto. 
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Os Portos de Los Angeles e de Long Beach também desenvolveram um plano em 

parceria, com a finalidade de minimizar a poluição causada ao ar por suas operações. O Plano 

de Ação para o Ar Limpo dos Portos da Baía de San Pedro (San Pedro Bay Ports Clean Air 

Action Plan) foi promulgado em 2006 pelos portos de Los Angeles e Long Beach para reduzir 

significativamente os riscos para a saúde causados pela poluição do ar de navios, trens, 

caminhões, terminais de equipamentos e embarcações portuárias relacionados aos portos 

(CLEAN AIR ACTION PLAN, 2017). 

Diante do disposto, pode-se definir a gestão ambiental portuária a partir de dois 

aspectos: o primeiro refere-se à gestão ambiental pública, onde o poder público estabelece a 

mediação dos conflitos de uso e acesso ao uso através de políticas e instrumentos de gestão 

ambiental. O segundo refere-se à gestão ambiental privada, onde são estabelecidos os 

equipamentos, tecnologias e procedimentos visando à mitigação e minimização da poluição e 

impactos ambientais causados pelos diversos empreendimentos portuários. Uma vez que, 

apesar de se tratarem de coisas diferentes entre si, ambos os aspectos fazem parte de um 

sistema como todo – o Sistema de Gestão Ambiental Portuário (KOEHLER; ASMUS, 2010). 

 

3.3.3 Gestão Ambiental Pública 

A gestão ambiental pública configura-se pela administração, por parte do governo, da 

proteção e do uso dos recursos ambientais, por meio de ações ou medidas econômicas, 

investimentos e providências institucionais e jurídicas, com a finalidade de manter ou 

recuperar a qualidade do meio ambiente, assegurar a produtividade dos recursos e o 

desenvolvimento social (GEMPO et al., 2002). 

Para Barbieri (2011), a gestão ambiental pública é caracterizada como a ação do poder 

público de acordo com uma política ambiental pública, a qual dispõe de diretrizes e 

instrumentos de ação que objetivam alcançar a melhoria do ambiente. 

 Conforme Brasil (2009), a Constituição Federal de 1988 estabeleceu diversos serviços 

comuns a todas as esferas da federação, entre os quais a preservação do meio ambiente. Estes 

serviços remetem à cooperação entre os responsáveis e à gestão compartilhada, que fortaleceu 

de várias formas a ação municipal e a ação cooperada entre os entes federados. 

Segundo Quintas (2006), a Constituição Federal, ao consagrar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como direito de todos, bem de uso comum e essencial à sadia 

qualidade de vida, atribuiu a responsabilidade de sua preservação e defesa não apenas ao 

Poder Público, mas também à coletividade. Porém, mesmo conferindo à coletividade, 
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também, a obrigação de proteger o meio ambiente, a Constituição de 1988 fez do Poder 

Público o principal responsável pela garantia, a todos os brasileiros, do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

O arranjo político-administrativo adotado pelo Brasil para o Poder Público se 

apresenta por meio do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Este sistema 

demonstra o arcabouço institucional da gestão ambiental no Brasil. Este arcabouço 

compreende os entes federativos e o conjunto de órgãos e instituições do poder público que 

utilizam recursos naturais. Tem por objetivo ampliar a efetividade da gestão ambiental pública 

e consolidar o processo de gestão ambiental compartilhada (BRASIL, 2009). 

De acordo com MMA (2016), o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA é 

constituído por órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios 

e pelas fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental, e conta com a seguinte estrutura: 

 Órgão Superior: o Conselho de Governo; 

 Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA; 

 Órgão Central: o Ministério do Meio Ambiente - MMA; 

 Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA; 

 Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de 

programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental; 

 Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e 

fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. 

Um dos instrumentos de gestão ambiental pública é o licenciamento das atividades 

econômicas potencialmente poluidoras. Que é um dos mecanismos que o Poder Público 

dispõe para assegurar que os empreendimentos produtivos levem em consideração os riscos 

que sua instalação pode trazer ao meio ambiente, se apresentando como um modo de 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do 

meio ambiente e do equilíbrio ecológico, à sociedade e à sustentabilidade do desenvolvimento 

(BRASIL, 2009). 
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Neste sentido, a gestão ambiental pública se faz presente no setor portuário brasileiro 

por meio do licenciamento ambiental, além de outras formas. No que se refere à competência 

para o licenciamento ambiental do setor no Brasil, GEMPO (2002) dispõe que: 

a) portos organizados e instalações portuárias situados no mar territorial são 

licenciados pelo IBAMA;  

b) portos organizados e instalações portuárias localizados em águas interiores são 

licenciados pelo estado; 

c) licenciamento pelo IBAMA, no caso “b” acima, se firmado convênio IBAMA - 

estado;  

d) terminais de passageiros e marinas são licenciados pelo estado;  

e) clubes náuticos, píeres e atracadores de recreio e de pesca, são licenciados pelo 

município, quando o impacto ambiental for local, ouvido o órgão competente do estado;  

f) licenciamento pelo estado no caso “e” acima, se firmado convênio estado - 

município, observadas as disposições da Resolução nº 237/97 do CONAMA; 

g) bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada à legislação 

específica, conforme Resolução nº 237/97 do CONAMA, são licenciados pelo IBAMA; e 

h) instalações da Polícia Federal são licenciadas pelo IBAMA. 

O Porto de Pelotas situa-se no Canal São Gonçalo, água interior, por esse motivo sua 

licença é concedida pelo estado do Rio Grande do Sul, através do órgão estadual de meio 

ambiente, a FEPAM. 

 

3.3.4 Gestão Ambiental Privada 

Barbieri (2011) relata que a solução ou a minimização dos problemas ambientais, 

exige uma nova atitude dos empresários e dos administradores, que devem passar a considerar 

o meio ambiente em suas decisões e adotar concepções administrativas e tecnológicas que 

contribuam para ampliar a capacidade de suporte do planeta. E que as preocupações 

ambientais dos empresários são influenciadas por três grandes conjuntos de forças que 

interagem entre si: o governo, a sociedade e o mercado. 

Assim, se não houvesse pressões por parte da sociedade e medidas governamentais, 

não seria possível de se observar o crescente envolvimento das empresas com as questões 

ambientais. Um exemplo dado são as legislações ambientais, que resultam da percepção dos 

problemas ambientais por parte de segmentos sociais que pressionam os agentes estatais com 

a intenção de ver os problemas solucionados (BARBIERI, 2011). 
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Uma empresa sustentável é aquela que cria valor de longo prazo aos acionistas ou 

proprietários e contribui para a solução dos problemas ambientais e sociais. Os negócios ou 

empresas sustentáveis, conforme relata Barbieri (2011), são as que: 

- satisfazem as necessidades atuais usando recursos de modo sustentável; 

- mantêm um equilíbrio em relação ao meio ambiente natural, com base em 

tecnologias limpas, reúso, reciclagem ou renovação de recursos; 

- restauram qualquer dano por eles causado; 

- contribuem para solucionar problemas sociais em vez de exacerbá-los; 

- geram renda suficiente para se sustentar. 

Existem abordagens para a gestão ambiental empresarial, que podem ser vistas como 

fases de um processo de implementação gradual de práticas de gestão ambiental em uma 

empresa. Dependendo de como a empresa atua em relação aos problemas ambientais 

decorrentes das suas atividades ela pode desenvolver três diferentes abordagens: controle da 

poluição, prevenção da poluição e estratégica (BARBIERI, 2011). 

O autor comenta sobre tais estratégias:  

- Controle da poluição: refere-se às práticas que impedem os efeitos decorrentes da 

poluição gerada por um determinado processo produtivo. Esse controle pode ser realizado por 

meio de ações localizadas e pouco articuladas entre si. Essas ações ambientais resultam de 

uma postura reativa e de soluções pontuais por parte da empresa. Tem por objetivo atender às 

exigências estabelecidas nos instrumentos de comando e controle, às quais as empresas estão 

sujeitas, bem como, pressões da comunidade. As tecnologias de controle da poluição buscam 

controlar a poluição sem alterar de modo significativo os processos e os produtos que as 

produziram, podendo ser de duas formas: tecnologia de remediação e tecnologia de controle 

no final do processo (end-of-pipe control). A tecnologia de remediação procura resolver um 

problema ambiental que já ocorreu, por exemplo, recuperar o petróleo derramado no mar. Já a 

tecnologia de controle no final do processo (end-of-pipe) tem como objetivo capturar e tratar 

a poluição antes de chegar ao meio ambiente, para que isso ocorra, são adicionados 

equipamentos e instalações nos pontos de descarga dos poluentes, por exemplo, uma estação 

de tratamento de efluentes. Conforme o tipo e a quantidade de poluentes, as soluções end-of-

pipe tornam-se complexas e custosas, além de que nem sempre eliminam os problemas de 

modo definitivo. E se a regulamentação governamental for eficaz, essas tecnologias agregam 

custos adicionais durante toda a vida útil da planta industrial pelo fato das operações 

necessárias ao controle da poluição e das providências para solucionar os problemas gerados 
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pelos poluentes. Assim, do ponto de vista ambiental, as soluções voltadas para o controle da 

poluição são fundamentais, mas não suficientes. 

- Prevenção da poluição: refere-se à atuação da empresa sobre os produtos e processos 

produtivos para evitar, reduzir ou modificar a geração de poluição, empreendendo ações com 

vistas a uma produção mais eficiente, poupadora de materiais e energia em diferentes fases do 

processo de produção e comercialização. Essa abordagem requer mudanças em processos e 

produtos para reduzir ou eliminar os rejeitos na fonte. Os rejeitos que ainda sobram são 

captados, tratados e dispostos por meio de tecnologias de controle da poluição do tipo end-of-

pipe. A prevenção da poluição aumenta a produtividade da empresa, pois a redução de 

poluentes na fonte significa recursos poupados, o que permite produzir mais bens e serviços 

com menos insumos. Ela se baseia no uso sustentável dos recursos e no controle da poluição. 

Utilizam-se práticas como a redução da poluição na fonte, reutilização, reciclagem e 

recuperação energética. 

- Abordagem estratégica: nessa abordagem os problemas ambientais são tratados como 

uma das questões estratégicas da empresa e se relacionam com a busca por uma situação 

vantajosa no seu negócio atual ou futuro. Além da adoção das práticas de controle e 

prevenção da poluição, a empresa busca aproveitar as oportunidades mercadológicas e 

neutralizar as ameaças decorrentes de questões ambientais existentes ou que possam ocorrer. 

O envolvimento das empresas com os problemas ambientais adquire importância estratégica 

na medida em que aumenta o interesse da opinião pública sobre as questões ambientais, bem 

como dos grupos interessados, como trabalhadores, consumidores, investidores e 

ambientalistas. Muitos investidores já consideram as questões ambientais em suas decisões, 

pois sabem que os passivos ambientais estão entre os principais fatores que podem corroer a 

rentabilidade e o patrimônio das empresas. A gestão ambiental pode proporcionar benefícios 

estratégicos como: melhoria da imagem institucional; renovação do portfólio de produtores; 

produtividade aumentada; maior comprometimento dos funcionários e melhores relações de 

trabalho; criatividade e abertura para novos desafios; melhores relações com autoridades 

públicas, comunidade e grupos ambientalistas ativistas; acesso assegurado aos mercados 

externos; e maior facilidade para cumprir os padrões ambientais.  

Assim, a melhor abordagem para a gestão ambiental que um empreendimento pode 

seguir, é a abordagem estratégica, pois além de impulsionar a sustentabilidade, ela permite 

vantagens competitivas aos negócios. 
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As organizações que tomarem decisões estratégicas integradas à questão ambiental e 

ecológica conseguirão importantes vantagens competitivas, a exemplo da redução de custos e 

do incremento de lucros a médio e longo prazos. A gestão ambiental torna-se um importante 

instrumento gerencial que permite condições de competitividade às organizações de qualquer 

segmento econômico (TACHIZAWA; FARIA, 2007). 

Para Cunha (2006), a sustentabilidade empresarial vem da combinação entre 

ecoeficiência e responsabilidade social. 

Conforme Almeida (2002), para ser sustentável, uma empresa ou empreendimento tem 

que buscar, em todas as suas ações e decisões, em todos os seus processos e produtos, 

incessante e permanentemente, a ecoeficiência. Além de que, tem que ser socialmente 

responsável, pois toda empresa está inserida num ambiente social que influi e recebe 

influência. 

A prática do desenvolvimento sustentável nos empreendimentos exige uma 

combinação equilibrada dos mecanismos de comando-e-controle, autorregulação e 

instrumentos econômicos (ALMEIDA, 2002). 

Comando-e-controle são as regulamentações governamentais, com padrões de 

desempenho definidos para tecnologias e produtos, emissão de efluentes, disposição 

de rejeitos e assim por diante. Autorregulação significa as iniciativas das empresas 

para regularem a si mesmas, através do estabelecimento de padrões, monitoramento 

e metas de redução de poluição. Um exemplo de autorregulação é a adesão a 

sistemas de certificação como as normas ISO. Instrumentos econômicos são os 

utilizados pelos governos para influir no mercado. Compreendem impostos e 

encargos sobre poluição, preços diferenciais para estimular/desestimular produtos 

ambientalmente adequados/inadequados, entre outros (ALMEIDA, 2002, p. 35). 

 

 De acordo com Vieira et al. (2015), quando uma empresa integra a gestão ambiental 

nas suas atividades operacionais, os investidores e o público em geral passam a reconhecer 

seus produtos e serviços de forma diferenciada em detrimento das empresas que não 

consideram a gestão ambiental como um diferencial, o que ocasiona um ganho de mercado. 

Quando esta também divulga as informações com relação ao meio ambiente, recursos 

humanos, medidas de prevenção, sua imagem perante a sociedade se torna melhor. 

Diante do disposto, a gestão ambiental privada se faz presente nos empreendimentos 

portuários, quando estes estabelecem os equipamentos, as tecnologias e os procedimentos que 

serão utilizados para a mitigação e minimização da poluição e dos impactos ambientais 

decorrentes das atividades portuárias.  
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3.4 O Ambiente Portuário e os Recursos de Uso Comum 

De acordo com Cicin-Sain e Knecht (1998), a área costeira possui ecossistemas 

valiosos de grande produtividade e biodiversidade, por esse motivo a área é geralmente de 

grande valor para a população humana, a qual procura se instalar, usar e desfrutar dos 

recursos costeiros e marítimos do local – os quais são recursos de uso comum. Essa área 

oferece a base para todas as atividades humanas, tais como recreação, pesca, transporte de 

cargas, agricultura e desenvolvimento mineral. 

Hardin tornou popular a expressão “Tragédia dos Comuns” para referir-se às 

consequências negativas do uso de recursos comuns ou coletivos. Segundo Barbieri (2011), 

Hardin reproduziu uma parábola em que vários pastores utilizam uma mesma área para 

alimentar seu rebanho. Para isso, os pastores poderiam chegar a um acordo sobre a quantidade 

máxima de animais que cada um poderia ter para usar essa área por tempo indefinido. Porém, 

procurando maximizar seus ganhos, certo pastor se pergunta o que ele ganhará adicionando 

mais um animal ao seu rebanho. Uma conseqüência positiva é que ele receberá integralmente 

os benefícios da venda desse animal e as conseqüências negativas decorrentes de um animal a 

mais para pastar serão repartidas entre todos os pastores. Assim, esse pastor concluirá que 

para ele o melhor é aumentar seu rebanho. Se cada pastor pensar e agir assim, o resultado será 

a superlotação da área de pastagem comum levando à ruína de todos, à tragédia dos comuns. 

Conforme Hardin (1968) apud Barbieri (2011), a tragédia dos comuns pode ser 

evitada pela propriedade privada ou algo similar, com a aplicação de leis coercitivas ou taxas 

que sejam mais vantajosas financeiramente para o poluidor tratar seus poluentes do que 

descarregá-los no meio ambiente. 

Os argumentos de Hardin se dão por meio de uma grande confusão entre recursos de 

livre acesso e recursos de propriedade comum (BARBIERI, 2011). 

Ainda de acordo com Barbieri (2011), ambos são recursos de uso comum, porém os 

recursos de livre acesso não são propriedades de ninguém, por isso não são passíveis de serem 

administrados e tendem a ser utilizados de modo mais abusivo. Enquanto os recursos de 

propriedade comum possuem proprietários, os quais são, por exemplo, uma comunidade de 

usuários, por isso que os recursos de propriedade comum podem ser administrados de modo 

viável e sustentável, pois os proprietários comuns podem realizar um acordo para limitar ou 

regulamentar seu uso. 

Assim, essa parábola apresenta uma situação onde os indivíduos utilizam o mesmo 

recurso, agindo de forma independente e racionalmente de acordo com seus próprios 
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interesses, se comportando em contrariedade aos interesses coletivos, esgotando assim algum 

recurso de uso comum. 

Enquanto Garrett Hardin defende que é através da privatização e do Estado que os 

recursos de uso comum serão melhores geridos, Elinor Ostrom desconstrói esse argumento, 

demonstrando que as comunidades locais são capazes de gerir seus recursos de forma 

sustentável, dentro de um arranjo institucional adequado. A Figura 7 apresenta um 

comparativo entra as duas teorias. 

Figura 7: Comparativo entre os principais aspectos da teoria de Hardin e de Ostrom. 

 
Fonte: Simões, Macedo e Babo (2011). 

De acordo com Ostrom (1990), desde quando Hardin publicou o artigo “The Tragedy 

of the Commons” na revista Science em 1968, a expressão Tragédia dos Comuns passou a 

simbolizar a degradação do ambiente a ser esperada sempre que muitos indivíduos utilizam 

um recurso comum. 

O termo “Common Pool Resource” (CPR) refere-se a um recurso natural ou de origem 

humana, o qual pode ter seu acesso limitado a um único indivíduo ou a uma empresa, ou 

ainda, a vários indivíduos ou equipes de pessoas que utilizam esses recursos ao mesmo tempo. 

Nem o Estado nem o mercado são uniformemente bem sucedidos para gerir os recursos de 

uso comum, de modo que as pessoas possam sustentar em longo prazo o uso produtivo dos 

recursos naturais (OSTROM, 1990). 
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Cunha (2006) relata que as abordagens como a de Ostrom, buscam nas sociedades 

tradicionais exemplos de mecanismos de decisão sobre recursos de uso comum, ou recursos 

de propriedade compartilhada, conjuntos de cuja indivisibilidade dependem dos serviços por 

eles prestados às sociedades humanas, como florestas produtoras de água ou mares cujas 

condições de qualidade permitem a renovação de cardumes. 

Para Ostrom as sociedades modernas deveriam reconhecer que a propriedade privada 

de determinados bens, longe de se contrapor a regras de prudência ecológica que representam 

limites ao uso de certos recursos, se complementam na existência de recursos de propriedade 

compartilhada, em relação aos quais o único uso racional é aquele definido coletivamente, 

com parâmetros que mantêm a integridade do patrimônio comum (CUNHA, 2006). 

De acordo com Simões, Macedo e Babo (2011), a teoria apresentada por Ostrom 

baseou-se em inúmeros estudos empíricos com populações que realizam, com sucesso, a 

própria gestão de recursos comuns, como exemplo, estoques pesqueiros, pastagens, bosques, 

lagos e bacias hidrográficas. Conforme os autores, os estudos de Ostrom revelam que desde 

que o conjunto de princípios e de regras de propriedade coletiva estejam bem definidos, sejam 

aceitos e respeitados por todos, consegue-se evitar a sobre-exploração dos bens comuns. 

Tratando-se assim de um retorno às origens da gestão comunitária e da cooperação. Esta 

abordagem reforça a cooperação, evita o individualismo e procura o bem-estar social da 

comunidade. 

A forma para se chegar à resolução do conflito na gestão dos recursos comuns, para 

Ostrom, é através da organização e da cooperação entre indivíduos e/ou instituições que 

precisam utilizar os mesmos recursos. Onde devem ser empenhados esforços para uma gestão 

de forma sustentável, respeitando o tempo de reposição. Ostrom não ignora que as tragédias 

ocorram, mas com base nos casos práticos analisados, ela observa que durante milhares de 

anos determinadas comunidades humanas se auto-organizavam para gerir os recursos de bem 

comum de forma sustentável (SIMÕES, MACEDO E BABO, 2011). 

De acordo com Ostrom (1990), há oito princípios necessários para garantir uma gestão 

eficaz de recursos comuns, são eles: 

1. Demarcação clara das fronteiras dos recursos de bem comum e dos seus 

utilizadores; 

2. As regras definidas têm de ser adequadas às necessidades e condições locais (época, 

espaço, tecnologias disponíveis, quantidades de recursos disponíveis, etc.); 
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3. Os utilizadores participam na definição/adaptação das próprias regras – acordos 

coletivos; 

4. Os fluxos de benefícios proporcionados pela gestão comum são proporcionais aos 

custos de utilização; 

5. Há um reconhecimento das regras da comunidade pelas autoridades externas; 

6. É realizado um monitoramento e são respeitadas as regras por parte dos utilizadores, 

com penalizações para os transgressores – os próprios membros/utilizadores realizam esse 

monitoramento; 

7. É garantido o fácil acesso aos meios de resolução de conflitos, bem como, aos 

custos reduzidos; 

8. Há uma ligação na gestão de recursos de menor escala com os de maior escala. 

Em sua teoria, Ostrom defende que as comunidades de indivíduos contam com 

métodos mais eficazes do que o Estado e o mercado para governar alguns recursos, 

apresentando graus razoáveis de sucesso ao longo de grandes períodos de tempo. Desse modo, 

ela acredita na capacidade dos indivíduos para organizar e governar a si mesmos com a 

intenção de gerirem os recursos comuns de modo mais sustentável, obtendo assim, benefícios 

coletivos. 

Diante do disposto, a convivência das atividades portuárias com outras economias, a 

exemplo da utilização dos canais, que também servem à pesca tradicional, necessita de uma 

visão de gestão compartilhada de recursos comuns, com base em processos negociados 

(CUNHA, 2006). 

 

3.5 A Agenda Ambiental Portuária como Instrumento de Adequação aos Regulamentos 

Ambientais 

De acordo com a Cartilha sobre Agendas Ambientais Portuárias da Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários – ANTAQ (2011), a Agenda Ambiental Portuária foi promulgada 

pela Resolução CIRM 006, de 02 de dezembro de 1998. Ela consiste em um instrumento de 

planejamento e articulação das Autoridades Portuárias e demais responsáveis por instalações 

portuárias com os agentes intervenientes ou afetados pela atividade, o que envolve um 

conjunto distinto desses agentes durante sua elaboração e tratamento das questões ambientais 

portuárias sob um ângulo diferente. A Agenda Ambiental Portuária determinou uma nova 

configuração para o setor portuário, já que estabeleceu uma política ambiental federal para o 

mesmo, considerando a inter-relação das instalações portuárias com os ambientes costeiro e 
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marinho. A criação dessa agenda resultou em uma inovação para o setor, que até então, não 

considerava os aspectos ambientais em seus procedimentos de gestão portuária. 

A Agenda Ambiental Portuária foi concebida em 1998, no âmbito do governo federal, 

pelo Plano de Ação Federal para a Zona Costeira (PAF-ZC) – um instrumento do Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) – que visa o planejamento de ações estratégicas 

para a integração de políticas públicas incidentes na zona costeira, buscando 

responsabilidades compartilhadas de atuação. Esta agenda configura-se como um plano de 

adesão voluntária por parte da autoridade portuária e deve ser vista como um auxílio aos 

demais procedimentos de gestão ambiental do porto e não como um empecilho. 

Apesar da sua característica voluntária, a Agenda Ambiental Portuária tem um caráter 

gerencial muito importante, uma vez que suas metas e objetivos sejam aplicados 

adequadamente, no contexto institucional, para a manutenção ambiental das atividades 

portuárias (LOURENÇO, 2012). 

Cunha et al. (2014) dizem que uma Agenda Ambiental pode ser definida como um 

instrumento de planificação para auxiliar na construção de sociedades sustentáveis, 

conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. E que a 

construção da mesma é um exercício de reconhecimento mútuo entre diferentes usuários de 

recursos comuns estratégicos ao desenvolvimento. Sendo um passo fundador para construir 

relações de responsabilidade, que possam amparar a cooperação a despeito das dificuldades, 

que necessariamente ocorrem diante do tamanho do porto no território, na cidade, na mudança 

do espaço litoral. 

Para ANTAQ (2016), as agendas ambientais são fortes instrumentos de adequação das 

atividades portuárias às conformidades ambientais. Têm como fundamento o compromisso 

dos principais agentes responsáveis pelo combate à poluição portuária com a qualidade do 

meio ambiente em que estão inseridos, em especial, daqueles que atuam no planejamento da 

atividade, sua implantação e sua operação. 

Segundo Brasil (2016), a Agenda Ambiental Portuária surgiu como um instrumento 

norteador das ações voltadas para a modelagem de um ambiente portuário saudável, seguro e 

que respeite o meio ambiente. Essa agenda expressa as diretrizes de promoção e melhoria da 

qualidade ambiental, com vistas à sustentabilidade. Estas diretrizes emanam da legislação 

geral, instruções normativas e resoluções que regram a política de gerenciamento costeiro, 

como também, de convenções e acordos internacionais ratificados pelo Brasil. E agregam 

ainda, iniciativas voluntárias de certificação ambiental, traduzidas para a realidade de cada 
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porto de forma participativa e negociada entre os diversos segmentos interessados na sua 

gestão – os stakeholders. 

De acordo com Kitzmann (2010), a Agenda Ambiental Portuária busca adequar o setor 

portuário aos parâmetros ambientais vigentes no país. É resultado da interação entre doze 

órgãos governamentais, em especial o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos 

Transportes e o Comando da Marinha. Na agenda estão definidas três categorias de atividades 

e seus efeitos, são elas: os impactos da implantação de infraestrutura; os impactos da operação 

portuária; e os impactos indiretos – originados pela indução de ocupação de áreas 

retroportuárias, aumento da ocupação existente e desenvolvimento de áreas industriais e 

agrícolas. 

A Agenda Ambiental Portuária deve ser um compromisso de estado e de nação, não 

somente de governos, que são passageiros. Deve ser apropriada por todos os atores 

envolvidos, em maior ou menor grau, com as questões portuárias, somando esforços para sua 

revisão e implementação (KITZMANN, 2010). 

 Conforme ANTAQ (2011), a Agenda Ambiental Portuária possui seis grandes 

objetivos, a partir dos quais são desenvolvidas as linhas de ação. São eles:  

I- Promover o controle ambiental da atividade portuária; 

II- Inserir as atividades portuárias no âmbito do Gerenciamento Costeiro;  

III- Implementar unidades de Gerenciamento Ambiental nos portos organizados; 

IV- Implementar os setores de Gerenciamento Ambiental nas instalações portuárias 

fora do porto organizado; 

V- Regulamentar os procedimentos da operação portuária, adequando-os aos padrões 

ambientais; 

VI- Capacitar recursos humanos para a gestão ambiental portuária. 

A Agenda Ambiental Portuária é uma política federal para o setor portuário, que se 

complementa por dois segmentos – Agenda Ambiental Local e Agenda Ambiental 

Institucional. A Agenda Ambiental Local pode ser resumida como um compromisso entre os 

diversos segmentos interessados, que através de um gesto de adesão e de partilha de 

responsabilidades, é capaz de promover o desenvolvimento sustentável, contemplando ainda 

as dimensões ambiental, social e econômica. Já a Agenda Ambiental Institucional é um 

instrumento interno da organização do porto, que se apresenta por meio de um compromisso 

da atividade com a qualidade ambiental. 
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A Agenda Ambiental Local surge como um complemento à Agenda Ambiental 

Portuária, incorporando os aspectos regionais nas discussões sobre o meio ambiente portuário 

e contando com a participação dos agentes intervenientes na atividade, como os governos 

estaduais e municipais, agentes reguladores e fiscalizadores, agentes regulados, comunidades 

portuárias, comunidade local, prestadores de serviços, entre outros setores. A Agenda Local 

deve contemplar os compromissos da Autoridade Portuária e demais agentes com a qualidade 

dos recursos naturais, com a saúde e segurança ocupacionais, com as questões sanitárias, de 

segurança institucional, considerando ainda a capacitação dos agentes intervenientes para 

ações de valorização dos ambientes onde a atividade esteja presente. A inter-relação entre os 

agentes intervenientes na atividade e a Autoridade Portuária, além de permitir um maior 

contato e consequentemente um melhor conhecimento sobre as atividades, permite que haja 

uma melhoria na comunicação e relação desses agentes entre si e com a Autoridade Portuária 

(ANTAQ, 2011). 

De acordo com ANTAQ (2011) a estrutura da agenda local deve considerar pelo 

menos seis elementos, são eles: relação porto-cidade; caracterização do porto e de suas 

atividades; diagnóstico ambiental; diagnóstico de saúde e segurança ocupacional; proposta de 

ação; e gerenciamento da agenda. 

 A Agenda Ambiental Institucional se relaciona com as Agendas Ambientais Portuária 

e Local e deve estar em consonância com estas. Ela deve ser elaborada pela própria 

Autoridade Portuária, firmando seu compromisso com o desenvolvimento de uma atividade 

em harmonia com o Meio Ambiente. Nela são estabelecidas a missão, a política ambiental, os 

objetivos estratégicos e específicos, as metas, os planos e os programas da organização. As 

ações dessa Agenda devem envolver todos os setores e trabalhadores do porto ou instalações 

portuárias fora dele, visando à conscientização ambiental e o envolvimento dos agentes 

atuantes naquela área. A implementação da Agenda Ambiental Institucional conduz aos 

seguintes resultados: melhoria da imagem da organização nesse campo, maior eficiência na 

prestação dos serviços, redução de custos sociais, aumento da competitividade, atração de 

novos mercados consumidores, redução de riscos ambientais, aumento da confiabilidade da 

organização e melhoria da qualidade do ambiente interno da organização (ANTAQ, 2011). 

 Resumidamente, de acordo com ANTAQ (2011), as Agendas Ambientais Portuárias e 

suas esferas de atuação podem ser observadas na Figura 8: 
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Figura 8: Agendas Ambientais e suas esferas de atuação. 

 
Fonte: ANTAQ (2011). 

 

Fora do Brasil, também existem iniciativas que visam integrar a gestão portuária com 

os diversos segmentos interessados na sua gestão – os stakeholders. A exemplo do que ocorre 

no Porto de Portland (Austrália) e na Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. 

O Porto de Portland é um porto de grande porte da Austrália, que possui desde 2005 

um Plano de Gerenciamento de Segurança e Meio Ambiente – “Safety and Environment 

Management Plan” (SEMP), que adota uma abordagem integrada de “whole of port” (todo o 

porto) e inclui – assim como uma Agenda Ambiental Local deve incluir – todas as partes 

interessadas (stakeholders) relevantes à gestão portuária (PORT OF PORTLAND, 2016). 

O SEMP descreve e estabelece o quadro de segurança e meio ambiente no porto. Ele 

reúne e contribui para o desenvolvimento e aplicação de políticas, objetivos, estratégias, 

resultados e responsabilidades para a gestão portuária. Tal plano foi desenvolvido para 

promover uma abordagem cooperativa entre as partes interessadas no que diz respeito à 

aplicação de princípios de desenvolvimento sustentável e a melhor prática de segurança e 

meio ambiente dentro do porto (SEMP, 2016). 

O desenvolvimento do SEMP e o processo de implementação, inclui, por exemplo, os 

seguintes stakeholders: operadores portuários e prestadores de serviços portuários, 

estivadores, titulares, inquilinos, contratados, clientes, autoridades reguladoras, órgãos da 

indústria, empresas de transporte rodoviário, companhias ferroviárias, agências 

governamentais (federal, estadual e local), pescadores, comunidade e outras partes 

interessadas (SEMP, 2016). 
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A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection 

Agency - EPA), agência do governo federal, vem desenvolvendo ações juntamente com os 

portos norte-americanos, os grupos comunitários locais, as organizações sem fins lucrativos e 

outros stakeholders, com a finalidade de facilitar a comunicação e o envolvimento efetivo 

destas partes interessadas nos processos de tomada de decisão dos portos. Três locais foram 

selecionados para a elaboração de projetos piloto, são eles: Porto de New Orleans, Porto de 

Savannah e Porto de Seattle. Entre as três diferentes reuniões iniciais, participaram mais de 

vinte stakeholders. Tais encontros ocorreram nos dias 12 e 13 de abril de 2017 no Porto de 

New Orleans, 8 e 9 de maio de 2017 no Porto de Savannah e 14, 15 e 16 de junho de 2017 no 

Porto de Seattle (EPA, 2017). 

O projeto apoia os objetivos de melhoraria da saúde pública para as comunidades 

afetadas pelos portos, instalações e movimentação de mercadorias. Visando o desempenho 

ambiental nos portos com ênfase no aumento da eficiência e resiliência das infra-estruturas 

portuárias. O projeto também busca o sucesso na construção de parcerias ao equipar as partes 

interessadas com informações, habilidades e ferramentas para efetivamente desenvolver e 

implementar ações colaborativas que conduzam à prosperidade compartilhada e melhores 

condições de vida (EPA, 2017). 

Como resultado inicial dos três projetos piloto, a agência verificou que há interesses 

dos portos e dos stakeholders em cooperar, que as avaliações sublinham a necessidade de 

estratégias de engajamento de partes interessadas, com ferramentas de capacitação e 

assistência para desenvolver soluções colaborativas para enfrentar os desafios. Perante a isto, 

projetos adicionais estão sendo planejados. 

 

3.6 Conflitos Socioambientais no Ambiente Portuário e Estratégia de Negociação 

Para Little (2001), os conflitos socioambientais podem ser compreendidos como 

disputas entre grupos sociais derivadas dos diversos tipos de relações por eles mantidas com 

seu meio natural. Há três dimensões básicas a serem consideradas no entendimento e na 

análise destes conflitos: o mundo biofísico e os ciclos naturais; o mundo humano e suas 

estruturas sociais; e o relacionamento dinâmico, interdependente, entre estes dois mundos. 

Ocorrem conflitos pelo controle dos recursos naturais, conflitos derivados dos impactos 

ambientais e sociais decorrentes de determinados usos, e também aqueles ligados aos usos e 

apropriações dos conhecimentos ambientais. 
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Carvalho & Scotto (1995) relatam que o conflito socioambiental se apresenta como 

um conflito social que expressa uma luta entre interesses opostos, que disputam o controle 

dos recursos naturais e o uso do meio ambiente comum. 

Para Cunha (2008), os conflitos socioambientais tornaram-se fatores de paralisia em 

vários campos da economia brasileira, inclusive os portos. 

De acordo com Kitzmann (2010), os portos são sistemas altamente complexos, 

organizados e estáveis, que possuem muitos elementos interagindo com os diferentes 

objetivos, o que acaba por originar vários conflitos. 

Cunha et al. (2014) retratam que o conceito geral de conflito socioambiental envolve 

situações de disputa entre diversos grupos humanos, que usam de formas diferentes os 

recursos do ambiente. Que as atividades portuárias possuem um grande e diversificado poder 

de alterar as condições ambientais, pois funcionam como infraestruturas consolidadoras da 

dinâmica territorial. E que nas vias de acesso terrestre para as cargas, depósitos, tráfego 

marítimo, uso dos canais, são muitas e de grande intensidade as movimentações de 

mercadorias, máquinas e pessoas nos mesmos espaços em que ocorrem as atividades de pesca, 

de turismo litorâneo, das indústrias, de moradia, as malhas das cidades, as praias, as zonas de 

marés. 

Cunha et al. (2014) apresentam algumas características da zona portuária de Santos, 

mas que são muito similares com outros ambientes portuários: 

[...] De um lado, havia uma atividade considerada essencial e estratégica para o país, 

a operação portuária. De outro, a zona costeira e seus ambientes, sabidamente os 

espaços mais essenciais à saúde da cadeia alimentar marinha. De um lado, a vida da 

cidade, disputando território com os depósitos de cargas e estacionamentos de 

caminhões. Do outro, a demanda sem fim por espaço para contêineres, um novo 

desenho das áreas de retroporto, diante da evolução dos tamanhos dos navios e da 

necessidade de encurtar o tempo nas operações de carga e descarga. De um lado, 

pesqueiros e rotas de pesca, utilizados por grupos cujos espaços de habitação ainda 

se mesclam à vegetação de mangue e aos canais entremeados. Do outro, a navegação 

e as manobras das enormes embarcações, a dragagem, a demanda pela implantação 

das novas estruturas de apoio à atracação de navios e carregamento, levando ao 

aterro e artificialização completa dos recantos do estuário (CUNHA et al., 2014, p. 

38). 

Conforme Diegues (2001), inúmeras comunidades de pequenos produtores, 

agricultores e pescadores vivem tradicionalmente da exploração dos recursos existentes nas 

regiões costeiras e litorâneas. Mas que além desses usos tradicionais, essas regiões se prestam 

também a implantação de outras atividades, tais como a portuária, a industrial, a turística, 

entre outras atividades. 
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Ainda de acordo com Diegues (2001), a presença dessa grande potencialidade para 

inúmeras atividades humanas, muitas vezes em espaços reduzidos, leva a conflitos de uso. Em 

muitos casos, a industrialização intensa para aproveitar as vantagens excepcionais oferecidas 

pelas zonas portuárias inviabiliza outros usos, tais como o cultivo de espécies marinhas ou a 

atividade turística. E que, no entanto, dadas as possibilidades de múltiplas utilizações, 

algumas até conflitantes ou mutuamente exclusivas, é fundamental que na escolha de 

alternativas de uso se leve em conta, em prioridade, aquelas funções que tornam os 

ecossistemas costeiros e litorâneos extremamente ricos sob o ponto de vista biológico. 

Barragán-Muñoz (2014) apresenta um panorama de conflitos entre pessoas e 

instituições em áreas litorais, conforme Quadro 2: 

Quadro 2: Conflitos entre pessoas e instituições em áreas litorais. 

Conflito Exemplo 

Entre usuários de usos 

incompatíveis. 

Na Baía de Málaga (Pacífico colombiano) a pretensão de 

construir um terminal portuário, em uma área de grande valor 

ambiental, e com evidente vocação de área protegida, por ser 

um hábitat crítico para a baleia jubarte, gerou um conflito entre 

a população local, os empresários do Valle del Cauca e o 

governo nacional. 

Entre usuários de atividades 

incompatíveis. 

A contaminação gerada pela agricultura intensiva nas águas 

acima da Baía de Chesapeake nos Estados Unidos impedia ou 

limitava de forma considerável o desenvolvimento de atividades 

pesqueiras e marisqueiras. Em algumas praias da Espanha a 

dragagem  para a busca de areia com a que realimenta as praias 

(que beneficia os empresários e usuários do turismo) entra em 

conflito com os interesses dos pescadores artesanais. 

Entre usuários de duas modalidades 

de uma mesma atividade. 

Em muitas ocasiões, as frotas de pesca industrial e artesanal 

competem pelas mesmas espécies nas Costas do Chile e do 

Peru. A pesca de angulas, realizadas com redes de malha muito 

pequenas, no estuário do Rio Guadalquivir (Espanha), entra em 

conflito com a realizada em mar aberto, devido ao seu impacto 

em outras espécies. 

Entre usos ou atividades que 

respondem a interesses ou 

necessidades de uma escala de 

gestão frente à outra (nacional 

frente à local). 

O Mar de Aral (Cazaquistão e Uzbequistão, na Ásia Central), 

foi reduzido em 60% de sua superfície e em 80% de seu volume 

de água. Desde os anos 20 e 30 do século passado, a antiga 

União Soviética começou a desenvolver um gigantesco 

programa de irrigação com objetivo de produzir, sobre tudo, 

algodão, o que abasteceria suas necessidades estratégicas. Para 

isso desviou os principais rios afluentes do corpo de água que 

alcançava quase 70.000 Km². Além disso, a contaminação atual 

provém de ensaios militares, provas de armas, projetos 

industriais e o derrame de resíduos de fertilizantes. Boa parte da 

população local teve que emigrar devido, no solo, a 

periculosidade dos resíduos tóxicos que as tempestades de areia 

põem em suspensão, também foram desestruturados os sistemas 

urbanos e de transportes, e foi desarticulada a base produtiva. 

Outro exemplo que se repete em muitos países é o referido aos 
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campos de treinamento e manobras militares, tanto terrestres 

como marinhos. 

Entre partidários de distintas 

opções para resolver um problema. 

Para solucionar a invasão de uma estrada por parte de uma 

grande duna móvel (em Tarifa, sul da Espanha) se consideram, 

entre outras, duas opções: recorrer a uma solução de engenharia 

(falso túnel, elevação da via, recuo da estrada) ou também 

retirar a areia à medida que esta cobre a via. 

Entre partidários e opositores de um 

uso ou atividade nova de que não se 

sabe com certeza seu impacto. 

A implantação de campos eólicos off shore tem bastante 

incógnitas abertas no entanto em relação a seu impacto em 

águas superficiais. No estado de Rhode Island (Estados Unidos) 

havia uma grande contestação social a raiz das primeiras 

propostas de desenvolvimento eólico no meio marinho. Entre 

outras razões, aludiu-se ao impacto visual. 

Entre administrações públicas e 

usuários de recursos explorados de 

forma não sustentável. 

A pesca extrativista do Pepino do Mar e da Lagosta em 

Galápagos (Equador), desenvolvida de forma descontrolada nos 

anos noventa do século passado, gerou conflitos entre as 

autoridades da Reserva Marinha e os pescadores artesanais.  

Entre beneficiados e prejudicados 

por obras ou atividades das quais se 

conhece o impacto. 

Em vários lugares da Patagônia chilena e na região do Bío-Bío, 

foram surgindo importantes conflitos a raiz de projetos de 

construção de grandes represas. O grande impacto destas obras 

se observaram também na zona costeira devido às especiais 

características hidrográficas dos rios andinos. 

Fonte: Adaptado de Barragán-Muñoz (2014). 

Conforme Cunha (2008), a Agenda Ambiental Portuária abre uma oportunidade para 

que os portos se insiram no jogo de negociação de conflitos, em que os objetivos de melhoria 

da qualidade ambiental e as responsabilidades sejam compartilhados entre diversos atores 

regionais. Assim, novas atitudes podem ser construídas por meio de estratégias apoiadas na 

busca de relações de confiança, em que um primeiro passo é o reconhecimento da real 

situação ambiental do porto e sua área de influência. A partir daí, pode-se avançar na 

discussão das tarefas necessárias para alcançar mudanças positivas, os prazos e os 

investimentos que separam a região dessas metas de qualidade. 

A política ambiental é vista como campo de negociação de conflitos, recuperando-se 

uma discussão das estratégias socioambientais corporativas como a busca de legitimidade 

para as empresas através de negociações com stakeholders (CUNHA, 2008). 

Para Granja (2012), a negociação pode ser definida como a construção de melhor(es) 

alternativa(s) para cada um dos interlocutores, implicando na eventual conciliação de 

interesses, muitas vezes, conflitantes. Nessa construção, há interação de saberes referentes ao 

escopo do que será negociado, traduzindo em uma prática de alocações de decisões. 

O modelo mais difundido e prestigiado é o que adota a negociação como uma 

construção de consensos gradativos, de ganhos compartilhados, com soluções vantajosas, de 

forma a expandir e ampliar o escopo do benefício mútuo para todas as partes. Sendo um 
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modelo que se baseia na justiça e na democracia, objetivando garantir a confiança das partes e 

alguma cooperação entre elas (GRANJA, 2012). 

A Abordagem dos ganhos mútuos para resolução de disputas é um conjunto de 

propostas de estratégias que facilitam a construção de entendimentos em situações de conflito 

envolvendo muitos atores, como são tipicamente os conflitos socioambientais (CUNHA, 

2008). 

De acordo com Cunha (2008), esta abordagem se propõe a seguir os passos essenciais 

para uma correta identificação dos interlocutores para formar mesas de negociação; a 

identificação de suas necessidades, motivações e interesses; a condução dos debates com 

procedimentos democráticos e respeitosos; procedimentos geradores de credibilidade por 

parte do(s) mediador(es), em que se destaca o fornecimento de informações confiáveis; a 

construção de clima positivo para que se desenvolva uma pauta de transações entre os atores; 

a instituição de um processo de sucessivas negociações, em que se abandonam expectativas 

imediatistas por uma idéia de ganhos graduais. 

 Susskind e Field apud Cunha (2008) destacam que orienta esta abordagem a idéia de 

que é possível construir consensos graduais e progressivos, em que ao contrário de estabelecer 

um jogo ganha-perde (uns ganham, outros perdem, resultados positivos e negativos se 

equilibrando numa conta global zero), se constrói um jogo de ganha–ganha, um jogo de soma 

positiva, resultante do enfoque dos ganhos mútuos. 

Conforme Granja (2012), esse modelo busca representar os interesses das partes, bem 

como construir alternativas em conjunto. O foco é nos interesses, não nas posições dos 

interlocutores, proporcionando flexibilidade para obter acordos. Isso pressupõe construção de 

relações de longo prazo, não devendo ser um jogo de soma zero. 

A abordagem metodológica citada por Cunha, Granja e Susskind e Field, é a 

abordagem de ganhos mútuos, consagrada como o Método Harvard de Negociação. 

O Método Harvard de Negociação vem sendo trabalhado pela Escola de Direito da 

Universidade de Harvard (Harvard Law School) desde 1983, quando este iniciou como um 

projeto de pesquisa (PON, 2017). O método visa uma negociação baseada em princípios, com 

buscas aos ganhos mútuos. 

Com sede na Harvard Law School, o Programa de Negociação de Harvard – “Program 

on Negotiation” (PON), atualmente é um programa de consórcio universitário entre a 

Universidade de Harvard (Harvard University), o Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(Massachusetts Institute of Technology) e a Universidade Tufts (Tufts University). O 
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programa conta com professores e estudantes de diversos campos de estudos, incluindo lei, 

negócios, governo, psicologia, economia, antropologia, artes e educação (PON, 2017). 

De acordo com PON (2017), o programa é um consórcio universitário dedicado ao 

desenvolvimento da teoria e prática de negociação e resolução de disputas. Pois saber como 

negociar para resolver problemas, fazer acordos, construir consenso, evitar violência e 

gerenciar disputas intratáveis são uma competência que é vitalmente necessária no mundo. 

O método vem sendo utilizado por organizações consagradas em resolução de 

conflitos, como o Conflict Management Inc. (CMI), o Conflict Management Group. (CMG) e 

o Consensus Building Institute (CBI). 

Fisher e Ertel (1997) – autores reconhecidos por atuarem no Program on Negotiation, 

no Conflict Management Inc. e no Conflict Management Group. – afirmam que um bom 

resultado de uma negociação pode ser constituído por sete elementos e que quanto melhor 

lidarmos com cada elemento, melhor será o resultado. São estes elementos: 

1- Interesses: seja qual for a exigência ou o posicionamento, todos os envolvidos na 

negociação querem resultados que atenda aos seus interesses subjacentes – aquilo 

que necessitam ou dão importância. Quanto antes for pensado a respeito dos 

interesses, mais provavelmente estes sejam alcançados; 

2- Opções: um bom resultado deve estar entre os melhores de todos os meios 

possíveis para atender os interesses diversos. Assim, as opções são os acordos 

possíveis ou partes de um acordo possível. Quanto mais opções forem colocadas 

na mesa de negociação, mais provavelmente se encontre uma que contente aos 

interesses das partes; 

3- Alternativas: um bom resultado deve parecer melhor do que qualquer alternativa 

longe da mesa de negociação, melhor que coisas que poderiam ser feitas sozinhas 

ou com outras partes. Antes de assinar um acordo, ou até recusá-lo, há de se ter 

uma boa ideia das possíveis alternativas fora do contexto em questão; 

4- Legitimidade: não há quem queira ser injustamente tratado. Deve-se encontrar 

padrões externos que possam ser utilizados como espadas, como critérios para 

persuadir com a outra parte de que ela está sendo tratada com justiça, e como 

escudos para nos protegermos e não sermos lesados. 

5- Comunicação: um resultado é melhor se for alcançado com eficácia e isto requer 

boa comunicação, à medida que cada uma das partes procura influenciar a outra. 

Há de se pensar sobre o que querem ouvir e o que querem dizer. 
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6- Relacionamento: um bom resultado fortalecerá as relações de trabalho ao invés de 

prejudicá-las. A preparação pode ajudar a pensar a respeito da interação humana, 

das pessoas ao redor da mesa de negociação, a fim de se estabelecer um 

relacionamento que facilite o acordo ao invés de dificultá-lo; 

7- Comprometimento: a qualidade do resultado também pode ser avaliada pela 

qualidade das promessas feitas. Os compromissos assumidos provavelmente serão 

melhores se tivermos pensado com antecedência a respeito das promessas que se 

pode realmente esperar, ou fazer, na etapa final ou no encerramento de uma 

negociação. 

 Todos os negociadores possuem interesses, que se apresentam por meio das 

necessidades, dos desejos e dos medos que conduzem as negociações. Os interesses diferem 

de posicionamentos, os quais são afirmações, exigências e ofertas que as partes fazem durante 

uma negociação. São erros comuns durante uma negociação focar em posições e não em 

interesses, pensar apenas naquilo que queremos, adotar um foco estreito e unilateral, como 

também, negligenciar o valor das diferenças. O negociador bem preparado além de procurar 

por interesses em baixo das posições, prioriza os seus interesses, considera os interesses das 

outras partes, procura maneiras de trabalhar em conjunto para fazer mais e busca encontrar 

valor nas diferenças. Um resultado negociado deve satisfazer os interesses de ambas às partes, 

pelo menos de modo melhor do que se não tivesse havido qualquer acordo (FISHER; ERTEL, 

1997). 

Ainda de acordo com Fisher e Ertel (1997), da diversidade de perspectivas, recursos 

ou interesses, vem a oportunidade de criar valor. A negociação não passa por cima das 

diferenças, mas sim reconhece que as diferenças podem ajudar a fazer com que cada um dos 

envolvidos acabe em uma situação melhor do que estaria sem um acordo. Desse modo, as 

melhores negociações são aquelas em que uma série de opções possíveis tenham sido 

exploradas, pois quanto maior o número de opções, maior será a chance de que uma delas 

efetivamente concilie os diferentes interesses das partes. Para chegar a tal entendimento, 

deve-se primeiramente identificar as partes relevantes, posteriormente esclarecer os interesses 

e sondar os interesses subjacentes, após, deve-se criar opções a fim de atender os interesses, 

para que seja possível então de se encontrar meios de maximizar ganhos conjuntos. Esse 

esquema se apresenta por meio da elaboração de uma Zona de Possíveis Acordos (ZOPA). 
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Para essa abordagem deve-se além de não barganhar por posições, separar as pessoas 

do problema, concentrar-se nos interesses e não em posições, inventar opções de ganhos 

mútuos e insistir em usar critérios objetivos (FISHER; URY; PATTON, 2014). 

De acordo com Fisher, Ury e Patton (2014), o Programa de Negociação de Harvard 

desenvolveu uma alternativa à barganha posicional: um método de negociação explicitamente 

concebido para produzir resultados sensatos, de forma eficiente e amigável. Esse método, 

denominado negociação baseada em princípios ou negociação baseada em méritos, pode ser 

resumido a quatro pontos básicos – pessoas, interesses, opções e critérios. Esses quatro pontos 

definem um método objetivo de negociação que pode ser utilizado em quase que qualquer 

circunstância, conforme o que segue: 

- Pessoas: Separe as pessoas do problema – atende ao fato de que seres humanos não 

são computadores. Somos criaturas fortemente emocionais, em geral com percepções 

radicalmente distintas, e temos dificuldade de nos comunicar com clareza. Em uma situação 

típica, as emoções se embaralham com os méritos objetivos do problema. Assumir posições 

torna tudo muito pior porque o ego das pessoas passa a ser identificado com suas posições. 

Fazer concessões em benefício do relacionamento é igualmente problemático porque isso 

pode acabar encorajando e premiando a teimosia, o que pode levar a ressentimentos que 

acabam prejudicando o relacionamento. Dessa forma, mesmo antes de se começar a trabalhar 

o problema substantivo, o problema com pessoas deve ser desvencilhado dele e tratado em 

separado. Figurativamente, para não dizer literalmente, os participantes devem ver a si 

próprios trabalhando lado a lado, atacando o problema, não uns aos outros. 

- Interesses: Concentre-se em interesses, não em posições – para que se supere a falha 

de se concentrar nas posições declaradas das pessoas, quando o objetivo da negociação é 

satisfazer a seus interesses subjacentes. Uma posição de negociação geralmente obscurece 

aquilo que você realmente deseja. Conciliar posições provavelmente não produzirá um acordo 

que atenderá de forma eficaz às necessidades humanas que levam as pessoas a adotá-las. 

- Opções: Invente múltiplas opções, em busca de ganhos mútuos, antes de decidir o 

que fazer – trata da dificuldade de criar soluções ótimas sob pressão. Tentar decidir na 

presença de um adversário estreita sua visão. Quando a aposta é alta, a criatividade fica 

inibida, assim como a busca pela solução certa. Podem-se evitar essas dificuldades reservando 

um tempo definido para explorar uma larga variedade de possíveis soluções que levem em 

conta interesses mútuos e conciliem criativamente interesses divergentes. 
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- Critérios: Insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo – 

quando os interesses são diretamente opostos, um negociador poderá obter um resultado 

favorável simplesmente sendo teimoso. Esse método tende a premiar a intransigência e 

produzir resultados arbitrários. Entretanto, pode-se contra-argumentar que insistir em uma 

única posição intransigente não é uma atitude satisfatória e que um acordo deve refletir algum 

tipo de padrão de justiça, independentemente da vontade pura e simples de um dos lados. Isso 

não significa forçar a mão para que os termos do entendimento tenham por base o padrão que 

for selecionado, mas apenas que algum padrão como valor de mercado, opinião de 

especialistas, costume ou legislação, determine o resultado. Ao discutir critérios desse tipo, 

em vez daquilo a que os lados estiverem dispostos ou não, nenhuma das partes precisará fazer 

concessões à outra, ambas poderão chegar a um entendimento quanto ao que seria uma 

solução justa. 

Conforme Fisher, Ury e Patton (2014), as quatro proposições da negociação baseada 

em princípios são relevantes desde o momento em que se começa a pensar sobre a 

negociação, até o instante em que ou se chega a um acordo ou se decide desistir do esforço. 

Esse período pode ser dividido em três estágios: análise, planejamento e discussão. 

No estágio de análise, você simplesmente procura diagnosticar a situação – reúne 

informações, organiza-as e reflete sobre elas. Leve em conta os problemas com 

pessoas percebidos pelos envolvidos, emoções hostis e falhas de comunicação. 

Identifique seus interesses e os da outra parte, tome conhecimento das opções já 

colocadas à mesa e inteire-se dos critérios previamente sugeridos como base para o 

acordo. Durante o estágio de planejamento, você irá lidar com os mesmos quatro 

elementos pela segunda vez, tanto para gerar ideias quanto para decidir o que fazer. 

Como você propõe lidar com os problemas com pessoas? Dentre seus interesses. 

Quais os mais importantes? Quais seriam os objetivos mais realistas? Produza 

opções e critérios adicionais para facilitar o processo decisório. Mais uma vez, 

durante o estágio de discussão, quando as partes se comunicam mutuamente em 

busca de um acordo, os mesmos quatro elementos são os melhores temas a serem 

discutidos. Diferenças de percepção, sentimentos de frustração e raiva, dificuldades 

de comunicação são assuntos que podem ser debatidos e tratados. Cada lado deve 

compreender os interesses do outro. Uma vez que isso ocorra, ambos poderão 

trabalhar em conjunto para gerar opções mutuamente vantajosas, buscando firmar 

um acordo com base em padrões objetivos para conciliar interesses opostos. Em 

suma, ao contrário do que acontece com a barganha posicional, o método de 

negociação baseado em princípios, focado em interesses básicos, opções 

mutuamente satisfatórias e padrões justos, tipicamente resulta em acordos sensatos. 

O método permite que se chegue, eficientemente, a um consenso gradual sobre uma 

decisão conjunta, sem todos os custos transacionais de se aferrar a posições para 

depois ter de se desaferrar delas. E separar as pessoas dos problemas permite lidar 

direta e empaticamente com os outros negociadores como seres humanos, 

independentemente de qualquer diferença substantiva, tornando possível um 

resultado amigável (FISHER; URY; PATTON, 2014, p.36). 

 

Já a Zona de Possíveis Acordos (ZOPA), se constitui por um conjunto de alternativas 

possíveis, para ambas as partes, definidas por limites superiores e inferiores aos valores para 
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cada uma das partes, dentro dos quais se pode chegar a um consenso que satisfaça a ambos. 

Esses limites são definidos pelo preço de reserva de cada uma das partes. Quando o acordo 

sobre o valor for definido, a ZOPA será igual a zero (DUZERT; SPINOLA; BRANDÃO, 

2010). 

Conforme Santos et al. (2017), em todas as negociações há um espaço entre a melhor 

proposta possível e a pior proposta admissível. A essa margem de negociação possível, entre 

aquilo que os negociadores querem obter, o chamado preço-alvo, e aquilo que aceitam obter 

no acordo, o chamado preço de reserva, chamamos “Zona de Possível Acordo”. A ZOPA é o 

momento no qual deve acontecer as negociações internas, também chamadas de negociações 

por trás da mesa (behind the table). Uma negociação interna clara dá segurança ao negociador 

e aumenta drasticamente as chances de um acordo bem sucedido. Consultas à chefia, 

discussões quanto aos limites do acordo e ajustes com outros agentes e instituições envolvidas 

devem ser tratadas antes do início das negociações externas (on the table). 

Sendo avaliados os interesses será possível traçar uma ZOPA. É importante que o 

negociador tenha a ZOPA muito bem definida, para servir como um guia para as negociações. 

Assim, recomenda-se que a ZOPA seja devidamente estudada antes do início de qualquer 

negociação, para se evitar que fatores emocionais atrapalhem o julgamento de qualquer oferta 

ou contraproposta apresentada no curso das negociações (SANTOS et al., 2017). 

Desse modo, a presente pesquisa passa pelos estágios de análise e de planejamento do 

Método Harvard de Negociação, não chegando até o estágio de discussão. Porém, explorar os 

interesses dos diferentes atores (stakeholders) serve de base para o reconhecimento de uma 

Zona de Possíveis Acordos (ZOPA), um campo em torno do qual se pode buscar construir 

cooperação. Essa dinâmica de diálogo e busca de entendimentos leva em conta, ainda, que os 

diferentes agentes econômicos utilizam recursos comuns e de distintas formas. Assim, o 

resultado dessa análise da ZOPA, é o esboço que indica a pauta para a discussão futura da 

Agenda Ambiental Local de Pelotas. 

 

3.7 O Porto de Pelotas e o Sistema Hidroviário da Bacia da Lagoa dos Patos 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC II e o Programa de 

Gerenciamento Costeiro do Rio Grande do Sul – GERCO/RS, abrangem o município de 

Pelotas como integrante da zona costeira. O GERCO/RS situa a cidade de Pelotas como 

integrante do Litoral Médio Oeste. 
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De acordo com Costa (1998), o Brasil possui nove grandes bacias hidrográficas, 

podendo-se estabelecer a seguinte composição: 

1- Bacia Amazônica; 

2- Bacia do Nordeste; 

3- Bacia do Tocantins-Araguaia; 

4- Bacia do São Francisco; 

5- Bacia do Leste; 

6- Bacia do Paraná; 

7- Bacia do Paraguai; 

8- Bacia do Uruguai; e 

9- Bacia da Lagoa dos Patos. 

O Rio Grande do Sul possui uma extensa malha hidroviária formada por rios, lagos e 

lagoas navegáveis que atravessam o seu território. A Bacia da Lagoa dos Patos, área de 

interesse desse estudo, representa a principal área de desenvolvimento da navegação interior 

no estado. Conforme SPH (2016), esta bacia é integrada pelo complexo lacustre Lagoa dos 

Patos-Lago Guaíba e pelos rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos, Gravataí e São Gonçalo. 

A Bacia da Lagoa dos Patos abrange as Lagoas Mirim e dos Patos e os rios que nelas 

deságuam. Rios esses de dois grupos: os formadores do Rio Guaíba e os que afluem 

diretamente às lagoas (COSTA, 1998). 

Conforme Costa (1998), a Lagoa dos Patos tem uma área de 9.800 quilômetros 

quadrados, largura máxima de 60 quilômetros e média de 33 quilômetros, em uma extensão 

navegável de 245 quilômetros. Ela possui uma série de canais de navegação que a ligam aos 

portos de Rio Grande (Lagoa dos Patos), Pelotas (Canal São Gonçalo) e Porto Alegre (Rio 

Guaíba), bem como, a outros portos lacustres situados na margem da lagoa ou foz dos rios 

que nela desembocam. Ela comunica-se com a Lagoa Mirim através do Canal São Gonçalo. E 

os seguintes rios desembocam na Lagoa dos Patos: Jacuí (superior, médio e inferior), Taquari, 

Vacacaí, Caí, Sinos, Gravataí e Camaquã. 

Ainda de acordo com Costa (1998), da Bacia da Lagoa dos Patos o tráfego fluvial 

alcança a Lagoa Mirim por meio do Canal São Gonçalo – o qual tem 46 quilômetros de 

extensão navegável e é onde se localiza o Porto de Pelotas. A Lagoa Mirim possui 180 

quilômetros de extensão navegável, na qual parte se encontra em território uruguaio. 

No município de Pelotas, na região meridional do estado do Rio Grande do Sul, à 

margem denominada esquerda ou norte do canal São Gonçalo, o qual se conecta com a Lagoa 
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Mirim e com a Lagoa dos Patos, localiza-se o Porto de Pelotas, que é um dos portos públicos 

integrantes do Sistema Hidroviário da Bacia da Lagoa dos Patos. A Figura 9 apresenta a 

Localização do Porto de Pelotas: 

 

Figura 9: Localização do Porto de Pelotas. 

 

Fonte: LabTrans (2013). 

 

Os documentos da Marinha do Brasil situam o Porto de Pelotas na margem norte do 

Canal São Gonçalo, enquanto demais documentos denominam a localização do porto na 

margem esquerda do referido canal. 

O porto está localizado na cidade de Pelotas, na margem norte do Canal São Gonçalo e 

tem como limites a barra do Canal São Gonçalo, a leste, e a ponte ferroviária que atravessa o 

canal, a oeste (MARINHA DO BRASIL, 2016). 

De acordo com Marinha do Brasil (2016), no canal de acesso ao porto a navegação é 

permitida somente em uma via de tráfego, visto que o canal possui apenas 40m de largura 

para embarcações com calado de 5,18m (17 pés). Os navios e demais embarcações devem 

ajustar suas singraduras (trecho percorrido em um determinado tempo) de modo a trafegar no 

Canal São Gonçalo no período compreendido entre o nascer e o pôr do sol. 

A localização do Porto de Pelotas juntamente com os demais portos públicos do Rio 

Grande do Sul pode ser observada na Figura 10: 
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Figura 10: Localização dos Portos Públicos do Rio Grande do Sul, hoje todos administrados pela SUPRG. 

 
Fonte: SPH (2016). 

 

De acordo com LabTrans (2013), o Porto de Pelotas ocupa uma área de 

aproximadamente 749.054 metros quadrados, possui 500 metros de cais acostável e é 

naturalmente abrigado por se situar na margem esquerda (ou norte) do Canal de São Gonçalo. 

O Porto Público divide-se em duas partes: Cais Comercial (Figura 11) e Doca (Figura 12). O 

Cais Comercial tem profundidade de projeto de 6 metros e é onde são realizadas as 

movimentações de cargas. 

 

Figura 11: Cais Comercial do Porto Público de Pelotas. 

 
Fonte: LabTrans (2013). 
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A Doca (Figura 12) consiste de uma dársena (ambiente resguardado artificialmente) 

com extensão interna de cais de aproximadamente 400 metros e externa de pouco mais de 80 

metros, ela é utilizada apenas para atracações de embarcações de recreação, pois suas 

dimensões e profundidade dificultam a atracação das embarcações de carga (LABTRANS, 

2013). 

Figura 12: Doca do Porto Público de Pelotas. 

 
Fonte: LabTrans (2013). 

 

LabTrans (2013), relata que o porto público possui três armazéns com 6.000 metros 

quadrados, conforme Figura 13: 

 

Figura 13: Armazéns do Porto Público de Pelotas. 

 
Fonte: LabTrans (2013). 
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O Porto de Pelotas é autorizado pela Receita Federal a operar com comércio exterior, 

sendo assim um porto alfandegado (SPH, 2016). 

O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário do Porto de Pelotas – PDZ 

(2010), o Plano Mestre do Porto de Pelotas – LabTrans (2013) e também o site da 

Superintendência de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul – SPH (2016), apresentam os 

meios de acessos a cidade de Pelotas e ao Porto de Pelotas, são eles: 

- Ligações Aeroportuárias: É possível acessar a cidade de Pelotas através do 

Aeroporto Internacional de Pelotas. 

- Ligações Rodoviárias: As principais rodovias que fazem conexão com o Porto de 

Pelotas são as rodovias BR-392 e BR-116, além da BR-293, que é menos expressiva. Ambas 

se encontram no entorno de Pelotas e são as principais conexões da região de Pelotas com 

todo o estado gaúcho. A Figura 14 ilustra os trajetos das principais rodovias até o Porto de 

Pelotas. 

 

Figura 14: Principais rodovias que acessam o Porto de Pelotas. 

 
Fonte: LabTrans (2013). 

 

- Ligações Ferroviárias: Através da linha ferroviária da América Latina Logística 

(ALL) existente entre Bagé e Pelotas, é possível acessar a cidade de Pelotas. Mas o ramal de 

acesso diretamente ao porto encontra-se inativo faz muitos anos. A Figura 15 ilustra o trajeto 

da linha ferroviária de acesso a cidade de Pelotas. 
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Figura 15: Linha ferroviária que acessa Pelotas. 

Fonte: LabTrans (2013). 

 

- Ligações Hidroviárias: 

a) Acesso de Pelotas até o Porto de Rio Grande: 50 km de distância, com calado de 

5,18m. 

b) Acessos a portos e terminais interiores: 

De Pelotas ao Porto de Porto Alegre - calado de 5,18m; 

De Pelotas ao Porto de Cachoeira do Sul - calado de 2,50m; 

De Pelotas ao Porto de Estrela - calado de 2,50m; 

De Pelotas a Charqueadas - calado de 3,50m; 

De Pelotas ao Pólo Petroquímico - calado de 5,18m; 

De Pelotas ao Porto Santa Vitória do Palmar - calado de 2,50m. 

 Para Costa (1998), dentre os meios disponíveis na infraestrutura de transportes, a 

hidrovia é que tem características polivalentes, pois, além de ser um meio de transporte 

econômico, ela é por sua penetração, um fator estimulante para o implemento de atividades 

industriais, comerciais e turísticas nas cidades beneficiadas. O autor resume algumas 

vantagens da via navegável interior, diferentemente das ferrovias e rodovias, cujo único 

propósito é o transporte, conforme o que segue: 

- menor dispêndio com mão-de-obra, pelas reduzidas tripulações; 

- menor custo de manutenção das embarcações em relação às marítimas, por não 

sofrerem o embate de ondas e salinidade; 

- reduz o custo do transporte de carga e de pessoal, especialmente quando se tratar de 

cargas pesadas, volumosas e de baixo valor, transportadas a grandes distâncias; 

- permite a localização de indústrias no interior, por proporcionar ligação entre as 

zonas de produção mais afastadas dos portos marítimos e os grandes mercados consumidores; 

- proporciona economia de petróleo, pois as embarcações usadas são de baixo 

consumo de combustível; 



 

79 
 

- exige muito menos manutenção que a ferrovia e a rodovia e, ao contrário destas, seu 

custo de manutenção diminui à medida que o tráfego se intensifica; 

- promove obras que regularizam a vazão dos rios, evitando secas e inundações e 

garantindo a irrigação de terras agriculturáveis; 

- favorece o saneamento das cidades, pois provê abastecimento de água potável e 

industrial, drenagem e escoamento de águas servidas; 

 - facilita o transporte intermodal. 

O sistema hidroviário é de importância estratégica para o Rio Grande do Sul, pelo 

potencial das vias navegáveis interiores na redução de custos e economia de combustível no 

transporte de cargas, especialmente de cargas de grande volume unitário, em distâncias 

compatíveis com a modalidade hidroviária. Soma-se a isso, a consequente redução do tráfego 

rodoviário, reduzindo o número de acidentes e o custo de manutenção das rodovias estaduais 

(SPH, 2016). 

Essa importância estratégica do sistema hidroviário do Rio Grande do Sul, se amplia 

pelo fato que existe o projeto da Hidrovia do Mercosul – também conhecida como Hidrovia 

Brasil-Uruguai – a qual vem sendo implementada gradualmente. De acordo com ANTAQ 

(2011), a hidrovia vai abranger uma malha fluvial de cerca de 900 km com rota entre os 

portos de La Charqueada (Rio Cebollati) no Uruguai e Estrela (Rio Taquari) no Rio Grande 

do Sul, essa rota passa também pelos portos de Santa Vitória do Palmar (Lagoa Mirim), 

Pelotas (Canal São Gonçalo), Rio Grande (Lagoa dos Patos), Porto Alegre (Rio Guaíba) e 

Cachoeira do Sul (Rio Jacuí). Trata-se de um eixo de fundamental importância para o 

intercâmbio comercial entre o Brasil e o Uruguai. 

Conforme Campêlo e Duhá (2009), tratativas estão sendo feitas para a implantação da 

Hidrovia do Mercosul, de modo que seja estabelecido um corredor de transporte hidro-

ferroviário de arroz para São Paulo. Onde o sistema hidroviário do Rio Grande do Sul será 

utilizado entre as cidades de Santa Vitória do Palmar e Estrela – cidade na qual as cargas 

serão transferidas para trem e partirão para São Paulo por modal ferroviário.
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4      CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DA ZONA PORTUÁRIA DE PELOTAS E 

DA HIDROVIA DA BACIA DA LAGOA DOS PATOS 

De acordo com Little (2001), os conflitos socioambientais podem ser entendidos como 

disputas entre grupos sociais derivadas dos distintos tipos de relações por eles mantidas com 

seu meio natural. Para Cunha et al. (2014), o conceito geral de conflito socioambiental 

envolve situações de disputa entre diversos grupos humanos, que usam de formas diferentes 

os recursos do ambiente. 

Verificou-se que existiram dois movimentos recentes que questionaram as formas de 

reabilitação do Porto de Pelotas, o #OcupaQuadrado (2014) e o #OcupaPorto (2015/2016), 

os quais aconteceram em momentos diferentes. Os movimentos foram narrados antes da 

entrevista pela “AGENTE COMUNITÁRIA
9” 

e está exposto conforme o que segue: 

A entrevistada falou sobre a sua relação com a comunidade local da Doca do Porto 

(Figura 16) e com o Katanga's Bar e Espaço Cultural (Figura 17), o qual se localiza no 

entorno da Doca (popularmente conhecida como Quadrado ou Doquinhas).  

 

Figura 16: Doca do Porto de Pelotas. 

 
Fonte: Acervo da autora (2017). 
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 Figura 17: Katanga's Bar e Espaço Cultural. 

 
Fonte: Acervo da autora (2017). 

 

 

“[...] o Katanga’s é um lugar que eu estou na parceria há mais de 20 anos, o Katanga's já 

nasce com a intenção de ser uma área pública, porque o lugar aonde se instalou esse bar e 

que desde o começo houve uma resistência, era um depósito de lixo, não era uma área 

pública bonita, como é agora o Quadrado, aí o H. chegou lá e resolveu tomar conta daquilo, 

não foi assim que aconteceu, aquilo lá era totalmente sucateado, ali era um depósito de lixo, 

não tinha limpeza pública, não tinha iluminação, tava na mão do tráfico de drogas há muito 

tempo, serviu de desova para a ditadura militar, era um lugar onde ninguém tinha a 

coragem de pisar ali dentro e o H. quando resolveu começar a transformação do lugar ele 

foi primeiro até a Capitania dos Portos em Rio Grande, sabendo que ali é uma área 

portuária, ele foi pedir autorização para fazer isso e ele recebeu essa autorização, então a 

partir daí com as próprias mãos ele começou, o depósito de lixo que tinha ali ele carregou 

com um carrinho, ele foi até a prefeitura e perguntou para onde ele podia transferir aquele 

lixo que tava todo depositado ali, a prefeitura indicou uma área, mas não deu os meios [...] 

realmente aquele lugar estava sucateado, abandonado, tinha lixo, tinha criminalidade, tinha 

tudo o que tu puder imaginar de pior e não contou com uma aparelhagem pública, a 

princípio levou anos para isso acontecer, então ele sozinho fez a limpeza, a adequação do 

lugar, a própria segurança, ele que começou a transformar aquela sucata naquela 

maravilha que é hoje em dia [...] quem adequou isso para o uso da população com certeza 

foi esse sujeito e com as próprias mãos [...] depois que perdemos o H. as questões de 

violência pioraram muito, esse homem fazia tudo sozinho, ele era a segurança, ele sim era 

um líder comunitário, pois ele liderava tudo e não por gosto, mas sim por necessidade [...] 

ele viu que se ele mesmo não fizesse ninguém ia fazer pela comunidade [...]”. AGENTE 

COMUNITÁRIA
9
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E narrou os dois momentos de movimentos recentes: 

“[...] Nós tivemos dois momentos dentro do movimento, o #OcupaQuadrado foi o primeiro 

movimento, lá quando queriam trazer os coreanos pescadores de Lula. Depois tivemos o 

segundo movimento o #OcupaPorto, para discutir a questão do transporte de toras, que foi 

quando ocorreu a cisão dentro do movimento de quem queria dialogar com os que não 

queriam dialogar [...]”. AGENTE COMUNITÁRIA
9
 

E comentou sobre o primeiro movimento, que ocorreu quando o Porto de Pelotas 

pretendia cercar o espaço da Doca para ser usado como oficina para barcos pesqueiros 

coreanos de Lula: 

“[...] O que fizemos aqui desde o começo quando sabemos que iria ter a reativação 

portuária foram perguntas, porque na verdade o que preocupou e foi a primeira informação 

que nos chegou, era a história dos navios coreanos, essa sim era grave de todos os pontos de 

vista, tanto que eu fui ao mais fundo que eu pude procurando informações sobre isso e contei 

com o apoio do Greenpeace que já estava na cola deles, eles fizeram desastres ecológicos de 

verdade, esses tais coreanos pescadores de Lula, que viriam usar o Quadrado como 

banheiro de barco [...] graças aos nossos esforços e ao bom senso conseguimos afastar por 

completo a história dos navios coreanos [...] eu não preciso ser especialista em nada para 

saber que era um grande desastre ecológico tu trazer navios coreanos e mesmo de forma 

leiga a gente sabe que só o trânsito dos cascos de um lado e outro do planeta traz um monte 

de moluscos e de coisas que não são daqui, fora que tava bem claro que ali ia servir para 

limpeza, então o Quadrado ia ser um grande banheiro de navio, ele ia ser cercado, o acesso 

ao público que havíamos lutado durante 20 anos para transformar no que era, ia ser perdido 

por uma causa inócua, uma causa que não ia trazer nenhum benefício para a população que 

tinha construído aquilo com as próprias mãos, pois vale a pena eu dizer que o entorno do 

Quadrado foi construído pela própria população das Docas e não pelo poder público, o 

poder público legitimou aquilo depois de muito tempo de trabalho, depois daquilo realmente 

já estar transformado em uma área de lazer e estar sendo usado pela população, então ele 

foi legitimado pelo poder público, mas nunca contou com a iniciativa do poder público, foi 

iniciativa da população da Docas [...]”. AGENTE COMUNITÁRIA
9
 

E relatou sobre o segundo movimento que ocorreu quando obtiveram informações 

sobre a possibilidade de movimentação de toras no Porto de Pelotas: 

“[...] com essa questão do transporte de toras, todas as questões foram levantadas em forma 

de pergunta, perguntamos como isso iria acontecer, já que 120 caminhões de truck duplo 

iriam passar diariamente por aqui e a gente não sabia como isso ia se dar [...] levantando 

questões para saber como seria a interação entre a população local, a população 

universitária e mais esse movimento que começaria acontecer, nas questões aqui terrestres a 

gente tinha uma clara ideia por viver isso no dia a dia, pois é a zona mais baixa da cidade e 

estamos suscetíveis a inundações, então levantamos essa série de questões, fomos na 

universidade para perguntar para eles o que eles sabiam e como eles estavam se preparando 

para isso, na verdade naquele momento eles sabiam muito pouco ou até menos do que nós, 
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nós chamamos audiências públicas para que houvesse essa discussão, nisso a própria 

empresa Sagres se manifestou, chamou ao diálogo e quando foi chamado ao diálogo pela 

empresa, nós chamamos todos os envolvidos do movimento aqui em casa e colocamos isso, 

alguns segmentos se disponibilizaram imediatamente a ouvir, mas outros não quiseram nem 

escutar, aí começou a primeira cisão dentro do movimento [...] tem vereador que faz 

oposição e tem professor da UFPel que também faz oposição, mas são oposições 

responsáveis e que apresentam questões [...] claro que a primeira imagem que tu faz é 

péssima, tu imagina aquela enorme fila de caminhões e a deterioração total, até porque 

quando se trata de grandes empresas a gente está acostumado a lidar com a insensibilidade 

total e sabíamos que eram empresas com poder aquisitivo suficiente para passar por cima de 

nós sem dar explicação, mas a grande surpresa foi que não, eles se apresentaram 

diretamente e chamaram para a discussão, para o diálogo [...]”. AGENTE 

COMUNITÁRIA
9
 

 A entrevistada contou também como se deu a relação do movimento e da comunidade 

local com a Sagres – empresa operadora portuária que se instalou recentemente no Porto de 

Pelotas: 

“[...] quando fomos chamados para esse diálogo fomos todos até lá, quer dizer os que 

concordaram né, os que quiseram escutar o que a empresa tinha para falar, então nós fomos 

e o primeiro plano que essa empresa ofereceu era totalmente equivocado, nós falamos isso 

na reunião, nos apresentaram um plano paisagístico e a gente falou que não, que não 

estávamos precisando de paisagismo, que tem que embelezar a gente sabe, que pode até 

parecer pouca coisa, mas para nós que vivíamos em um depósito de lixo isso é lindo, a gente 

já fez um monte e vamos continuar fazendo, isso é a nossa trilha, vamos continuar limpando, 

vamos continuar plantando árvore, vamos continuar dando assistência para as crianças que 

vierem, isso não é um problema para nós, o problema para nós é outro lado, é a população 

das Docas estar ali na área de escoamento das águas da cidade toda, então cada vez que 

chove a água vai para lá e inunda eles, então ter um sistema de drenagem é o que nos 

interessa, não é ter um paisagismo [...] houve sensibilidade imediatamente e depois dessa 

reunião fomos procurados pelo diretor da Sagres, ele veio nos procurar e pediu mil 

desculpas pelo equívoco e disse que nós tínhamos toda a razão realmente, ele falou que 

contratou pessoas que ele achava serem capacitadas, mas que elas fizeram uma 

interpretação totalmente fora do contexto, então eles disseram que estavam errados e que 

nós estávamos certos, disseram nós vamos ouvir vocês e não precisamos mais de 

intermediário nenhum, que se soubessem não tinham nem gastado dinheiro contratando 

empresa para saber qual era a nossa necessidade e eu respondi que realmente, que se eles 

tivessem vindo aqui e perguntado direto para a população, para nós o que era preciso, eles 

não teriam que fazer nenhuma contratação de pessoas, pessoas essas que vieram de Porto 

Alegre para tentar entender qual é a nossa história, para levantar as nossas necessidades, 

por cima do treinamento deles [...] aí foi colocado por nós, olha nós precisamos em primeiro 

lugar antes de qualquer coisa é a drenagem, por causa que o escoamento da água já é um 

problema muito grande e o asfalto vai impermeabilizar o solo, o pequeno dique formado 
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pelos trilhos vai sumir, o volume da água vai aumentar ainda mais [...] então aí ele mudou 

totalmente o plano e se comprometeu a fazer, inclusive já estão lá fazendo a drenagem, ela 

tá acontecendo, então desde esse momento começamos a acompanhar de perto mesmo, todas 

as questões que nós tínhamos levantado o próprio M.F. veio aqui em casa debater comigo, 

as questões sobre a cultura local, sobre a zona universitária, sobre a qualidade de vida dos 

moradores, aí o plano todo foi refeito pela Sagres e agora sendo sensível a essas colocações 

que nós tínhamos, de não sucatear mais e sim transformar com a entrada deles aqui, é claro 

que vai se ter um grande elemento estranho, os caminhões gigantescos com as toras, tudo 

isso passa a fazer parte da nossa vida e da nossa paisagem como antes não fazia, então que 

tudo isso tinha que ser minimizado e eles foram muito além, estão indo muito além do que 

seria a contrapartida social obrigatória, eles estão junto mesmo, tu não vê um dono de 

empresa ali passeando por dentro do teu território, criando laços afetivos com as pessoas da 

comunidade, a gente enfrenta muito mais problemas com o poder público do que com a 

empresa hoje em dia, a empresa tem sido parceira inclusive no diálogo com o poder público 

[...] a sensibilidade que eu encontrei na Sagres a essas situações todas que a gente colocou, 

eu nunca encontrei no poder público e muito menos na universidade federal [...] não estou 

querendo criticar a universidade, mas ela só se preocupa com as próprias demandas, com a 

comunidade universitária e esqueceu do entorno completamente, tanto que para eles 

entrarem nessa discussão foi através dos dados que o movimento levantou, eles estavam 

alheios a isso inclusive, eles vivem tão ensimesmados que lá há dois anos atrás, quem 

levantou os dados, quem foi na Capitania dos Portos, quem foi na Secretaria de Urbanismo, 

foi buscar dados para saber do que se tratava, fomos nós do movimento, nós que fomos até a 

universidade, nós fomos até o Reitor para colocar para ele esses dados e perguntar qual era 

a posição deles, sabe a princípio ele nem acreditou que os nossos dados fossem verdadeiros, 

então a comunidade universitária vive ensimesmada, então hoje se tu perguntar para a 

comunidade se ela está do lado da universidade ou se ela está do lado da empresa, é claro 

que ela está do lado da empresa, pois só ela se mostrou sensível aos problemas diários da 

comunidade [...]”. AGENTE COMUNITÁRIA
9
 

 O depoimento da entrevistada permite tirar base da relação da empresa com os 

stakeholders da comunidade local, bem como, do seu processo de gestão ambiental, posto que 

no primeiro momento, a estratégia do plano paisagístico adotada pela empresa se deu de 

forma equivocada, sem o estabelecimento de relações com a comunidade a fim de verificar o 

real interesse da mesma. Já no segundo momento, quando a própria comunidade propôs o 

plano de drenagem, a empresa reconheceu que havia se equivocado, o que mostra uma boa 

prática por parte dos empreendedores e de quanto é importante esse relacionamento, pois, às 

vezes, a população possui soluções mais concretas ou até mais simples e que não são 

avaliadas pelos empreendedores. Em conclusão, não houve consenso no primeiro momento, 

mas a empresa soube criar valor com o reconhecimento da necessidade da drenagem, 

possibilitando então que chegassem ao consenso no segundo momento. Assim, a 
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contrapartida da Sagres Agenciamentos Marítimos e da CMPC Celulose Riograndense irá 

minimizar os problemas de alagamentos da região da Doca – o real interesse da comunidade 

local. 

Ela falou ainda da parceria estabelecida entre o Katanga's e a Sagres, que hoje 

juntamente com a CMPC Celulose Riograndense patrocina o Projeto Porto das Artes. De 

acordo com Rodrigues (2017), o Projeto Porto das Artes é uma iniciativa capitaneada pelas 

duas empresas que em parceria com coletivos culturais promovem oficinas e atividades 

voltadas à comunidade – incluindo alunos de seis escolas da rede municipal de ensino. O 

Porto das Artes conta com projetos eventuais e permanentes. Os projetos eventuais são: 

Spray’Sons Graffiti; Cidade Selvagem (Rastro Selvagem); Solo Fértil; Arte no Muro; e 

Exposição Simões Lopes Neto. Enquanto os projetos permanentes são: Cruzeiro do Saber 

(CCMar); Tholl; Porto Memória nas Escolas; Sofá na Rua; Instituto Hélio D’ Angola 

(Katanga's); e Hip Hop em Movimento. 

“[...] a forma que temos hoje no Katanga's faz parte do plano inicial, não é uma coisa que 

agora a gente pensa assim, foi um longo caminho até chegar aqui, obviamente agora ela tem 

formas mais robustas porque agora conta com patrocínio e se tem dinheiro para fazer isso, 

mas é o mesmo trabalho que sempre se fez sem dinheiro nenhum, era um trabalho voluntário 

que a gente ia lá e dava aula, dava oficina, porque tinha um problema muito sério aqui de 

prostituição infantil, a área era sucateada, então o primeiro intuito do Katanga's, tanto que 

a primeira coisa foi que o H. montou o quiosque e montou uma pracinha ao lado, com 

gangorras, balanços e coisas e tal, que era para captar as crianças para ali e mantê-las em 

segurança ali dentro, é neste momento que eu me aproximei dele e comecei a juntar amigos 

artistas que iam para lá dar oficina, em troca também de espaço para poder ensaiar, 

durante duas décadas funcionou nessa parceria que não tinha dinheiro envolvido [...] então 

a história começa a mudar muito recentemente com o patrocínio e também é óbvio que a 

visibilidade começa a mudar quando se tem uma injeção de verba, isso veio da compreensão 

dessa empresa que nós a princípio tomamos como a grande inimiga [...] agora a gente tá se 

organizando mais porque a própria empresa nos deu essas condições e nos orientou no 

sentido do que era preciso fazer, que tínhamos que institucionalizar, então criamos o 

Instituto Hélio D'Angola, agora temos CNPJ, temos uma situação oficial para poder receber 

recurso, poder receber apoio, não só da Sagres, pois no momento que o instituto está 

registrado, está funcionando, a gente tem mecanismos legais para poder receber mais apoio, 

mas para chegar até esse ponto, foi com a parceria, foi com a sensibilidade, foi por meio da 

Sagres, eles se interessaram e nos orientaram [...] passaram recurso para o projeto, vendo 

que o que a gente tinha ali era um dia a dia bem complicado, que a gente tentava e ainda 

tenta suprir, mas não se tinha recursos para dar uma oficina, a oficina é voluntária, mas 

tínhamos que alimentar aquelas crianças todas, então tirávamos 10 reais do bolso de cada 

um, pois o alimentar é muito importante, tu não pode ensinar nada para uma criança 

enquanto ela não comer, então as crianças chegavam lá de manhã e a primeira coisa que 
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tínhamos que fazer era dar o café da manhã para elas, mas para isso a gente juntava 

moedas de todo mundo para poder comprar alguma coisa para a criançada comer, sabes até 

lápis, papel e caderno, enfim o básico do material, o mínimo de material necessário para 

poder seguir com o trabalho, por mais que tu te disponha a ser voluntário mesmo, então essa 

sensibilidade a gente só encontrou na Sagres [...] a Doca é uma área do porto, mas que 

virou uma área de lazer, inclusive a gente já passou por muitas batalhas judiciais, pois 

várias vezes tentaram tirar da comunidade aquilo ali, a gente já lutou várias vezes, então 

quer dizer que o movimento não é recente, ele não começou agora por causa do aumento da 

atividade portuária, o nosso movimento é de resistência e tem a idade do Katanga's, desde 

que o Katanga's se instalou ali começou também uma oposição a isso, sempre teve embates, 

tivemos para ser desapropriados várias vezes, a última faz três anos, foi quando a Prefeitura 

Municipal pela primeira vez se manifestou e se meteu na briga mesmo, nós fomos até a Vice-

prefeita e já havia um mandado de reintegração de posse para o Katanga's, expedido pelo o 

Governo do estado, porque o Porto de Pelotas é administrado pelo Estado né, então isso 

aconteceu e quando a gente ficou a par dessa situação esse mandado de reintegração já 

estava na mão do oficial de justiça, então podia ser executado a qualquer momento, não 

havia mais tempo nenhum para buscarmos um recurso legal para usar, então nós fomos 

diretamente na prefeitura, a P. nos atendeu se mostrou sensível a essa situação, entendeu o 

que significaria para a cidade tirar o Katanga's dali, o H. ainda estava conosco e eu lembro 

que ele disse olha me tirar dali é fácil, vocês conseguem, mas quando eu sair se eu disser em 

um mês vou estar exagerando, talvez em uma semana tudo vai mudar, o pessoal vai chegar 

com seus papelões ali e aquilo vai virar uma Cracolândia [...] a P. disse que sabia a 

importância do trabalho dele, aí ela se mostrou sensível e foi atrás de conseguir fazer uma 

permuta com o Estado por aquela área, pois não era uma área que o porto estava 

precisando, era só uma pressão psicológica que estavam fazendo em cima da gente, não é 

uma área que para a operação portuária tenha significado, não tem profundidade para 

grandes embarcações, então aquilo foi porque a gente pressionou com os coreanos e aí veio 

essa represália, não tinha nenhuma operação que eles precisassem do Quadrado e da área 

onde tá o Katanga's, então a P. foi a Porto Alegre e conversou com o Governo do estado e 

propôs uma permuta de alguma área municipal que eles realmente tivessem precisando para 

fazer as operações por aquela ali, então era para trocar de administração, para que aquela 

área passasse a ser da administração municipal, o M. também foi a Porto Alegre junto com 

a P., pois ele representa a empresa, que é quem tem o dinheiro, quem bota o dinheiro, então 

o empresário que bota o dinheiro tem peso, aí então se conseguiu reverter o irreversível, 

tirar o mandado de reintegração emitido, reverter essa situação e então transformar o 

Katanga's reconhecidamente como uma área pública e de atividade social para a 

comunidade, o que eles queriam fazer era que o Governo do estado entendesse que já que o 

município tinha colocado à disposição todas as suas áreas a serviço do projeto do porto, 

então o que o município queria era ter sob a sua guarda aquela área porque era importante 

para o município e para a população, pois eles realmente não tinham nenhuma atividade 

para aquela área, que já era uma área pública que não interferia em nada para a atividade 

portuária [...]”. AGENTE COMUNITÁRIA
9
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 Quanto a essa permuta de área relatada pela entrevistada, não houve a permuta e sim 

uma cedência de área do estado para o município, o termo de cessão do espaço foi assinado 

no dia 04 de agosto do presente ano e conforme relatado por Lima (2017), a Superintendência 

do Porto do Rio Grande (SUPRG) e a Prefeitura assinaram o Termo de Cessão da área do 

Quadrado, em que funciona o Instituto Hélio D’Angola. Assim, a área não operacional do 

Porto de Pelotas passou a ser gerenciada pelo Executivo. O Termo tem validade de 15 anos, 

renovável por outros 15 anos, e se condiciona ao uso sem fins lucrativos e de cunho social. 

De acordo com a Autoridade Portuária de Pelotas (Chefe de Divisão do Porto de 

Pelotas), não houve permuta e sim a cedência, pois não houve interesse do porto pelas áreas 

oferecidas pela prefeitura. 

“Não houve essa permuta de área, pois não houve nenhuma área que o porto tivesse 

interesse dentro das áreas oferecidas pela prefeitura. Hoje o nosso Quadrado é uma área 

não operacional nossa e essa é a área que nós queremos que futuramente vire um terminal 

de passageiros e não de cargas, porque ela é abrigada, então daria para usar ela e traria 

segurança também ali para região, porque teria a movimentação de gente entrando e 

saindo, isso aí é um sonho nosso, eu tenho certeza que na minha gestão nós não vamos fazer 

isso, mas os próximos administradores eles serão beneficiados com isso, porque é lógico que 

mais dia menos dia isso vai sair, vai ter uma linha Pelotas - Rio Grande, outra Pelotas - 

Porto Alegre, isso eu não tenho dúvida, falta só o investidor”. PORTO DE PELOTAS
20

 

 Nota-se que a possível implantação futura de um terminal de passageiros na Doca do 

Porto de Pelotas irá trazer benefícios para a comunidade, pois além de gerar segurança para a 

região, o terminal beneficiará o comércio local. 

A Dissertação de Knuth (2013) apresentou um estudo sobre os conflitos de uso da 

zona portuária de Pelotas, onde foram encontrados pelo autor conflitos socioambientais 

referentes à porção de terra do porto. Para tal análise o autor utilizou como metodologia para a 

coleta dos dados os seguintes instrumentos: em um primeiro momento entrevistas 

semiestruturadas com atores, posteriormente realizou uma pesquisa bibliográfica exploratória 

e ao mesmo tempo realizou visitas na área de estudo para a observação direta, com o intuito 

de identificar as atividades desenvolvidas no espaço e alguns dos conflitos de uso delas 

decorrentes. 

Adotou-se na presente pesquisa os conflitos socioambientais identificados na porção 

de terra do porto pelo referido autor, com a finalidade de ampliá-los com a identificação de 

conflitos socioambientais na porção de água do porto, uma vez que os conflitos 

socioambientais portuários também necessitam ser estudados sob a ótica do uso das águas. 
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O Quadro 3 apresenta a síntese dos conflitos de uso da zona portuária de Pelotas 

verificados por Knuth (2013): 

Quadro 3: Síntese dos conflitos de uso verificados por Knuth. 

ATIVIDADES CONFLITO DE USO ATORES 

ENVOLVIDOS 

TIPIFICAÇÃO 

DO CONFLITO 

Polo educacional x 

Atividade portuária 

Reconfiguração da zona portuária pela 

presença da UFPel, alterando sua 

dinâmica e a da cidade e transformando o 

espaço e a paisagem. 

- Porto 

- Universidade Federal 

de Pelotas (UFPel) 

- Prefeitura Municipal 

Conflito de 

Planejamento 

Ocupação 

habitacional 

irregular x Área de 

Porto Organizado 

Presença de comunidades locais 

estabelecidas em áreas de porto 

organizado, em especial na doca fluvial 

do porto, conhecida como “Doquinhas”. 

- Porto 

- Prefeitura Municipal 

- Comunidades locais 

Conflito Legal e 

Socioambiental 

Operações de 

transporte 

portuárias x Vias 

públicas e uso 

habitacional 

Impacto sobre as vias públicas e as 

habitações que preservam características 

histórico-culturais e 

arquitetônicas a partir do trânsito pesado 

de caminhões. 

- Porto 

- Prefeitura Municipal 

- Comunidade local 

Conflito de 

Planejamento 

 

Movimentação 

portuária x 

Comunidade local 

Emissão de material particulado gerando 

desconforto e reclamação por parte da 

comunidade local. 

- Porto 

- Jaime Power Indústria 

& Comércio LTDA 

- Comunidade local 

Conflito 

Socioambiental 

Tratamento de 

Esgotos x 

Comunidade local 

Liberação de fortes odores do sistema 

RALF da E.T.E. gerando desconforto e 

reclamação da comunidade local. 

- Serviço Autônomo de 

Saneamento de Pelotas 

(SANEP) 

- Comunidade local 

Conflito 

Socioambiental 

 

Usina de Asfalto x 

Comunidade local 

Liberação de particulados e fortes odores 

da atividade de produção de asfalto 

gerando desconforto e reclamação por 

parte da comunidade local. 

- Usina de Asfalto da 

Secretaria Municipal 

de Obras (SMO) 

- Comunidade local 

Conflito 

Socioambiental 

Trânsito local x 

Utilização da zona 

portuária para 

aulas práticas de 

Centros de 

Formação de 

Condutores (CFCs) 

Intensificação do fluxo de trânsito local 

tanto pelo transporte público quanto pelo 

particular, em especial pelo 

deslocamento da comunidade 

universitária, aumentando os riscos de 

acidentes e dificultando o fluxo do 

trânsito. 

- Prefeitura Municipal 

- Comunidade 

Universitária (UFPel) 

- Comunidade local 

- CFCs 

Conflito de 

Planejamento 

Intervenções 

públicas para 

revitalização de 

espaços x Área de 

Porto Organizado 

Em especial na doca revitalizada pelo 

governo municipal, intensificando a 

presença da população para a prática de 

lazer por parte de famílias e jovens, 

principalmente aos finais de semana. 

- Prefeitura Municipal 

- Porto 

- Comunidade local e 

pelotense 

Conflito Legal e 

Socioambiental 

Fonte: Adaptado de Knuth (2013). 

Através da síntese dos conflitos de uso verificados por Knuth, percebe-se que o autor 

encontrou como conflitos socioambientais da porção terrestre da zona portuária de Pelotas, os 

conflitos entre as seguintes atividades: 

- Ocupação habitacional irregular x Área de Porto Organizado; 

- Movimentação portuária x Comunidade local; 

- Tratamento de Esgotos x Comunidade local; 

- Usina de Asfalto x Comunidade local; 
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- Intervenções públicas para revitalização de espaços x Área de Porto Organizado. 

Como já disposto na presente pesquisa, a fim de caracterizar outros conflitos 

socioambientais e visualizar a percepção dos entrevistados com relação à atividade portuária 

em Pelotas, aplicaram-se entrevistas através de questionários com 20 atores. 

As análises das entrevistas permitiram ampliar o mapeamento de atores e temas de 

conflitos expostos por Knuth (2013), conforme relatos que seguem: 

Através da fala do ator “PROFESSOR DA UFPEL
12”

 é possível notar que há um 

conflito entre a atividade educacional x o tráfego atual da atividade portuária. 

“Ele inviabiliza o trabalho da universidade, existe uma incompatibilidade absoluta entre a 

chegada de veículos de carga, com as atividades de educação, cultura, habitação, comércio 

e prestação de serviços da região do porto hoje. Nós temos no âmbito do urbanismo a 

certeza e a convicção de que é absolutamente incompatível e impossível a alimentação do 

Porto de Pelotas por caminhões sobre rodas com motor a diesel, teria que ser de outra 

forma, se entrasse por comboio separado no tempo ou trem nós faríamos um acordo [...] É 

um problema terrível, o ensino se prejudica pela passagem dos caminhões e não é só o 

ensino de dar aula na sala de aula e não ouvir, mas porque a via utilizada pelos caminhões 

aparece como uma barreira de conexão da universidade com o seu entorno, então nós temos 

a universidade da rua para cá, da rua para lá a universidade não existe, porque nós não 

podemos ir lá e nem as pessoas podem vir aqui por causa dos caminhões, sabe-se que 

acidentes ocorrem em vias de acessos aos portos e que pessoas morrem, portanto vai morrer 

alguém, isso estatisticamente está demonstrado, é uma preocupação tremenda. O porto tem 

um valor cultural muito grande na história da cidade e isso não está sendo usado, o porto é 

visto como algo para dar dinheiro, mas ele é muito mais do que isso. Ele está sendo usado 

para se promover com eucaliptos, que é um crime ecológico, então o porto está a serviço do 

dano ecológico. A hidrovia é super importante e boa, o porto é uma coisa maravilhosa, mas 

se é através do porto que nós vamos estimular o plantio de eucalipto, o porto é ruim. Ele não 

pode ser neutro politicamente e ecologicamente, ele tem que ser ativo no conjunto que faz 

parte”. PROFESSOR DA UFPEL
12

 

 Nota-se que o ator pode não estar sabendo da ocorrência do Projeto Porto das Artes, 

uma vez que ele acredita que o valor cultural da região não está sendo utilizado. O ator não é 

contra a reabilitação do porto, mas é contra a forma que tem se dado a alimentação do mesmo, 

por caminhões sem uma hora fixa para a movimentação. Ele defende o estabelecimento de 

uma solução alternativa para a chegada de cargas no Porto de Pelotas, o que pode até ser 

trabalhada na discussão futura da Agenda Ambiental Local do Porto de Pelotas. O ator sugere 

duas alternativas: 

 - Comboio de caminhões separados no tempo, com horários fixos para entrada e saída 

no porto; e 
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 - Trem. Porém, a via férrea que acessa diretamente o porto está desativada há muitos 

anos. 

É possível de se ampliar as sugestões de alternativas dadas pelo autor, como por 

exemplo, com o uso de ferry boat para o recebimento dessas cargas em outro ponto do Canal 

São Gonçalo. 

E há também um projeto para a construção de um Novo Acesso Sul ao Porto de 

Pelotas, com a finalidade de diminuir o trânsito dentro da zona urbana do município. O 

projeto foi narrado pelo ator “SECRETARIA MUNICIPAL - SDET
10

”. 

“[...] falando um pouco sobre esse projeto de acesso, a grande missão é tentar minimizar um 

trecho de acesso à cidade para se ter um pouco menos de acesso por onde estão as famílias 

e os cidadãos com as suas moradias, no entanto o próprio acesso sul ele não modifica as 

cinco, seis, sete quadras finais de acesso ao porto, que é onde também tem conflitos 

envolvidos, então o que nós precisamos é o seguinte, se é verdade dizer que historicamente o 

porto foi um pouco tomado pela sociedade em função dele não estar ativo, agora o porto 

está pedindo porque é para o cidadão também, pois nós estamos transportando mercadorias 

para as pessoas, então estamos pedindo uma compreensão, uma convivência em mais 

harmonia, então independente do acesso sul que é uma obra dada por uma elevada, que em 

vértices vai ter que entrar no calendário da duplicação da BR-116, há uma defesa, um 

movimento [...] sobre a defesa da BR-116, pois tem que terminar essa obra e faltam 600 

milhões, está destinado em torno de 70 - 80 milhões para este ano e a gente quer tentar 

ampliar para 200 milhões. Então os acessos a cidades e portos estão dentro desse 

cronograma e um dia vai chegar, mas quando é que isso vai acontecer eu não sei, eu não 

acho hoje que a curto espaço de tempo isso vai acontecer tão rápido, mas é muito 

importante o que a gente fez, há um projeto, há um estudo prévio que gerou os termos de 

referência, para quando chegar à BR-116, que aí tem duas possibilidades, ou ela entra em 

um aditivo da própria construção da BR, ou ela entra junto com um RDC - que é um Regime 

Diferenciado de Contratação para a recuperação da ponte antiga que atravessa o Canal São 

Gonçalo, então este projeto foi feito, está no DNIT e essa área está reservada para fazer o 

desenvolvimento desse novo acesso. Mas o acesso que a gente qualificou na cidade, nos 

provou que a gente pode ter uma convivência harmoniosa, mas para isto eu vou te dar um 

exemplo, se fez vários estudos como o EIT e o EIV, por profissionais inclusive alguns 

formados na nossa própria universidade, tentando analisar toda a sua área de abrangência, 

a sua área de influência né, de qual é a influência desse trânsito no momento que a gente 

está impactando ele, e o que se percebe comparativamente com outras áreas de grandes 

centros, é que aqui é absurdamente inferior, se tu pegar a entrada de caminhões em Porto 

Alegre pela Mauá ou a entrada do Porto Seco lá de Porto Alegre, aqui é infinitamente 

menor, se tu comparar a maneira que a gente vivia no Bairro do Porto alguns anos atrás, 

bom aí tem uma mudança realmente, então o que a gente tem que enfrentar juntos é ver se 

essas questões compensam, eu não posso olhar uma lavoura sem pensar que eu vou ter que 

abrir um caminho para poder trazer essa produção, bom mas aí eu vou ter que eliminar ali 

uma área produtiva, sim eu vou ter, se não eu não consigo entrar na lavoura para pegar o 
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produto, então é um pouco desse olhar que a gente está pedindo para a sociedade, ter um 

pouco de leitura e de compreensão junto conosco, para poder ter um entendimento, de que 

esta via se tu reparar lá na saída da cidade lá na frente do Castelo Simões Lopes, que agora 

já se fez um edital e vai se recuperar, dá para conviver com uma via decente desde que não 

trepida contra o patrimônio histórico, dá para conviver com o cidadão desde que ele 

compreenda e é opção dele, que há uma movimentação de volume de carga e de pessoas 

nestas vias, mas que tudo isso tem porquês, nós precisamos gerar emprego e renda, nós 

precisamos trazer os produtos para as pessoas comerem, nós precisamos levar os produtos a 

serem exportados, nós precisamos ter um entendimento de que essa área vai se transformar 

e não desvalorizando, ela vai valorizar, hoje a rua Conde de Porto Alegre já vale mais do 

que valia antes, então se há valorização eu vou medir o meu nível de cômodo, se eu quero 

sair daqui ou se eu quero ficar, se eu quero me mudar ou coisa parecida, infelizmente eu 

acho que alguma coisa de transtornos nessa linha nós vamos ter e eu sei que as pessoas vão 

reagir, eu sou oriundo disso, porque eu morava em casa que a gente colocava cadeira na 

porta e tomava chimarrão, hoje eu moro no quarto andar de um edifício, mas por que a 

sociedade se transformou, se modificou, tem a insegurança, tem outros fatores também. 

Outro fator que aumentou ali é que no momento que a gente tem uma via ela tem mais 

iluminação, ela exerce uma figura de mais atividade e ela tende a reduzir a insegurança em 

outros fatores, não quer dizer que não aumente a insegurança no trânsito, mas, por exemplo, 

se na Benjamin Constant entram todos os ônibus e na Conde de Porto Alegre todos os 

caminhões, não é prudente que a gente deixe as autoescolas nas vias transversais e estas 

mudanças estão sendo reestudadas na região do porto, um carinho que a gente está tendo 

muito especial, é o da experiência da manutenção de todas as questões culturais, sejam elas 

patrimoniais ou de todos os eventos, então temos que cuidar porque ali é a travessia para ir 

lá para o Katanga´s ou para o Quadrado, então não perder isso, pelo contrário, qualificar 

isso, porque eu insisto que acho que esse é o papel do poder público, se eu provar que é 

bem-vinda esta economia, desde que as pessoas entendam que está tendo um impacto aqui e 

que elas tem que me ajudar a minimizar estas questões, eu preciso que essa comunidade 

realmente se convença tecnicamente de que isso traz mais benefícios do que malefícios e que 

ela pode até abrir mão de algumas coisas desde que realmente os benefícios sejam 

maiores”. SECRETARIA MUNICIPAL - SDET
10

 

Através da fala do ator “PESCA - Z3 E FÓRUM¹
”
 é possível notar que há conflito 

entre a atividade pesqueira x a atividade portuária, no qual o ator relata que já aparecem 

espécies na hidrovia e que só podem ter vindo por água de lastro. Ele também relata que as 

redes são danificadas pelas grandes embarcações. Porém, o caso das redes não 

necessariamente possa estar relacionado com as embarcações que entram em Pelotas, pois 

estas são rasas, o ocorrido pode ter relação com as embarcações maiores que utilizam a 

hidrovia no tráfego para o Porto de Rio Grande. 

“[...] a questão das redes e da água de lastro. Pois danificam as redes de pesca, que são de 

espera e como não são fixas, a correnteza leva elas para o canal, os navios passam e 
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acabam levando e arrebentando, às vezes, tem reclamação até do contrário, das redes 

também estragarem as grandes embarcações. E já aconteceu na Lagoa dos Patos de 

aparecer espécies, como a Broca, tipo um inseto,que só pode ter vindo por água de lastro e 

acabou estragando muitas embarcações e grande parte de petrechos chamados calões. Mas 

a gente tem um bom acesso ao porto, inclusive, às vezes, para sinalizar, a gente sempre tem 

dado apoio”. PESCA - Z3 E FÓRUM¹ 

Através da fala do ator “PESCA - PESQUISADOR³
”
 é possível notar conflitos 

também entre a atividade pesqueira x a atividade portuária, sendo que além do caso das redes, 

o ator também relatou os conflitos ocasionados pelas dragagens – estes que podem ser 

mitigados através da disposição adequada do material dragado e do gerenciamento ambiental 

da dragagem. 

“[...] há conflitos, mais na questão de uso do espaço em relação às hidrovias, pois quando 

se tem uma área de navegação, é proibido pescar nessa área, mas há pescadores que 

colocam as redes na Lagoa dos Patos e os navios passam e arrebentam, mas no canal eu 

acho que não, por causa da pouca movimentação. Se funcionar a hidrovia para o Uruguai, 

poderá aparecer também no Canal São Gonçalo e na Lagoa Mirim. Aqui no Canal São 

Gonçalo a dragagem acaba gerando um conflito com a pesca, porque não parece haver uma 

preocupação com o período de reprodução das espécies. A dragagem acaba gerando uma 

grande movimentação de sedimentos e acaba tendo problemas na lagoa, como a lama. As 

dragagens que acontecem na lagoa acabam depositando sedimentos em pontos próximos, 

eles tiram de um lugar e levam para outro também na lagoa. E essa deposição de material 

acaba, às vezes, impossibilitando alguns pesqueiros. A relação com a instituição porto é 

boa, mas há conflito com a atividade, eventualmente através da SPH acaba tendo alguns 

auxílios para os pescadores, como a sinalização de algumas docas e eventuais pequenas 

dragagens na Z-3. Particularmente eu acho que o porto se comunica muito pouco com os 

pescadores. Eu trabalho com a pesca há muitos anos aqui e não sei de algo organizado de 

diálogo com comunidades de pescadores, isso eu acho que seria um negócio interessante 

para os dois lados [...]”. PESCA - PESQUISADOR³ 

 Diante do disposto, acredita-se que destes conflitos narrados pelos atores 

entrevistados, o de maior dificuldade de resolução é o da questão das redes, pois conforme 

analisado durante as entrevistas, as redes não são fixas e os pescadores as colocam na Lagoa 

dos Patos e/ou no Canal São Gonçalo e a correnteza é que as levam para a área do canal de 

navegação da hidrovia. 
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5    A PAUTA BASE PARA A DISCUSSÃO DA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

AMBIENTAL LOCAL PARA O PORTO DE PELOTAS 

A implantação de uma Agenda Ambiental Local para o Porto de Pelotas é de extrema 

importância, uma vez que a cidade de Pelotas sofre com sérios fatores de pressão sobre seus 

ecossistemas costeiros, fatores esses como: lançamento de esgoto, grande parte in natura, no 

Canal São Gonçalo; intensa atividade agrícola, ocorrendo à introdução de agrotóxico na água, 

no solo e nos banhados; ocupação irregular; descarte inapropriado de resíduos sólidos 

urbanos; entre outros fatores. 

Além disso, a atividade portuária possui um grande potencial de geração de impactos 

ambientais, que se não gerenciados de maneira adequada, contribuem ainda mais para a 

degradação da zona costeira. Por esse motivo, os portos necessitam adotar medidas de gestão 

ambiental, além das já exigidas via licenciamento ambiental. 

Operam no Porto de Pelotas duas empresas, a Navegação São Gonçalo e a Sagres 

Agenciamentos Marítimos. Porém, verificou-se através dos estabelecimentos de contatos 

junto aos entrevistados, que por problemas administrativos, a Navegação São Gonçalo não 

está podendo operar desde outubro de 2016. Assim, não foi possível de se estabelecer contato 

com esta empresa. 

Com base na declaração da Autoridade Portuária de Pelotas (Chefe de Divisão do 

Porto de Pelotas), foi possível verificar a necessidade e o interesse pela implantação da 

Agenda Ambiental Local para o Porto de Pelotas, por parte do gestor do porto. 

“A criação de uma agenda ambiental para o Porto de Pelotas, julgo ser fundamental, e 

ainda mais, acredito ser importante uma agenda ambiental dos portos gaúchos, pois assim, 

teremos dados atualizados das condições ambientais de todo entorno dos portos e de ações 

preventivas”. PORTO DE PELOTAS
20

 

 

A Agenda Ambiental Local do Porto de Santos foi elaborada ao mesmo tem em que o 

órgão ambiental licenciador do referido porto – o IBAMA – fazia a análise do estudo 

ambiental para a obtenção da Licença de Operação (LO) do Porto de Santos. Diferentemente 

do caso do Porto de Pelotas, o qual já possui a sua LO emitida pela FEPAM, o que é uma 

vantagem, pois esta acompanha uma vasta gama de condicionantes (que podem ser 

observados no Anexo B – Licença de Operação, da presente pesquisa), como as medidas de 

prevenção, controle e supervisão ambiental, as quais contam com monitoramento e uma série 

de programas ambientais, ou seja, é um fato fortalecedor para a construção da Agenda 

Ambiental Local. 



 

94 
 

É um fato fortalecedor, pois possibilita que esta vasta gama de condicionantes possam 

ser atendidas dentro de um grande plano de ação, que consiste em uma Agenda Ambiental 

Local – a qual se ampara por ações articuladas e coletivas, que contam com a sensibilização 

das partes interessadas – os atores, que passam a incluir as condicionantes da Licença de 

Operação na Agenda Ambiental Local do Porto de Pelotas, permitindo que estas sejam 

tratadas e atendidas através de compromissos, já que os atores passam a ser parceiros, agentes 

executores e responsáveis pelas ações desta agenda, a qual se apresenta por meio de um 

planejamento e que conta com ações a curto, médio e longo prazos. 

Como uma via de mão dupla, além da Licença de Operação fortalecer a construção da 

Agenda Ambiental Local, esta agenda também pode ser vista pelo órgão ambiental 

licenciador, como um impulso ao processo de licenciamento. 

A Licença de Operação do Porto de Pelotas emitida pela FEPAM (LO Nº 8162/2015 – 

DL) solicita o estabelecimento de uma equipe de Gestão Ambiental para o Porto de Pelotas, 

quando se perguntou sobre a criação da equipe para a Autoridade Portuária de Pelotas – Chefe 

de Divisão do Porto de Pelotas, a resposta foi: 

“Na verdade nós hoje usamos a equipe do Porto de Rio Grande, aqui nós não temos pela 

falta de pessoal habilitado e qualificado, estamos usando a equipe do Porto de Rio Grande. 

Inclusive, quem hoje faz o gerenciamento da licença são técnicos contratados pela Sagres, 

então nós temos um termo de compromisso do estado com a Sagres e a contratação é feita 

pela Sagres, a nossa técnica também trabalha no Porto de Rio Grande, é a K. M., ela é 

Oceanóloga e é ela quem tem esse controle”. PORTO DE PELOTAS
20

 

A Licença de Operação do Porto de Pelotas também solicita entre suas condicionantes, 

a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental (PGA), o qual deve contemplar três grupos de 

programas – Medidas de Prevenção e Controle, Monitoramento e Socioambiental – os 

Quadros 4, 5 e 6 apresentam os programas solicitados, bem como, os que estão sendo 

atendidos até o momento, conforme informação fornecida pela Autoridade Portuária de 

Pelotas – Chefe de Divisão do Porto de Pelotas, durante uma entrevista. 

Quadro 4: Programas de Medidas de Prevenção e Controle – LO Porto de Pelotas. 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE: ESTÃO SENDO ATENDIDOS: 

- Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; X 

- Programa de Gerenciamento dos Efluentes Líquidos; X 

- Programa de Controle de Emissões Atmosféricas; X 

- Programa de Controle de Ruído; X 

- Programa de Controle das Dragagens de 

Manutenção; 

 

- Programa de Gerenciamento dos Riscos Ambientais; X 
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- Programa de Controle da Água de Lastro dos 

Navios; 

 

- Programa de Manejo da Vegetação.  

Fonte: Elaborado pela autora, com base na entrevista com a Autoridade Portuária de Pelotas. 

 

Quadro 5: Programas de Monitoramentos – LO Porto de Pelotas. 

MONITORAMENTO: ESTÃO SENDO ATENDIDOS: 

- Programa Monitoramento da Qualidade da Água; X 

- Programa de Monitoramento da Biota Aquática; X 

- Programa de Monitoramento de Efluente Sanitário;  

- Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar; X 

- Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos;  

- Programa de Monitoramento da Qualidade do 

Sedimento; 

 

- Programa de Monitoramento das Dragagens de 

Manutenção; 

 

- Programa de Monitoramento dos Parâmetros Físicos 

(corrente e ondas). 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na entrevista com a Autoridade Portuária de Pelotas. 

 

Quadro 6: Programas Socioambientais – LO Porto de Pelotas. 

SOCIOAMBIENTAL: ESTÃO SENDO ATENDIDOS: nenhum 

programa. 

- Programa de Relacionamento e Comunicação Social;  

- Programa de Educação Ambiental;  

- Programa de Apoio à Contratação da Mão de Obra 

Local; 

 

- Programa de Apoio às Atividades Produtivas Locais;  

- Programa de Compensação da Atividade de Pesca e 

Maricultura; 

 

- Programa de Apoio à Infraestrutura Local;  

- Programa de Mitigação das Interferências no 

Sistema Viário; 

 

- Programa de Monitoramento das Intervenções 

Socioeconômicas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na entrevista com a Autoridade Portuária de Pelotas. 

No caso da Agenda Ambiental Local do Porto de Santos, a estratégia adotada para a 

construção dos tópicos da pauta da pré-agenda – ou do roteiro que foi a terminologia adotada 

por eles, se deu através do estabelecimento de consensos, por meio do reconhecimento de 

uma Zona de Possíveis Acordos (ZOPA), conforme o Método Harvard de Negociação. Esta 

ZOPA foi elaborada a partir da discussão entre a Universidade Católica de Santos 

(UNISANTOS), a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) – Autoridade 

Portuária do Porto de Santos e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

Que após debates internos, analisaram os tópicos de interesses comuns e chegaram à proposta 
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de 16 tópicos da pré-agenda, para que então em um próximo momento, envolvendo os demais 

atores interessados na construção da agenda, fosse possível de se iniciar a discussão através 

dessa pauta facilitadora do processo. 

Neves (2009) apresenta os 16 tópicos propostos como roteiro da pré-agenda do Porto 

de Santos, são eles: 

1- Gerenciamento ambiental; 

2- Planejamento da expansão portuária; 

3- Licenciamento ambiental das atividades portuárias; 

4- Gestão ambiental da dragagem; 

5- Gerenciamento de riscos; 

6- Passivos ambientais; 

7- Porto / Cidades; 

8- Educação e capacitação em meio ambiente; 

9- Boas práticas de gestão; 

10- Controle de poluição do ar; 

11- Efluentes líquidos; 

12- Vetores de doenças; 

13- Resíduos sólidos; 

14- Água de lastro; 

15- Porto e atividades de pesca; 

16- Caminhos para a gestão integrada do Estuário de Santos-São Vicente. 

Do mesmo modo que no Porto de Santos, a presente pesquisa adotou para a avaliação 

das 20 entrevistas realizadas, o Método Harvard de Negociação, que indica que deve-se focar 

em interesses e não em posições. Com isso sondou-se os interesses explícitos e subjacentes de 

cada ator entrevistado, para que posteriormente fosse possível cruzá-los a fim de se encontrar 

as convergências, os campos para a construção de entendimentos – que consiste na Zona de 

Possíveis Acordos (ZOPA). Conforme o procedimento adotado para a elaboração da Agenda 

Ambiental Local do Porto de Santos, a ZOPA indica a pauta base para a discussão de uma 

Agenda Ambiental Local, neste caso, para a Agenda Ambiental Local do Porto de Pelotas. 

Os interesses explícitos e subjacentes sondados a partir da visão de cada ator 

entrevistado foram encontrados, por exemplo, da seguinte maneira: 

O ator “PESCA - Z3 E FÓRUM¹” ao relatar que “[...] as águas estão super poluídas, 

por causa do lixo, do esgoto e dos agrotóxicos das granjas de arroz. Vocês não imaginam o 
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que tem na Praia do Laranjal de sacola, fralda, plástico e isso nos atrapalha muito na nossa 

atividade [...] todos deveriam cuidar, por causa que é um bem natural [...]”, assume-se que 

ele demonstra interesse por melhoria da qualidade dos recursos hídricos, desse modo, 

seguindo essa lógica, foi possível sondar os interesses explícitos e subjacentes de cada ator 

entrevistado. 

O Quadro 7 apresenta tais interesses sondados a partir da visão dos atores 

entrevistados, no qual foi possível de se visualizar um perfil de interesses por ator. 

Quadro 7: Interesses explícitos e subjacentes encontrados por ator entrevistado. 

ATOR: INTERESSES EXPLÍCITOS E SUBJACENTES: 

PESCA - Z3 E FÓRUM¹ - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de educação ambiental; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Maior articulação do porto com a própria atividade; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Gerenciamento da água de lastro; 

- Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Serviço de apoio a emergência; 

- Local no porto destinado à própria atividade; 

- Gerenciamento ambiental da dragagem; 

- Planejamento da expansão portuária. 

PESCA - CANAL² - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de educação ambiental; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Auxílio para venda de pescados. 

PESCA - PESQUISADOR³ - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de educação ambiental; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Gerenciamento ambiental da dragagem; 

- Disposição adequada do material dragado; 

- Maior articulação do porto com a própria atividade; 

- Planejamento da expansão portuária. 

NÁUTICA DE RECREIO - REGATAS
4
 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de educação ambiental; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Serviço de apoio a emergência; 

- Dragagem no clube por parte do porto; 

- Manutenção da profundidade da hidrovia; 

- Planejamento da expansão portuária. 

NÁUTICA DE RECREIO - SALDANHA
5
 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Gestão ambiental pública; 

- Programas de educação ambiental; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 
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- Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Uso hidroviário para transporte de pessoas; 

- Manutenção da profundidade da hidrovia; 

- Disposição adequada do material dragado. 

NÁUTICA DE RECREIO - VELEJADOR
6
 

 

 

- Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de educação ambiental; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Local no porto destinado à própria atividade; 

- Planejamento da expansão portuária; 

- Uso hidroviário para transporte de pessoas. 

NÁUTICA DE RECREIO - VELEJADOR
7
 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de educação ambiental; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Divulgação da batimetria e balizamento. 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
8
 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de gestão ambiental empresarial; 

- Programas de educação ambiental; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Maior articulação do porto com a própria atividade; 

- Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Melhoria na segurança da região; 

- Promoção do embelezamento local; 

- Serviço de apoio a emergência; 

- Manutenção da profundidade da hidrovia. 

AGENTE COMUNITÁRIA
9
 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Utilização do valor cultural do porto; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Programas de educação ambiental; 

- Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Planejamento da expansão portuária. 

SECRETARIA MUNICIPAL - SDET
10

 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Gestão ambiental pública; 

- Programas de gestão ambiental empresarial; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Programas de educação ambiental; 

- Ter mais movimento e investimento no porto; 

- Desenhar a poligonal portuária com mais precisão. 

SECRETARIA MUNICIPAL - SGCMU
11

 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Gestão ambiental pública; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Planejamento da expansão portuária. 

PROFESSOR DA UFPEL
12

 -Troca de experiências/trabalho em comum/trabalho em 

equipe; 

- Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Segurança no sistema viário; 

- Outra forma de alimentação do porto; 
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- Suspensão das atividades com eucalipto; 

- Elaboração de um projeto de reabilitação do Porto; 

- Gerenciamento ambiental da dragagem; 

- Utilização do valor cultural do porto; 

- Planejamento da expansão portuária. 

EX-GESTOR AMBIENTAL PORTUÁRIO
13

 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de gestão ambiental empresarial; 

-Troca de experiências/trabalho em comum/trabalho em 

equipe; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Gerenciamento ambiental da dragagem; 

- Disposição adequada do material dragado. 

CONSERVAÇÃO NÃO 

GOVERNAMENTAL - RASTRO
14

 

- Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Gestão ambiental pública; 

-Troca de experiências/trabalho em comum/trabalho em 

equipe; 

- Programas de educação ambiental; 

- Rede de ações e informação para a preservação dos 

recursos hídricos; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Utilização do valor cultural do porto; 

- Melhoria na segurança da região; 

- Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Uso hidroviário para transporte de pessoas; 

- Gerenciamento ambiental da dragagem; 

- Planejamento da expansão portuária. 

CONSERVAÇÃO NÃO 

GOVERNAMENTAL - GEEPAA
15

 

- Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Gestão ambiental pública; 

- Programas de educação ambiental; 

- Plano de controle de emergência; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Investimento de verba de medida compensatória em 

conservação; 

- Gerenciamento da água de lastro; 

- Gerenciamento ambiental da dragagem; 

- Planejamento da expansão portuária. 

CONSERVAÇÃO GOVERNAMENTAL - 

FEPAM
16

 

- Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Gestão ambiental pública; 

- Programas de gestão ambiental empresarial; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Uso hidroviário para transporte de pessoas; 

- Plano de controle de emergência; 

- Uso da mineração para a manutenção ao invés da 

dragagem; 

- Disposição adequada do material dragado; 

- Sistema de informação sobre monitoramento ambiental; 

- Planejamento da expansão portuária. 

COMITÊ DE BACIA
17

 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 
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- Programas de educação ambiental; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Utilização do valor cultural do porto; 

- Melhoria na segurança da região; 

- Plano de controle de emergência; 

- Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Sistema de informação sobre monitoramento ambiental; 

- Uso hidroviário para transporte de pessoas; 

- Manutenção da profundidade da hidrovia; 

- Gerenciamento ambiental da dragagem; 

- Disposição adequada do material dragado; 

- Planejamento da expansão portuária. 

PRATICAGEM DA LAGOA DOS PATOS
18

 - Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Manutenção da profundidade da hidrovia; 

- Ter mais movimento e investimento no porto. 

OPERADORA PORTUÁRIA - SAGRES
19

 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Programas de gestão ambiental portuária; 

- Plano de controle de emergência; 

- Melhoria na sinalização hidroviária; 

- Modernização das operações portuárias; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Uso hidroviário para transporte de pessoas; 

- Manutenção da profundidade da hidrovia; 

- Gerenciamento ambiental da dragagem; 

- Disposição adequada do material dragado. 

PORTO DE PELOTAS
20

 - Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

- Plano de controle de emergência; 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno; 

- Manutenção da profundidade da hidrovia. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Após a análise dos interesses explícitos e subjacentes sondados a partir da visão dos 

atores entrevistados, foi possível de se visualizar um perfil de interesses por ator. E ao cruzá-

los verificou-se um total de 35 tópicos diferentes de interesses entre todos os atores, conforme 

Quadro 8. 

Quadro 8: Zona de Possíveis Acordos: os 35 tópicos e os atores que convergem em cada um. 

TÓPICOS DE INTERESSES EXPLÍCITOS E 

SUBJACENTES ENCONTRADOS: 

ATORES QUE CONVERGEM NESSE TÓPICO: 

- Melhoria da qualidade dos recursos hídricos; 

Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Pesca - Canal² 

Pesca - Pesquisador³ 

Náutica de Recreio - Regatas
4
 

Náutica de Recreio - Saldanha
5
 

Náutica de Recreio - Velejador
6
 

Náutica de Recreio - Velejador
7
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Associação Comunitária
8
 

Agente Comunitária
9
 

Secretaria Municipal - SDET
10

 

Secretaria Municipal - SGCMU
11

 

Professor da UFPel
12

 

Ex-Gestor Ambiental Portuário
13

 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

Conservação Governamental - FEPAM
16

 

Comitê de Bacia
17

 

Operadora Portuária - SAGRES
19

 

Porto de Pelotas
20

 

- Programas de gestão ambiental portuária; Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Pesca - Canal² 

Pesca - Pesquisador³ 

Náutica de Recreio - Regatas
4
 

Náutica de Recreio - Saldanha
5
 

Náutica de Recreio - Velejador
6
 

Náutica de Recreio - Velejador
7
 

Associação Comunitária
8
 

Agente Comunitária
9
 

Secretaria Municipal - SDET
10

 

Secretaria Municipal - SGCMU
11

 

Professor da UFPel
12

 

Ex-Gestor Ambiental Portuário
13

 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

Conservação Governamental - FEPAM
16

 

Comitê de Bacia
17

 

Operadora Portuária - SAGRES
19

 

- Programas de educação ambiental; Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Pesca - Canal² 

Pesca - Pesquisador³ 

Náutica de Recreio - Regatas
4
 

Náutica de Recreio - Saldanha
5
 

Náutica de Recreio - Velejador
6
 

Náutica de Recreio - Velejador
7
 

Associação Comunitária
8
 

Agente Comunitária
9
 

Secretaria Municipal - SDET
10

 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

Comitê de Bacia
17

 

- Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu 

entorno; 

Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Pesca - Canal² 

Náutica de Recreio - Regatas
4
 

Náutica de Recreio - Velejador
6
 

Náutica de Recreio - Velejador
7
 

Associação Comunitária
8
 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

Conservação Governamental - FEPAM
16
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Comitê de Bacia
17

 

Operadora Portuária - SAGRES
19

 

Porto de Pelotas
20

 

- Planejamento da expansão portuária; Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Pesca - Pesquisador³ 

Náutica de Recreio - Regatas
4
 

Náutica de Recreio - Velejador
6
 

Agente Comunitária
9
 

Secretaria Municipal - SGCMU
11

 

Professor da UFPel
12

 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

Conservação Governamental - FEPAM
16

 

Comitê de Bacia
17

 

- Melhoria na sinalização hidroviária; Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Pesca - Canal² 

Náutica de Recreio - Saldanha
5
 

Náutica de Recreio - Velejador
6
 

Associação Comunitária
8
 

Agente Comunitária
9
 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Comitê de Bacia
17

 

Praticagem da Lagoa dos Patos
18

 

Operadora Portuária - SAGRES
19

 

- Gerenciamento ambiental da dragagem; Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Pesca - Pesquisador³ 

Professor da UFPel
12

 

Ex-Gestor Ambiental Portuário
13

 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

Comitê de Bacia
17

 

Operadora Portuária - SAGRES
19

 

- Manutenção da profundidade da hidrovia; Náutica de Recreio - Regatas
4
 

Náutica de Recreio - Saldanha
5
 

Associação Comunitária
8
 

Comitê de Bacia
17

 

Praticagem da Lagoa dos Patos
18

 

Operadora Portuária - SAGRES
19

 

Porto de Pelotas
20

 

- Disposição adequada do material dragado; Pesca – Pesquisador³ 

Náutica de Recreio - Saldanha
5
 

Ex-Gestor Ambiental Portuário
13

 

Conservação Governamental - FEPAM
16

 

Comitê de Bacia
17

 

Operadora Portuária - SAGRES
19

 

- Gestão ambiental pública; Náutica de Recreio - Saldanha
5
 

Secretaria Municipal - SDET
10

 

Secretaria Municipal - SGCMU
11

 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

Conservação Governamental - FEPAM
16
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- Uso hidroviário para transporte de pessoas; Náutica de Recreio - Saldanha
5 

Náutica de Recreio - Velejador
6
 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Conservação Governamental - FEPAM
16

 

Comitê de Bacia
17

 

Operadora Portuária - SAGRES
19

 

- Plano de controle de emergência; Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

Conservação Governamental - FEPAM
16

 

Comitê de Bacia
17

 

Operadora Portuária - SAGRES
19

 

Porto de Pelotas
20

 

- Programas de gestão ambiental empresarial; Associação Comunitária
8
 

Secretaria Municipal - SDET
10

 

Ex-Gestor Ambiental Portuário
13

 

Conservação Governamental - FEPAM
16

 

- Utilização do valor cultural do porto; Agente Comunitária
9
 

Professor da UFPel
12

 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Comitê de Bacia
17

 

- Serviço de apoio a emergência; Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Náutica de Recreio - Regatas
4
 

Associação Comunitária
8
 

-Troca de experiências/trabalho em 

comum/trabalho em equipe; 

Professor da UFPel
12

 

Ex-Gestor Ambiental Portuário
13

 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

- Maior articulação do porto com a própria 

atividade; 

Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Pesca - Pesquisador³ 

Associação Comunitária
8
 

- Melhoria na segurança da região; Associação Comunitária
8
 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

Comitê de Bacia
17

 

- Gerenciamento da água de lastro; Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

- Sistema de informação sobre monitoramento 

ambiental; 

Conservação Governamental - FEPAM
16

 

Comitê de Bacia
17

 

- Local no porto destinado à própria atividade; Pesca - Z3 e Fórum¹ 

Náutica de Recreio - Velejador
6
 

- Ter mais movimento e investimento no porto; Secretaria Municipal - SDET
10

 

Praticagem da Lagoa dos Patos
18

 

- Modernização das operações portuárias; Operadora Portuária - SAGRES
19

 

- Segurança no sistema viário; Professor da UFPel
12

 

- Divulgação da batimetria e balizamento; Náutica de Recreio - Velejador
7
 

- Desenhar a poligonal portuária com mais 

precisão; 

Secretaria Municipal - SDET
10

 

- Promoção do embelezamento local; Associação Comunitária
8
 

- Investimento de verba de medida compensatória 

em conservação; 

Conservação não Governamental - GEEPAA
15

 

- Auxílio para venda de pescados; Pesca - Canal² 

- Dragagem no clube por parte do porto; Náutica de Recreio - Regatas
4
 

- Outra forma de alimentação do porto; Professor da UFPel
12
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- Elaboração de um projeto de reabilitação do 

Porto; 

Professor da UFPel
12

 

- Suspensão das atividades com eucalipto; Professor da UFPel
12

 

- Rede de ações e informação para a preservação 

dos recursos hídricos; 

Conservação não Governamental - RASTRO
14

 

- Uso da mineração para a manutenção ao invés 

da dragagem. 

Conservação Governamental - FEPAM
16

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Posteriormente, os 35 tópicos diferentes de interesses entre todos os atores 

entrevistados foram cruzados, a fim de se encontrar as convergências, os campos para a 

construção de entendimentos, sendo encontrados assim 22 tópicos que possuem alguma 

convergência e que consiste na Zona de Possíveis Acordos (ZOPA) – esquema que indica a 

pauta base para a discussão futura da Agenda Ambiental Local para o Porto de Pelotas, 

conforme Quadro 9. 

A ZOPA está apresentada por ordem de maior até menor interesse em comum entre 

todos os atores entrevistados, sendo os tópicos de maiores convergências os que possuem 

grande potencial para reunir as forças para a possível discussão e criação da agenda, por esse 

motivo estes resultados foram os escolhidos para a discussão da presente pesquisa. 

Quadro 9: Zona de Possíveis Acordos: os 22 tópicos que possuem convergências. 

TÓPICOS DE INTERESSES EXPLÍCITOS E SUBJACENTES 

ENCONTRADOS NA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS: 

Nº DE ATORES QUE 

CONVERGEM NESSE 

TÓPICO: 

Melhoria da qualidade dos recursos hídricos 19 atores 

Programas de gestão ambiental portuária 18 atores 

Programas de educação ambiental 13 atores 

Envolvimento do porto com a cidade e/ou seu entorno 12 atores 

Planejamento da expansão portuária 11 atores 

Melhoria na sinalização hidroviária 10 atores 

Gerenciamento ambiental da dragagem 8 atores 

Manutenção da profundidade da hidrovia 7 atores 

Disposição adequada do material dragado 6 atores 

Gestão ambiental pública 6 atores 

Uso hidroviário para transporte de pessoas 6 atores 

Plano de controle de emergência 5 atores 

Programas de gestão ambiental empresarial 4 atores 

Utilização do valor cultural do porto 4 atores 

Serviço de apoio a emergência 3 atores 

Troca de experiências/trabalho em equipe 3 atores 

Maior articulação do porto com a própria atividade 3 atores 

Melhoria na segurança da região 3 atores 

Gerenciamento da água de lastro 2 atores 
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Sistema de informação sobre monitoramento ambiental 2 atores 

Local no porto destinado à própria atividade 2 atores 

Ter mais movimento e investimento no porto 2 atores 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os resultados de maior expressão decorrentes da análise das 20 entrevistas são os 

interesses pela “melhoria da qualidade dos recursos hídricos” (convergiram 19 atores) e 

“programas de gestão ambiental portuária” (convergiram 18 atores). Estes interesses foram 

expressos pelos atores quando, entre outras perguntas, questionou-se quanto à visão sobre a 

qualidade atual das águas do Sistema Hidroviário Lagoa dos Patos - Canal São Gonçalo, 

sobre a atual influência do Porto de Pelotas nestas águas e também sobre a percepção do 

cuidado com os recursos hídricos em relação ao porto. Os resultados mostram o quanto estes 

atores estão inteirados com a situação do ambiente onde residem, uma vez que se demonstram 

preocupados com o precário saneamento da cidade e com o uso de agrotóxicos na bacia 

hidrográfica. Quanto à influência do porto nas águas, a maioria relatou que ele pouco altera, 

que não vêem problemas decorrentes da atividade portuária hoje, porém entendem que se faz 

necessário o cuidado do ambiente por sua parte, através da elaboração de programas de 

gestão. Fatos que podem ser observados, por exemplo, nas seguintes declarações: 

“Super poluídas, por causa do lixo, do esgoto e dos agrotóxicos das granjas de arroz. 

Vocês não imaginam o que tem de sacola, fralda, plástico e isso nos atrapalha muito na 

nossa atividade [...]. Acho que o porto não deixa nem mais limpo e nem mais sujo [...]. 

O porto deve ter programas voltados para o meio ambiente [...]”. PESCA - Z3 E 

FÓRUM¹ 

 

“Bastante contaminadas, o esgoto da cidade vai para o Canal São Gonçalo e para a 

Praia do Laranjal. Os agrotóxicos que colocam na soja e no arroz vão para a bacia 

hidrográfica. Os pescadores têm relatado que a vegetação costeira está morrendo nas 

margens da lagoa, o que pode ter relação com os agrotóxicos [...]. No momento o porto 

pouco causa influência, já que ele pouco movimenta. A sujeira aparece quando há 

dragagem [...]. Devido ao fato de ser uma atividade de alto risco deveria cuidar. 

Acredito que vai cuidar somente se alguém obrigar monitorar [...]”. PESCA - 

PESQUISADOR³ 

 

“Está com índice muito alto de poluição, pois há deseducação do povo que joga muito 

lixo, plantações com agrotóxicos, esgotos mal administrados [...]. O porto tem que 

saber o que está transportando, deve ter o controle das embarcações, ver se largam 

coisas na lagoa, analisar o impacto dessas embarcações no ecossistema, ver se 

atrapalha o sistema pesqueiro, tem que analisar a própria infraestrutura portuária, ver 
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se ele mesmo por parte da administração não está despejando nada no canal [...]”. 

NÁUTICA DE RECREIO - VELEJADOR
6
 

 

“Estão poluídas faz tempo, mas visivelmente não dá para perceber. Chegaram as 

lavouras de arroz e causaram muitos danos, eu comecei a observar a poluição 

principalmente por causa da fauna que começou a desaparecer e começaram aparecer 

intoxicações, alergias, um monte de coisa que a gente não tinha antes e passamos a ter. 

Somando a isso tem o esgoto da cidade [...]. A cidade o porto já está cuidando agora, 

quanto à água, através de programas de monitoramento, pois a água é inclusive para 

eles mesmos, ela é um bem comum a todos”. AGENTE COMUNITÁRIA
9
 

 

“Horrorosas, o município é responsável pelo saneamento e a gente discute muito isso, 

nós temos índices que demonstram que a gente joga in natura todo o nosso esgoto ou 

perto de 90% do que produzimos, tem que ter uma decisão política e econômica mais 

forte sobre a questão de saneamento da nossa região [...]. O porto tem mínima relação 

com isso, o maior problema não é o transporte marítimo, quem mais danifica somos 

nós os municípios quando largam os dejetos, aí precisa se ter essa visão ampliada com 

a sociedade [...]. O porto tem que provar que é sustentável, tem que olhar para a sua 

poligonal portuária, para os seus terminais. Nós temos que desenhar a poligonal 

portuária com mais precisão, precisamos dividir bem esses espaços. Ele possui uma 

responsabilidade enorme e acredito que o volume de regras que hoje foram colocadas 

ajudam regular isso [...]”. SECRETARIA MUNICIPAL - SDET
10

 

 

“Os dados mostram que a quantidade de coliformes fecais está muito alta, o ex-prefeito 

nos narrou que 80% do esgoto de Pelotas não é tratado e é lançado no São Gonçalo e o 

São Gonçalo lança na Lagoa dos Patos. A gente fez um mapeamento das estações de 

tratamento de esgoto em Pelotas, aí se viu que só a do Laranjal funciona e que mesmo 

assim atende um número muito pequeno de residências, então aquele 80% de esgoto 

não tratado é um cenário muito otimista, talvez no máximo aí 2% - 3% sejam 

efetivamente tratados, quase que 100% do esgoto de Pelotas vai in natura [...]. E em 

termos de São Gonçalo tem principalmente o veneno das granjas que escoam para o 

canal [...]. Diante da quantidade de esgoto da cidade o porto é ínfimo, até pelo baixo 

movimento que ele tem hoje, eu tenho a impressão que o impacto do porto frente a todo 

o resto é mínimo, não que isso sirva para diminuir a responsabilidade do porto, ele 

deve ter um bom programa de gestão ambiental que minimize os impactos, tanto 

preventivamente como corretivamente, em termos de acidentes que acontecem, tem que 

ter um plano de contingências para lidar com acidentes e evitar o miudinho do dia a 

dia, como a água de lastro e a limpeza de navios no porto, ainda mais o Porto de 

Pelotas que tá confinado no São Gonçalo junto de uma zona urbana ampla, aqui o 

impacto de um problema ambiental relacionado com o porto vai afetar mais e estar 

mais concentrado”. CONSERVAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - GEEPAA
15
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Os atores também demonstraram grandes convergências de interesses pela criação de 

“programas de educação ambiental” (convergiram 13 atores), “envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno” (convergiram 12 atores) e “planejamento da expansão portuária” 

(convergiram 11 atores). Tais interesses foram demonstrados quando, entre outros 

questionamentos, perguntou-se sobre a percepção quanto ao cuidado com os recursos hídricos 

em relação à própria atividade, o cuidado com a cidade em relação ao porto e a possibilidade 

de expansão da atividade portuária devido ao novo contexto econômico em que o porto se 

encontra. Os resultados mostram que além dos atores da área da conservação, muitos outros 

reconhecem a importância da educação ambiental e percebem que é através da mesma que se 

pode ir à busca da qualidade do ambiente no qual residem, alguns atores sugerem, inclusive, a 

criação de programas de educação ambiental em parceria com o porto. Os resultados também 

trazem uma visão otimista quanto aos compromissos que podem ser assumidos entre a 

Autoridade Portuária e os stakeholders do porto – uma vez que estes atores demonstram que 

gostariam de ter uma maior interação com a gestão do porto para que juntos possam ir à busca 

de melhorias que visam os ganhos mútuos. Há certa preocupação por parte de alguns atores 

com relação à possível expansão portuária. Tais fatos podem ser verificados, por exemplo, nas 

seguintes declarações: 

“Pela a minha atividade econômica que é a produção de arroz, se tem muitíssimas 

ações a serem tomadas, muitas vem sendo tomadas paulatinamente, pois eu atuo 

também como extensionista e no processo de extensão, de educação, a gente tenta 

implementar a consciência, porque a agricultura tem uma tremenda capacidade de 

modificar em termos de área, ela atua em uma superfície bastante grande e essa 

atividade agropecuária ela pode ser degradante ou curativa, preventiva, existem vários 

mecanismos que a gente tem estabelecido para estimular esse tipo de adoção de 

princípios e de tecnologias, como exemplo, o selo ambiental que estabelece um sistema 

de princípios básicos, de boas práticas e dentro dessa conversa de boas práticas se faz 

um acompanhamento através do Comitê Local em cada escritório, então tem que ter um 

processo educativo e um processo de fiscalização, acreditando eu que o processo de 

conscientização é mais eficiente, mas não se abre mão de eventualmente fazer uma 

punição [...]. O porto tem que adotar medidas educativas, protetivas, de licenciamento 

e assim por diante. Deve cuidar da cidade, toda a ação promove uma reação, então a 

grande questão é ter inteligência de concertação dos interesses, porque normalmente 

quando as partes se juntam para propor soluções, a harmonização de convívio vem 

com essa pré-disposição de trabalhar em cima das convergências e não em cima das 

divergências, tu consegue estabelecer um bom termo nas negociações, mas não existe 

forma mágica disso, existe a ação concreta, exemplar, coerente, digna, ética e moral 

[...]”. COMITÊ DE BACIA
17
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“Cuidar não poluindo, trazendo os resíduos de volta, não largando coisas, porque tem 

gente que arruma o barco, troca o óleo e atira ele dentro da água, a gente aqui cuida 

muito para que isso não aconteça [...]. O porto deve cuidar do entorno de onde ele fica 

e eu acho que isso tá acontecendo um pouco aqui agora [...]. Expandir no sentido de 

ampliar a movimentação de cargas seria ótimo, muito bom mesmo, é normal, quanto 

mais atividade portuária tiver melhor. Mas nós temos uma preocupação, porque a 

gente aqui está no meio do porto, porque o porto é aqui e ali, então é uma coisa que 

preocupa, apesar de que o nosso clube tem mais de 100 anos, mas a gente tá dentro da 

área, então sempre existe essa preocupação, se ele começar a crescer muito 

fisicamente, aí é complicado”. NÁUTICA DE RECREIO - REGATAS
4
 

 

“Os órgãos ambientais e demais instituições públicas e privadas, poderiam capacitar, 

orientar e conscientizar os pescadores em função do descarte de lixo na água [...]. 

Dentro do seu limite o porto deve cuidar da cidade e preservar. Ter programas 

voltados para o meio ambiente, eu até já tenho uma demanda aí para o porto, criar um 

programa ambiental junto aos pescadores [...]. Se crescer vai atrapalhar, tem alguns 

lugares que a gente bota as redes dentro do São Gonçalo e se ele for expandir estaria 

invadindo o território de pesca, é ruim, é preocupante”. PESCA - Z3 E FÓRUM¹ 

 

“Se unindo, criando redes, criando formas de juntarem os talentos, as qualidades, 

porque hoje um dos problemas que a gente tem é a falta de fiscalização, então a 

população se torna uma ferramenta fiscalizadora, então se os pesquisadores, os 

educadores ambientais e a comunidade se unirem, se tornam um observador da 

natureza e um crítico. E se a gente tomar atitudes unidos, de forma coletiva, a força 

política que a gente tem é muito maior [...]. O porto tem que investir na educação 

ambiental da comunidade, promover ações estruturais de fiscalização e de pesquisa, 

que ajudam a gerar uma rede de ações e informação para poder preservar os recursos 

hídricos. Tem que incluir comunidade, recurso hídrico e gerar a economia, mas de 

forma a manter o local preservado [...]. Tem que cuidar da cidade, a gente pode pegar 

aonde que o porto tá e criar uma zona de amortecimento, um círculo da área de 

influência que inclui natureza, natureza intocada e natureza urbana. O porto pode ser 

um espaço cultural absurdo, como já é, só que, às vezes, isso não se expande por causa 

da violência, eu vejo muitas pessoas  fugindo do Porto, pois não se sentem mais seguras 

lá, eu acho que o Porto de Pelotas junto com a prefeitura e com a comunidade, tem que 

trabalhar a questão da violência, acho que isso pode ser um legado que ele pode trazer 

para ali, ajudar a mitigar a violência [...]. Para eles cresceram ali tem que ter 

participação da comunidade, tem que ser um projeto sustentável, para fazer um projeto 

modelo, revitalizar e gerar a oportunidade ali, eu ficaria muito feliz por crescer nesse 

modo, mas de preferência para o lado urbano e não para o lado do banhado, vou 

deixar bem claro que para o lado do banhado eu não acho uma alternativa legal, eu 

acho que tem que aproveitar as áreas que já estão impactadas, para o lado do banhado 

eu ficaria muito preocupado, mesmo licenciando. O aumento do movimento também é 
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uma atividade impactante que tem que ser monitorada e licenciada, ter compensações e 

mitigações ambientais [...]”. CONSERVAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - 

RASTRO
14

 

 

“Através de diálogo, usando ferramentas de educação ambiental, espera-se que as 

ONG´s atuem dentro de uma questão social, buscando diálogo e divulgação, mas com 

sensibilização, se empenhar para gerar a sensibilização e não focar só na denúncia, 

denunciar é muito fácil, mas educar é uma coisa bastante difícil, então as pessoas que 

trabalham nessas atividades de pesquisas e de proteção ambiental poderiam ajudar a 

educar a população, com projetos de educação ambiental de diferentes formas, com 

informação e dignidade, mostrando o direito que eles têm com o meio ambiente 

preservado, que tá na Constituição esse direito, então empoderar eles com isso seria o 

mais importante, talvez o mais difícil, mas o mais efetivo, pois caso contrário, sem as 

pessoas terem uma noção do que elas merecem e precisam para ter qualidade de vida e 

do quanto esse ambiente preservado é importante para essa qualidade de vida, elas não 

têm esse conhecimento e não cobram e nem cuidam [...]. Em parte o porto também 

pode ajudar na educação ambiental, ter programas de educação ambiental portuária 

[...]. E da cidade cuidar talvez dentro da parte que lhe caiba, não é cuidar de toda a 

cidade, mas do entorno, isso não se pode negar, tem que ter noção do que é o impacto 

de vizinhança e diminuir ele, é cuidar de algumas quadras da zona legalmente definida. 

Eventualmente pode até gerar alguma coisa para a cidade como um todo, pode até 

fazer um parque ou investir em uma medida compensatória, pode até ajudar a criar 

uma unidade de conservação [...]”. CONSERVAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - 

GEEPAA
15

 

 

Outros tópicos de mais interesses, tais como a “melhoria na sinalização hidroviária” 

(convergiram 10 atores), o “gerenciamento ambiental da dragagem” (convergiram 8 atores), a 

“manutenção da profundidade da hidrovia” (convergiram 7 atores) e a “disposição adequada 

do material dragado” (convergiram 6 atores), também foram expostos pelos atores. Estes 

aparecem quando, entre outras perguntas, indagou-se sobre a percepção sobre a profundidade 

do canal de navegação da hidrovia, a visão sobre a atividade de dragagem e também sobre 

serviços que o porto poderia oferecer. Todos estes tópicos se relacionam com o tema 

segurança da navegação, mostrando que esta também é uma zona de convergência forte de ser 

trabalhada, pois possui tópicos de interesses com alto potencial para construir soluções que 

ofereçam ganhos também para outros atores usuários ou não do sistema hidroviário – a 

exemplo da pesca e náutica de recreio (usuários) e órgão ambiental e ONG´s (não usuários). 

Tais interesses podem ser observados, por exemplo, nas seguintes declarações: 
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“Gostaria de ter sinalização de boias do canal, pois ter o canal sinalizado tem 

segurança e a navegação fica bem melhor [...]. Há lugares que a profundidade é 

horrível, é baixo, a gente tem uma noção mais ou menos quando larga a rede e dá para 

perceber vendo as grandes embarcações, tem lugares que elas passam e a gente nota 

que a hélice joga barro para cima, que vai fazer uma manobra, uma curva e se tiver 

uma croa ou assoreado ela vai encalhar, isso é um sinal que precisa de uma nova 

dragagem. É normal dragar, é importante para a navegação [...]”. ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA
8
 

 

“A questão da sinalização, a sinalização da lagoa tá muito ruim, a lagoa tá muito mal 

sinalizada, tem que mudar o sistema de quem responde por isso. [...]. Eu não sei se 

teria como privatizar a sinalização da lagoa, ou se a Marinha tem que assumir, mas do 

jeito que tá não dá, tá muito ruim [...]. Para nós a profundidade é boa, mas para as 

embarcações mercantes já tinha que ser mais profundo e o canal mais largo, porque 

reduziram a largura do canal para baratear a dragagem, o canal tinha 80 metros de 

largura e acho que agora tá com 60 metros o canal dragado. A dragagem tem que ser 

feita com critérios, como era feita aqui antigamente, hoje a draga tira areia de dentro 

do canal navegável e vai acumulando montículos de areia na lagoa em lugares não 

demarcados, não sei se isso não vai gerar um banco de areia onde não tem, 

antigamente colocavam o material em um determinado lugar que se sabia que estava 

ali, criavam um depósito de areia, hoje a gente não sabe onde fica o material dragado, 

o que causa certa preocupação”. NÁUTICA DE RECREIO - SALDANHA
5
 

 

“Melhor sinalização. A profundidade precisa ser melhorada em alguns trechos. A 

dragagem de hidrovias e portos é uma necessidade e prática mundial. Existem muitas 

possibilidades técnicas de como fazer – importante é ter plano de controle e estar bem 

definido a forma e local de descarte do material dragado”. OPERADORA 

PORTUÁRIA - SAGRES
19

 

 

“A dragagem aqui no Canal São Gonçalo preocupa, não parece haver uma 

preocupação com o período de reprodução das espécies. Ela gera uma grande 

movimentação de sedimentos e acaba aparecendo lama na lagoa. E a deposição do 

material dragado é feita na própria lagoa e acaba, às vezes, impossibilitando alguns 

pesqueiros”. PESCA - PESQUISADOR³ 

 

“Um aterro hidráulico para dar destino do material dragado, do sedimento dragado, 

que via de regra se coloca dentro da água mesmo, então vai acabar voltando para o 

lugar, se tem alguma coisa contaminada tu vai justamente largar de novo dentro da 

água e eu já localizei junto ao pessoal do porto duas áreas potenciais, para que numa 

próxima dragagem a gente fizesse um aterro hidráulico, que lá pelas tantas se o 

material é bom, que me parece que é, pois não aparecem contaminantes que nos 

preocupe, poderia gerar material para aterro até para a própria prefeitura. Quanto 
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mais eles conseguirem dar cabo nos resíduos das dragagens, para a minha atividade 

vai ser muito melhor, porque dentro do processo de licenciamento a gente já poderia 

automaticamente já destinar, já saber para onde é que vai esse sedimento”.  

CONSERVAÇÃO GOVERNAMENTAL - FEPAM
16

 

 

Diante do disposto, a Zona de Possíveis Acordos (ZOPA) se constitui como um 

instrumento facilitador aos debates de uma provável discussão da Agenda Ambiental Local 

para o Porto de Pelotas, uma vez que, esta ferramenta da pré-agenda se apresenta por meio 

das convergências dos tópicos de interesses entre os atores (stakeholders) que se relacionam 

com a atividade portuária em Pelotas e com o transporte hidroviário de cargas no Canal São 

Gonçalo e na Lagoa dos Patos. 

Foi possível confirmar a importância da elaboração de uma Agenda Ambiental Local. 

Esta agenda pode gerar uma série de oportunidades aos negócios portuários, pois além de 

promover a gestão ambiental portuária, ela propicia o relacionamento entre os atores 

(stakeholders), tais como pescadores, velejadores, lancheiros, navegadores em geral, ONG´s, 

comunidade local, universidades, órgãos ambientais, agências ambientais, governo local, 

trabalhadores portuários, operadores portuários, autoridade portuária, entre outros atores. 

A Agenda Ambiental Local possibilita ainda, a aproximação destes atores com os 

procedimentos na prática de gestão da atividade portuária. No que tange a essa aproximação, 

cabe ressaltar, que os atores entrevistados se demonstraram interessados em participar de 

reuniões públicas com o intuito de promover parcerias com a gestão do Porto de Pelotas. 
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6       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho dessa dissertação fez a construção de um escopo de base para a 

visualização de uma Zona de Possíveis Acordos (ZOPA), que orienta a estruturação da pauta 

inicial de um provável diálogo para a geração de uma Agenda Ambiental Local para o Porto 

de Pelotas. 

Para tanto, utilizou-se o Método Harvard de Negociação – método da abordagem dos 

ganhos mútuos para a construção de diálogo e entendimentos em situações de conflito, bem 

como, o entendimento de conflito socioambiental sistematizado por Little (2001). 

É fundamental contar com uma pauta adequada, na qual os tópicos devem representar 

o reconhecimento dos temas onde há convergências, quanto a sua inclusão nos debates e 

quanto ao sentido em que esses debates devem ser conduzidos. 

Com base na ZOPA e na exploração de expectativas dos atores, o trabalho de 

facilitação para a discussão de uma Agenda Ambiental Local para o Porto de Pelotas contou 

com subsídios e com uma orientação geral, ou seja, com um balizamento para a trajetória de 

um processo de diálogo. 

Foi possível avaliar como o porto vem sendo percebido pelos atores (stakeholders). 

Verificou-se a real necessidade e o interesse da implantação da Agenda Ambiental 

Local para a Autoridade Portuária do Porto de Pelotas. 

A partir do mapeamento dos atores e temas de conflitos socioambientais relacionados 

ao porto e a hidrovia, constatou-se a existência de conflitos na porção de água do porto, além 

dos conflitos já identificados na porção de terra do porto por Knuth (2013). Somando-se 

assim, um novo leque de visões a aquelas já apresentas pelo autor. 

O conflito porto-cidade assume grande importância no rol de conflitos socioambientais 

da atividade portuária. Contudo, há outros aspectos e um território bem mais amplo a explorar 

se quisermos estruturar uma mesa de diálogo assegurando que seus fundadores representam a 

diversidade dos imediatamente interessados. 

O estudo dos interesses manifestados dá base, a partir dos conceitos apresentados, a 

uma visão otimista sobre a construção de uma Agenda Ambiental Local como uma 

articulação de esforços e compromissos públicos capazes de impulsionar uma mudança no 

padrão técnico do Porto de Pelotas, por meio de um calendário de atividades e resultados que 

o público possa acompanhar. 

A gestão ambiental portuária depende de investimentos e da implantação de equipes 

dedicadas. A obtenção de financiamentos para viabilizar tais iniciativas pode receber um 
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importante impulso caso a Autoridade Portuária venha a dispor de legitimação pública para 

seus planos de gestão, resultante do processo de construção de uma Agenda Ambiental Local. 

O uso da hidrovia tem vantagens ambientais que abrem possibilidades estratégicas 

para os portos que servem de base operacional para um trajeto das cargas movimentadas em 

direção e/ou com origem em Rio Grande. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, a consolidação dos ganhos ambientais de opção 

hidroviária passa pela conformidade ambiental dos portos da hidrovia, como também, pelas 

relações dos portos com os atores interessados na sua gestão, que caso baseadas em diálogo e 

negociação, são uma dimensão fundamental para a obtenção da “Licença de Operar” junto à 

opinião pública. 

Processos como a Agenda Ambiental Local reconhecem o papel da ética e da 

influência dos diversos atores para a mudança de padrão de desempenho socioambiental das 

grandes operações econômicas, abrindo canais para que a energia da participação impulsione 

a qualificação do processo de desenvolvimento. 

Pelo lado das Autoridades Portuárias e dos negócios portuários, a Agenda Ambiental 

Local é o reconhecimento do espaço legítimo dos demais atores, em suas lógicas próprias de 

utilização dos recursos e espaços de mútua influência. 

O escopo da ZOPA que resulta do presente estudo, coloca em relevo temas diante dos 

quais a atividade portuária e outras utilizações das águas podem exercitar a condição de 

usuários de recursos comuns que podem convergir com interesses compartilhados. 

Um novo equilíbrio na utilização dos recursos da zona costeira, certamente fica mais 

próximo caso a sociedade encontre caminhos que atendam as diferentes demandas e 

prioridades que cada ator social traga a uma arena de discussões. 

Por esse caminho se pode pensar em superar uma lógica negativa do crescimento 

econômico, pautado pela predominância das decisões de um segmento econômico em relação 

aos outros interesses, no que se refere às mudanças do ambiente. 

Caso operações econômicas de alto poder de transformação do ambiente natural e 

construído, como é o caso dos portos, se desenvolvam sem considerar as necessidades das 

demais economias e uso dos recursos, ocorre um jogo ganha-perde no conflito 

socioambiental. 

Oportunidades econômicas de um lado, fechamento de oportunidades pelo outro, 

acirrando relações de conflito, é o sentido geral de uma economia de alto impacto ambiental. 

Ambientes de diálogo podem oferecer alternativas mais sábias, democráticas e inclusivas, 
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caso produzam um alto padrão técnico mais prudente em relação aos desdobramentos 

ecológicos da atividade econômica. 

Uma boa Agenda Ambiental Local é o reconhecimento de um território humano de 

terra e de águas doces, salobras ou salgadas. Um território humano raro, onde muitas pessoas 

se movimentam pelas águas e transportam grandes quantidades de riqueza, na forma de 

matéria-prima, bens manufaturados, granéis, minérios e químicos. Trocas de produtos do 

trabalho humano cujo fluxo entre lugares e países é uma das correntes profundas da economia 

globalizada. 

Aí reside a riqueza e a complexidade da política ambiental referente aos portos da 

hidrovia. Nesse território de encontro de terra, água e atmosfera, pelo caminho das águas o 

mundo sempre se integrou e cada vez mais se tecem as redes técnicas e econômicas, as redes 

de trabalho humano embarcado. 

O crescimento econômico do Porto de Pelotas pode ser bem administrado do ponto de 

vista socioambiental, caso o porto entenda essa possibilidade como um valor agregado à 

imagem concorrencial de sua atividade, então a Autoridade Portuária poderá cogitar de trazer 

seu padrão de gestão ambiental para o nível de um valor estratégico de negócio, no sentido 

proposto por Barbieri (2011). 

Considerando essa possibilidade, investir energia na construção da Agenda Ambiental 

Local é uma etapa essencial. Mapear e gerenciar com respeito e consideração as partes 

interessadas (stakeholders) permite visualizar o complexo e diversificado leque de relações do 

porto com os demais usuários dos recursos comuns do território. 

A dissertação oferece também um conjunto de informações sobre os argumentos, as 

posições e os interesses dos atores interessados que compartilham com o Porto de Pelotas o 

uso do Canal São Gonçalo e da Lagoa dos Patos, cuja exploração em um processo de diálogo 

que venha a ocorrer, certamente auxiliará nas tarefas de construção de convergências, 

buscando construir soluções que ofereçam ganhos mútuos, entre as diferentes formas de uso 

do ambiente comum. 

O esforço de síntese e sistematização poderia talvez reduzir o espaço de texto dos 

testemunhos-depoimentos, mas lidou-se com atitudes muito abertas dos sujeitos entrevistados 

e com grande riqueza de reflexões, que se desejou oferecer aos leitores. 

Esse reconhecimento e a gratidão pela acolhida e contribuição, nos levam a dedicar 

esse trabalho as pessoas e organizações que tão gentilmente se dispuseram a trazer seus 

pontos de vista. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questões das Entrevistas 

1- Por que as águas da Lagoa dos Patos e/ou do Canal São Gonçalo são importantes para a sua 

atividade? 

2- Como a sua atividade usa essas águas? 

3- Na sua opinião, como está a qualidade dessas águas? Estão limpas ou sujas? O que está 

acontecendo? 

4- Acha que as pessoas em geral, as empresas e o governo precisam cuidar das águas dos rios 

e lagoas? Cuidar do quê? 

5- De onde vem a sujeira, a poluição da água da Lagoa dos Patos e/ou do Canal São Gonçalo? 

6- Como a sua atividade muda o ambiente da Lagoa dos Patos e/ou do Canal São Gonçalo? 

7- Como as pessoas que têm a mesma atividade que você podem ajudar a cuidar da Lagoa dos 

Patos e/ou do Canal São Gonçalo? 

8- Você acha que um porto de cargas deve cuidar da água? Cuidar como? E da cidade onde 

ele fica? 

9- Hoje, qual é a influência do Porto de Pelotas na água da Lagoa dos Patos e do Canal São 

Gonçalo? Deixa mais limpo ou mais sujo? Tem algum problema? 

10- Hoje, qual é a influência do Porto de Pelotas na cidade e na região? 

11- Tem muito tráfego de navio com carga ou chatas no Canal São Gonçalo e na Lagoa dos 

Patos? 

12- Tem algum perigo no tráfego de navio ou chatas com cargas no Canal São Gonçalo e na 

Lagoa dos Patos? 

13- O tráfego de cargas atrapalha a sua atividade? 

14- Você usa algum serviço do Porto de Pelotas para a sua atividade? 
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15- Você gostaria de ter algum serviço do Porto de Pelotas para a sua atividade? 

16- Você navega ou já navegou no Canal São Gonçalo e/ou na Lagoa dos Patos? 

17- E no canal de navegação da hidrovia? 

18- A profundidade do canal é boa? 

19- Se precisar dragar, você acha que deixar mais profundo é normal ou é algo que preocupa? 

20- Há algum problema para a sua atividade ligado ao porto?Ou ao transporte de cargas? 

21- E se o porto precisar crescer e se modificar: isso atrapalha ou é indiferente? 

22- E se crescer o movimento de navios e chatas no Canal São Gonçalo e na Lagoa dos Patos, 

você acha que isso será normal, ruim ou indiferente? E por quê? 

23- E se precisar resolver algum problema com o porto, como você faz? Já entrou em contato 

com o porto alguma vez? 

24- Tem alguma sugestão ou pedido de melhoria de alguma coisa na forma de funcionamento 

do porto? 

25- Se houver a criação de reuniões públicas para discutir esses assuntos, você teria interesse 

em participar?  
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APÊNDICE B – Síntese das Entrevistas 

O Quadro 10 - Síntese das Entrevistas, apresenta as visões dos atores entrevistados, sendo que na primeira coluna é possível visualizar os 

nomes adotados para a pesquisa, na segunda coluna os tópicos gerais analisados estabelecidos através das 25 questões do formulário das 

entrevistas, na terceira coluna os argumentos ou posições apresentados pelos atores entrevistados, na quarta e última coluna os interesses 

explícitos e subjacentes sondados a partir da visão de cada ator entrevistado. 

Quadro 10: Síntese das Entrevistas - Visão dos atores entrevistados: gestão do meio ambiente local, atividade portuária em Pelotas e transporte hidroviário de cargas no Canal 

São Gonçalo e na Lagoa dos Patos. 

ATOR TÓPICOS ARGUMENTOS/POSIÇÕES INTERESSES EXPLÍCITOS 

E SUBJACENTES 

 

P 

E 

S 

C 

A 

 

- 

 

Z 

3 

 

E 

 

F 

Ó 

R 

U 

 M¹ 

- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

- Super poluídas, por causa do lixo, do esgoto e dos agrotóxicos das granjas de 

arroz. Vocês não imaginam o que tem na Praia do Laranjal de sacola, fralda, 

plástico e isso nos atrapalha muito na nossa atividade; 

 

- Todos deveriam cuidar, por causa que é um bem natural; 

 

 

- Os órgãos ambientais e demais instituições públicas e privadas, poderiam 

capacitar, orientar e conscientizar os pescadores em função do descarte de lixo na 

água; 

 

- Dentro do seu limite deve cuidar e preservar. Ter programas voltados para o 

meio ambiente, eu até já tenho uma demanda aí para o porto, criar um programa 

ambiental junto aos pescadores; 

 

- Acho que o porto não deixa nem mais limpo e nem mais sujo; 

 

 

- Ele é economicamente viável, traz um baita saldo para a região; 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Maior articulação do porto 

com a própria atividade; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Gerenciamento da água de 

lastro; 

 

- Melhoria na sinalização 

hidroviária; 
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- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- A água de lastro é um perigo, mas se for fiscalizada não tem problema e outro é 

quando danificam as redes de pesca; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Eu creio que não atrapalha; 

 

 

- Sinalização e apoio para emergência; 

 

 

- Um local para fazer o desembarque de pescados no porto; 

 

 

- A profundidade para nós tá boa. A dragagem vai mexer no solo e nos preocupa, 

por causa da alimentação dos peixes e da própria criação de peixes; 

 

- Só a questão das redes e da água de lastro. Pois danificam as redes de pesca, que 

são de espera e como não são fixas, a correnteza leva elas para o canal, os navios 

passam e acabam levando e arrebentando, às vezes, tem reclamação até do 

contrário, das redes também estragarem as grandes embarcações. E já aconteceu 

na Lagoa dos Patos de aparecer espécies, como a Broca, tipo um inseto, que só 

pode ter vindo por água de lastro e acabou estragando muitas embarcações e 

grande parte de petrechos chamados calões. Mas a gente tem um bom acesso ao 

porto, inclusive, às vezes, para sinalizar, a gente sempre tem dado apoio; 

 

- Vai atrapalhar, tem alguns lugares que a gente bota as redes dentro do São 

Gonçalo e se ele for expandir estaria invadindo o território de pesca, é ruim, é 

preocupante. 

 

 

- Serviço de apoio a 

emergência; 

 

- Local no porto destinado à 

própria atividade; 

 

- Gerenciamento ambiental da 

dragagem; 

 

- Planejamento da expansão 

portuária. 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

- Sujas, por causa dos venenos que colocam nas granjas da parte de cima do Canal 

São Gonçalo; 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 
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P 

E 

S 

C 

A 

 

- 

 

C 

A 

N 

A 

 L² 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

 

- Todos deveriam cuidar, vendo uma forma para que os venenos não atinjam 

diretamente a água, tendo um maior controle e um aumento da piracema; 

 

- Cuidar não jogando lixo nas águas e não pescando na piracema; 

 

 

- Cuidar através do controle da poluição e do entorno do porto. Um ponto positivo 

é que vai ter melhoria na fiscalização, pois com o crescimento do porto vão 

construir uma base para a PATRAM nas Doquinhas; 

 

- É indiferente, pelo que vejo não há problema; 

 

 

- O Porto gera empregos e melhora a economia; 

 

 

- Não há perigo; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- O tráfego não atrapalha a atividade de pesca; 

 

 

- Melhoria da sinalização, pois no Canal São Gonçalo não há nada; 

 

 

- Poderia como antigamente eles tratarem com fábricas para comprar peixes; 

 

 

- Para a pesca a profundidade é boa. Dragar é normal e melhor para a pesca; 

 

 

- Não há problemas; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Melhoria na sinalização 

hidroviária; 

 

- Auxílio para venda de 

pescados. 
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entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

 

 

 

- É indiferente, pois para a pesca não vai atrapalhar nada. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

- Bastante contaminadas, o esgoto da cidade vai para o Canal São Gonçalo e para 

a Praia do Laranjal. Os agrotóxicos que colocam na soja e no arroz vão para a 

bacia hidrográfica. Os pescadores têm relatado que a vegetação costeira está 

morrendo nas margens da lagoa, o que pode ter relação com os agrotóxicos. Tem 

assoreamento por causa do desmatamento de matas ciliares; 

 

- Basta ter interesse e informação para cuidar. Mas percebo que não há 

preocupação com a qualidade, somente com o uso; 

 

- Os pescadores precisam compreender a função da importância da água, da 

qualidade. Necessitam participar mais dos processos de discussões, de ações de 

conscientização sobre o descarte dos resíduos; 

 

- Devido ao fato de ser uma atividade de alto risco deveria cuidar. Mas eles estão 

mais preocupados em movimentar cargas e com a economia. Acredito que vai 

cuidar somente se alguém obrigar monitorar; 

 

- No momento pouco causa influência, já que ele pouco movimenta. A sujeira 

aparece quando há dragagem; 

 

- Eventualmente ajudar na economia para a cidade e região. Mas do ponto de 

vista local e ambiental, terá mais caminhões rodando; 

 

- Vazamentos, geração de resíduos, encalhamento de navios, limpezas das 

embarcações; 

 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Gerenciamento ambiental da 

dragagem; 

 

- Disposição adequada do 

material dragado; 

 

- Maior articulação do porto 

com a própria atividade; 

 

- Planejamento da expansão 

portuária. 
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- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Quando se tem uma área de navegação, é proibido pescar nessa área, não se 

pode colocar rede; 

 

- Não consigo identificar algum serviço do porto para a pesca artesanal; 

 

 

 - Não consigo identificar algum serviço do porto para a pesca artesanal; 

 

 

- A profundidade é boa, pelo menos atende a atividade pesqueira. A dragagem 

aqui no Canal São Gonçalo preocupa, não parece haver uma preocupação com o 

período de reprodução das espécies. Ela gera uma grande movimentação de 

sedimentos e acaba aparecendo lama na lagoa. E a deposição do material dragado 

é feita na própria lagoa e acaba, às vezes, impossibilitando alguns pesqueiros; 

 

- Há conflitos, mais na questão de uso do espaço em relação às hidrovias, pois 

quando se tem uma área de navegação, é proibido pescar nessa área, mas há 

pescadores que colocam as redes na Lagoa dos Patos e os navios passam e 

arrebentam, mas no canal eu acho que não, por causa da pouca movimentação. Se 

funcionar a hidrovia para o Uruguai, poderá aparecer também no Canal São 

Gonçalo e na Lagoa Mirim. Aqui no Canal São Gonçalo a dragagem acaba 

gerando um conflito com a pesca, porque não parece haver uma preocupação com 

o período de reprodução das espécies. A dragagem acaba gerando uma grande 

movimentação de sedimentos e acaba tendo problemas na lagoa, como a lama. As 

dragagens que acontecem na lagoa acabam depositando sedimentos em pontos 

próximos, eles tiram de um lugar e levam para outro também na lagoa. E essa 

deposição de material acaba, às vezes, impossibilitando alguns pesqueiros. A 

relação com a instituição porto é boa, mas há conflito com a atividade, 

eventualmente através da SPH acaba tendo alguns auxílios para os pescadores, 

como a sinalização de algumas docas e eventuais pequenas dragagens na Z-3. 

Particularmente eu acho que o porto se comunica muito pouco com os 

pescadores. Eu trabalho com a pesca há muitos anos aqui e não sei de algo 
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- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

organizado de diálogo com comunidades de pescadores, isso eu acho que seria 

um negócio interessante para os dois lados; 

 

- Se tem uma preocupação com relação à expansão do porto, tem muitos 

pescadores ali naquela região, preocupa a questão de locais para guardar as 

embarcações. Atrapalha no sentido de remoção de espaço, no momento que 

aumenta a atividade portuária acaba se entrando em conflito com o território. Pois 

embora o porto esteja aqui, ele precisa de espaço para guardar um navio, para 

atracar outro, isso acaba limitando o uso do território para a pesca. Para a pesca 

artesanal não será normal. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

 

- Da eclusa para lá é uma água boa, da eclusa para cá é razoável e até ruim às 

vezes. Vem do ser humano, por causa do esgoto e nós vemos que os pescadores 

não cuidam da água, os que mais fazem sujeira são eles e algumas embarcações 

também. E o pessoal que mora na beira, eles descartam lixo dentro do canal; 

 

- Cuidar da qualidade da água, pois essa água aqui é muito suja, essa parte da 

eclusa para cá tem muitos detritos, a gente vê muitas garrafas pets, de repente 

desce um sofá, uma poltrona ou até um fogão, então começa no descarte o 

cuidado em geral; 

 

- Cuidar não poluindo, trazendo os resíduos de volta, não largando coisas, porque 

tem gente que arruma o barco, troca o óleo e atira ele dentro da água, a gente aqui 

cuida muito para que isso não aconteça; 

 

- O porto tem que observar se há derramamento de óleo, essas coisas assim. Ele 

deve cuidar do entorno de onde ele fica e eu acho que isso tá acontecendo um 

pouco aqui agora; 

 

- Acho que o porto não interfere na água, o carregamento do porto é baixo, ele tá 

carregando praticamente só madeira. Tinha uma época que operavam muito 

clínquer e aquilo faz uma sujeira muito grande, deixa os nossos barcos tudo sujo, 

aquilo gera muito pó e quando eles estão carregando fica aquilo tudo no ar; 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Serviço de apoio a 

emergência; 

 

- Dragagem no clube por parte 

do porto; 

 

- Manutenção da profundidade 

da hidrovia; 

 

- Planejamento da expansão 
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- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Super importante, porque nós temos que ter essa parte fluvial para emprego e 

renda, por exemplo, com essa madeira agora aí, que só de ter esse transporte por 

meio fluvial tira um monte de caminhão da estrada. Com essa empresa que entrou 

aí gerou um monte de emprego e o transporte fluvial é super interessante porque 

diminui o transporte terrestre; 

 

- Tem perigo, aqui no clube já teve vários acidentes, o último foi ano passado em 

novembro, que uma draga bateu aqui e quebrou um monte de coisa nossa, 

quebrou até barco, já é a terceira vez que batem aqui, há três anos atrás uma chata 

bateu lá no trapiche, desmanchou ele todo e estragou barcos também. Então tem 

esse perigo, até porque nós ficamos muito expostos aqui, muito próximos ao 

porto; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Realmente não atrapalha em nada; 

 

 

- De repente algum rebocador, alguma coisa nesse sentido se a gente precisasse; 

 

 

 - Dragagem no clube, porque nós temos problemas, a gente tá tentando dragar faz 

anos aqui e a gente não consegue licença para dragar por nossa parte; 

 

- Para nós aqui a profundidade é suficiente, mas para as embarcações de grande 

porte já é mais complicado. A dragagem é sempre boa, acho que quanto mais 

profundo melhor, principalmente ali perto da Barra, porque ali é meio complicada 

a saída é mais baixa, então para as chatas e navios é melhor, é necessário de se 

fazer de vez em quando uma dragagem para manutenção; 

 

- Não há, para nós aqui não interfere em nada; 

 

 

portuária. 
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- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- No sentido de ampliar a movimentação de cargas seria ótimo, muito bom 

mesmo, é normal, quanto mais atividade portuária tiver melhor. Mas nós temos 

uma preocupação, porque a gente aqui está no meio do porto, porque o porto é 

aqui e ali, então é uma coisa que preocupa, apesar de que o nosso clube tem mais 

de 100 anos, mas a gente tá dentro da área, então sempre existe essa preocupação, 

se ele começar a crescer muito fisicamente, aí é complicado. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

 

 

- O problema grande é o esgoto da cidade, que grande parte é jogado in natura no 

canal. Se fala também do pessoal que tira areia, mas a gente não nota uma 

diferença,pelo contrário, as dragas de areia ajudam a navegação, elas conseguiram 

desassorear o Arroio Pelotas; 

 

- É um dever legal, então tem que cuidar. Existe um descompasso entre a 

legislação e a realidade, enquanto a legislação nos cobra uma postura toda 

requintada do ponto de vista ambiental, vem o município e joga o esgoto da 

cidade in natura na água, tinha que valer para todo mundo; 

 

- Não jogar o lixo na água; 

 

 

- O porto só polui quando dá alguma coisa errada. As cargas aqui do Porto de 

Pelotas hoje não são perigosas, a madeira não é poluente. Tem que cuidar para 

não ter acidente, derramamento de óleo, jogar resíduo tóxico, essas coisas. 

Quanto à cidade, eu acho que aqui no caso de Pelotas estão tomando esse tipo de 

providência, tão pavimentando as ruas que têm acréscimo de movimento em 

função da carga, tem que colaborar no sentido de não estragar; 

 

- É neutro, a não ser que dê algum acidente. Não é visível para nós algum 

problema decorrente da atividade portuária. Acho que o uso normal da hidrovia 

para cargas, pesca e lazer, não é agressivo para o meio ambiente. Na época que se 

carregava muito o clínquer era mais complicado, porque aquilo dava um resíduo, 

um pó, que acumulava na região do entorno do porto;  

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Gestão ambiental pública; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Melhoria na sinalização 

hidroviária; 

 

- Uso hidroviário para 

transporte de pessoas; 

 

- Manutenção da profundidade 

da hidrovia; 

 

- Disposição adequada do 

material dragado. 
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- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

 

 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

 

 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

- Para a cidade é importante como gerador de emprego. Para a região como um 

escoadouro de matéria-prima e tem a vantagem da preservação das rodovias. Sem 

falar na poluição, que um caminhão polui muito mais do que uma embarcação e 

toda essa carga seria levada por caminhões se não fosse por barcos. E tem a 

economia de custos; 

 

- Não vejo perigo, seguindo as normas de navegação não tem perigo, até porque 

as chatas se deslocam em baixa velocidade. Eu acho que o que causa perigo são 

os jet skis, lanchas, quando conduzidos por pessoas sem habilitação; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Não atrapalha, pelo contrário, até ajuda. O tráfego de embarcações mercantes é 

muito importante para a navegação de recreio porque eles prestam auxílio. É 

muito comum ver barcos que pegam reboque com as chatas, eu mesmo já peguei. 

Então a navegação mercante é segurança, quanto mais navios e chatas tiverem 

andando por aí, melhor para todo mundo; 

 

- A questão da sinalização, a sinalização da lagoa tá muito ruim, a lagoa tá muito 

mal sinalizada, tem que mudar o sistema de quem responde por isso. Eu acho que 

o porto tem que ser privatizado, eu não sei se teria como privatizar a sinalização 

da lagoa, ou se a Marinha tem que assumir, mas do jeito que tá não dá, tá muito 

ruim; 

 

- Eu não vejo algum serviço. Mas eu acho que há um desperdício aqui na nossa 

hidrovia, que a cidade desperdiça o canal, já que podia usar como meio de 

transporte urbano. É fácil de imaginar um catamarã saindo lá da Z-3, fazer várias 

paradas e conseguir chegar praticamente no centro da cidade, o campus da UFPel 

fica aqui do lado e o outro campus da UFPel que por terra fica super longe, por 

água fica pertíssimo; 

 

- Para nós é boa, mas para as embarcações mercantes já tinha que ser mais 

profundo e o canal mais largo, porque reduziram a largura do canal para baratear 
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- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

a dragagem, o canal tinha 80 metros de largura e acho que agora tá com 60 metros 

o canal dragado. A dragagem tem que ser feita com critérios, como era feita aqui 

antigamente, hoje a draga tira areia de dentro do canal navegável e vai 

acumulando montículos de areia na lagoa em lugares não demarcados, não sei se 

isso não vai gerar um banco de areia onde não tem, antigamente colocavam o 

material em um determinado lugar que se sabia que estava ali, criavam um 

depósito de areia, hoje a gente não sabe onde fica o material dragado, o que causa 

certa preocupação; 

 

- Não há; 

 

 

 

- Para nós não atrapalha em nada o movimento do porto, se a frequência e o 

movimento aumentar não muda nada para nós. É normal, como disse o 

movimento gera segurança. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

 

- Está com índice muito alto de poluição, pois há deseducação do povo que joga 

muito lixo, plantações com agrotóxicos, esgotos mal administrados das cidades, 

de Pelotas, de Arambaré, de todas as cidades daqui da volta. E a quantidade de 

coisa tóxica que desce de Porto Alegre e sua zona industrial, Canoas e região dos 

Sinos para cá é algo; 

 

- O cidadão é dono da terra, eu tenho que fazer por onde, eu não posso criticar o 

governo porque ele permite que a empresa de arroz despeje um monte de coisa 

tóxica na água e que acaba vindo para Lagoa dos Patos, se eu pegar todo o lixo do 

meu barco e despejar dentro da água. Todos os cidadãos, não só as instituições 

têm que cuidar; 

 

- O velejador tem uma coisa interessante, pois utiliza uma força alternativa para 

navegar - a eólica. Então o velejador poderia ajudar com a questão da educação 

ambiental, utilizando o ambiente, estando presente; 

 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Melhoria na sinalização 

hidroviária; 

 

- Local no porto destinado à 
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- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

- Ele tem que saber o que está transportando, deve ter o controle das embarcações, 

ver se largam coisas na lagoa, analisar o impacto dessas embarcações no 

ecossistema, ver se atrapalha o sistema pesqueiro, tem que analisar a própria 

infraestrutura portuária, ver se ele mesmo por parte da administração não está 

despejando nada no canal e ele tem que ter toda aquela interação com a 

sociedade, promovendo educação, eu acho que ele tem obrigação de cuidar, pois 

já que a cidade serve o porto, o porto tem que servir a cidade; 

 

- Não tenho dados para essa resposta; 

 

 

- Eu acho que é pouca. Pela questão energética e por ser um modo mais barato, as 

hidrovias deveriam estar ativíssimas. Quanto mais ativo e mais interativo melhor 

para sociedade, sistema financeiro, sistema econômico e transporte de cargas; 

 

- Tem perigo, a lagoa está pessimamente sinalizada, quem não conhece a lagoa 

está perigando naufragar, pois corre grandes riscos de bater em um banco. Claro 

que para os navios não há grandes riscos, pois eles seguem o GPS e não tem furo, 

mas para nós velejadores e para os pescadores, está bem precária; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Não atrapalha. Acho só que se pegar um cara que não conhece as regras de 

navegação, aí sim está propenso de fazer uma bobagem; 

 

- Seria interessante uma melhoria na sinalização; 

 

 

- Poderia até ter um atracadouro para veleiros, poderia investir na maior interação 

com o público. Mas acho que o porto já tem que se ver com tanta coisa, tanto 

problema, que seria um sonho de primeiro mundo. Que ele funcione de forma 

participativa e que colabore com o processo de estimular a navegação; 

 

- Para os velejadores é excelente, mas para os navios eu já não sei bem. Dragar é 

própria atividade; 

 

- Planejamento da expansão 

portuária; 

 

- Uso hidroviário para 

transporte de pessoas. 
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e a atividade de dragagem; 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

normal, é um procedimento padrão nos canais de acesso aos portos e até nos 

clubes é preciso; 

 

- Não há; 

 

 

 

- É uma necessidade, se tiver que crescer desde que tenha um bom projeto, pois 

tem que evoluir, sendo dessa forma é indiferente. Eu como velejador não vejo 

problema, acho bem positivo, normal. E eu queria ver mais movimento inclusive. 

E nós podemos sim explorar e ter uma cidade melhor, explorar o turismo náutico 

e até o transporte náutico, já não era para nós termos ferry boat ligando o centro 

até o Laranjal, há séculos já era para estar funcionando isso e não tem, a Nova 

Zelândia, é cortada por ferry boat e ninguém despeja uma gota de óleo na água. 

 

 

N 

Á 

U 

T 

I 

C 

A 

 

D 

E 

 

R 

E 

C 

R 

E 

I 

O 

 

- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

- Contaminados pelos herbicidas, pelos defensivos agrícolas que usam nas 

lavouras e com a chuva cai tudo na água, fora isso tem o esgoto das cidades, o 

esgoto do Guaíba desemboca na Lagoa dos Patos, as cidades adjacentes da Lagoa 

dos Patos jogam o esgoto na lagoa, aqui em Pelotas se larga no Canal São 

Gonçalo, o pessoal lá de cima na Lagoa Mirim joga todo esgoto na lagoa lá; 

 

- Todos devem cuidar e muito, nós temos aqui essa riqueza das águas e todo 

mundo tá ficando sem água no mundo, temos esse monte de água doce aqui, acho 

que tem que tentar despoluir; 

 

- Eu tenho colegas meus velejadores e outros conhecidos como pescadores, 

navegadores, que não são capazes de trazer de volta o lixo que eles levam, deixam 

tudo atirado na orla ou jogam na água, então acho que esse é o cuidado que tem 

que ter; 

 

- Cuidar tendo o controle das embarcações, vendo se há vazamentos. Esse 

cuidado seria das águas, porque o porto para estar funcionando ele já tem um 

licenciamento, então ele já está sendo cuidado por um lado, mas não adianta só 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Divulgação da batimetria e 

balizamento. 
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- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

 

 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

cuidar lá em cima se aqui ele jogar dejetos e cargas perigosas dentro da água. Ele 

tem que cuidar da cidade, porque a cidade serve ele, é só as autoridades se 

interessarem que tem parcerias para fazer. E a comunidade teria que estar junto 

participando; 

 

- Acho que não tem nenhum problema, porque por enquanto o porto não tá 

poluindo, já que as cargas que eles carregam talvez a que pudesse poluir um 

pouco é o clínquer, aquilo larga um pó, mas poluir eu acho que pode muito pouco, 

o porto em si o que está carregando mais é madeira; 

 

- É importantíssimo para a economia; 

 

 

- Se não houver acidente não tem perigo, mas se houver algum acidente tem 

perigo sim, principalmente na lagoa que passa muito navio e com cargas 

poluentes; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Não atrapalha, pelo contrário, até ajuda, porque se a gente se ver mal a gente 

pede um reboque, uma ajuda deles, então entre nós não há problema, não há 

conflito, a gente se ajuda; 

 

- Eu gostaria que fosse divulgada toda a batimetria e balizamento que eles fazem, 

pois interessa para a minha navegação, para a gente estar sempre atualizado, é 

isso que nos dá o rumo. Então manter o balizamento sempre no lugar e o 

balizamento que for luminoso funcionando e não apagado, isso é essencial para a 

segurança; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- É um bom calado. Seria normal dragar, pois a água traz a erosão que vai 
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e a atividade de dragagem; 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

assoreando, então com isso o calado vai diminuindo. Então se dragar melhora a 

navegação e barcos de maior calado podem entrar em Pelotas; 

 

- Não há nenhum problema; 

 

 

 

- Se ele se multiplicar vai multiplicar também a mão de obra em Pelotas, vai gerar 

emprego e o que tá parado aí ocioso vai começar a funcionar, isso vai ser muito 

bom para Pelotas. É normal, porque seria o caso de termos um fluxo de 

navegação maior em proporção ao porto que melhorou, já que hoje não temos 

nada de interessante, não entra quase ninguém aqui, eles vêm buscar quase que só 

madeira e clínquer. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

 

- Totalmente poluído, não tivemos balneabilidade nas praias de Pelotas porque 

mais de 70% - 80% do esgoto da cidade é largado a céu aberto e escoa dentro 

dessas águas e isso vem prejudicando a pesca. Até resíduos hospitalares acabam 

sendo lançados nas águas, pois a Santa Casa escoa o resíduo para as águas; 

 

- Todos precisam cuidar, estamos vendo que daqui a pouco vai faltar água. Eu 

acho que teria que ser obrigado por parte do governo, que todas as empresas 

tenham um trabalho ambiental, um tratamento correto voltado para a questão da 

água; 

 

- Ajudar não jogando peixe na água, não jogando o lixo que levam daqui da terra 

com os produtos comestíveis, não lavando as embarcações, não largando resíduo 

de óleo, não lavando motor; 

 

- Deve ter todo um cuidado com a carga que transporta, com o navio que 

transporta, eu como pescador observei na Lagoa dos Patos e no Canal São 

Gonçalo em outras épocas, que na hora de tirar a rede da água, nós encontramos 

tonéis de produtos químicos, de óleo diesel e estopa jogada com óleo e nós 

retiramos da água. Vimos várias vezes eles lavando o convés e o motor e jogando 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de gestão ambiental 

empresarial; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Maior articulação do porto 

com a própria atividade; 

 

- Melhoria na sinalização 
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- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

aquela água dentro da lagoa. Já observamos até mesmo os próprios funcionários 

das chatas fazendo isso, é responsabilidade do porto cuidar da área. O porto 

poderia ajudar a cuidar da cidade, hoje se ele voltar a funcionar com bastante 

movimento, que é uma esperança da nossa comunidade, ele vai gerar renda e 

emprego, ele poderá ajeitar a iluminação e a pavimentação, trazer mais segurança, 

deixar o local mais bonito e promover o bem-estar das pessoas. Pode tentar 

melhorar a questão ambiental, dar uma atenção maior para a comunidade, 

conversar com as associações, com as entidades da região, com a universidade. 

Eu sou uma prova viva de que o porto em outras ocasiões já ajudou a associação;  

 

- Hoje não vejo muito problema, eu acho que se tiver cuidado no funcionamento 

do porto e na questão de carga e descarga, não tem como poluir nada. E se tiver 

uma política de preservação, cuidar dos resíduos e do material que transporta, não 

vejo problema; 

 

- A influência é boa para a economia. Até nas questões com a comunidade, eu sou 

uma prova viva de que o porto em outras ocasiões, já ajudou a associação na qual 

eu sou o presidente, ajudou emprestando uma balsa para fazermos um evento e 

ajudou na sinalização de boias do canal; 

 

- Não vejo perigo, é tudo vedado e fechado, eu acho que tendo o canal bem 

sinalizado para eles identificarem onde é a navegação deles, eu não vejo problema 

nenhum; 

 

-NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Como pescador, morador e também um cidadão comum, eu digo que não 

atrapalha; 

 

- Sinalização de boias do canal, pois ter o canal sinalizado tem segurança e a 

navegação fica bem melhor; 

 

- Segurança da região, deixar o local mais bonito, voltar o trabalho de apoio ao 

socorro via rádio; 

hidroviária; 

 

- Melhoria na segurança da 

região; 

 

- Promoção do embelezamento 

local; 

 

- Serviço de apoio a 

emergência; 

 

- Manutenção da profundidade 

da hidrovia. 
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- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- Há lugares que a profundidade é horrível, é baixo, a gente tem uma noção mais 

ou menos quando larga a rede e dá para perceber vendo as grandes embarcações, 

tem lugares que elas passam e a gente nota que a hélice joga barro para cima, que 

vai fazer uma manobra, uma curva e se tiver uma croa ou assoreado ela vai 

encalhar, isso é um sinal que precisa de uma nova dragagem. É normal dragar, é 

importante para a navegação. Há uns anos atrás quando eles estavam dragando, 

foram contratados para ajudar muitos pescadores da Z-3 que estavam sem ter 

safra, chamaram para auxiliar, então os pescadores ajudaram a empresa privada 

terceirizada pelo estado, auxiliando na ida e vinda dos funcionários com os 

próprios barcos dos pescadores; 

 

- Não há problemas, até é bom o movimento, quanto maior for o fluxo de gente 

dentro da água é melhor, pois se acontece alguma coisa há mais contato para se 

ajudarem, para o socorro; 

 

- É indiferente, tem bastante espaço para isso. A gente sempre respeita a 

navegação, o pescador precisa só que esteja bem sinalizado, que aí não vai 

atrapalhar em nada. Se ele voltar a funcionar com bastante movimento, ele vai 

gerar renda e emprego. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

- Estão poluídas faz tempo, mas visivelmente não dá para perceber. Chegaram as 

lavouras de arroz e causaram muitos danos, eu comecei a observar a poluição 

principalmente por causa da fauna que começou a desaparecer e começaram 

aparecer intoxicações, alergias, um monte de coisa que a gente não tinha antes e 

passamos a ter. Somando a isso tem o esgoto da cidade. Lá ao lado do Katanga's, 

onde hoje é a sede da Sagres, antigamente eles embarcavam cimento e era uma 

coisa horrorosa, aquele pó ficava no ar e a gente reclamou muito até eles se darem 

de conta e procurarem formas mais eficientes de fazer esse controle; 

 

- Eles têm que ser responsáveis por todos os atos, até porque as coisas não são 

feitas para o momento, tem que ter projeção de futuro e de tempo, tem que ver 

quais são as consequências a curto, médio e longo prazo de cada ação; 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Utilização do valor cultural do 

porto; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 
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- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- As pessoas que eu conheço que tem a mesma atividade que eu já estão fazendo 

isso junto comigo, eu sou parte de uma equipe e de um projeto que visa isso, 

então a nossa atividade em tempo integral é essa, tanto no CCMar como no 

Katanga's. O projeto como um todo se chama de Porto das Artes e conecta 

artistas, pensadores, usa da arte para tentar se discutir harmonias possíveis para 

construir um mundo possível; 

 

- A cidade ele já está cuidando agora, quanto à água, através de programas de 

monitoramento, pois a água é inclusive para eles mesmos, ela é um bem comum a 

todos;  

 

- Essa pergunta é muito específica para eu responder dentro da minha área de 

atuação; 

 

- Uma atividade comercial geradora de empregos diretos e indiretos, ele é muito 

significativo e a comunidade mais próxima, a comunidade do Porto, a das Docas, 

já se vê positivamente afetada por isso, o número de empregos foi bastante 

significativo e tirou da marginalidade uma série de famílias; 

 

- Tem e a sinalização é fundamental, tem que ter uma sinalização bem feita e 

responsável, porque ela reduz o perigo. E tem que saber navegar, se tinha uma 

cultura anterior onde achavam que podiam sair mesmo em um barquinho pequeno 

sem uma capacitação, legalmente isso nunca foi permitido, tem que ter no mínimo 

a carteira de Arrais Amador; 

 

- A forma como tem sido colocado reduz o perigo, tem sido feito em comum 

acordo, de forma responsável e eu compreendo que é necessário que haja tráfego; 

 

- Não atrapalha; 

 

 

- Tem que ter uma sinalização bem feita e responsável, porque ela reduz o perigo; 

 

- Melhoria na sinalização 

hidroviária; 

 

- Planejamento da expansão 

portuária. 
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- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- Até agora cada serviço que eu precisei eu tive, mas foi através da operadora 

portuária, que não deixa de ser por causa do porto. Nesse momento o diálogo tá 

aberto, então cada vez que a gente precisa a gente vai e conversa com eles, então 

hoje esse diálogo aberto está funcionando muito bem e se tem respeito. Da Sagres 

hoje eu não tenho o que me queixar, eles erraram muitas vezes, mas sempre 

admitiram o erro e foram em busca da solução; 

 

- Para o meu trabalho e o meu lazer ela tá ótima, mas para as atividades portuárias 

mais pesadas eu já não sei. De tempos em tempos essa dragagem é feita, pois 

começa a acumular muito detrito no Canal São Gonçalo, então é normal; 

 

- Hoje não tem, o que tinha foi resolvido, se for aparecendo outros a gente vai 

discutindo isso na medida em que acontecer; 

 

 

-Indiferente não é, se vai atrapalhar eu não sei, então para crescer mais vai ter que 

ser conversando passo a passo, o que eu esperava ser uma relação muito difícil, 

não foi e não tem sido, pelo contrário, eu levo fé que consigamos continuar 

construindo dessa mesma forma, pautada sempre no diálogo e buscando a melhor 

forma para todos. No século XIX tinha bem mais movimento aqui do que se tem 

agora, então eu acho que será normal, mas desde que haja diálogo. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

- Horrorosas, o município é responsável pelo saneamento e a gente discute muito 

isso, nós temos índices que demonstram que a gente joga in natura todo o nosso 

esgoto ou perto de 90% do que produzimos, tem que ter uma decisão política e 

econômica mais forte sobre a questão de saneamento da nossa região; 

 

- Precisa se direcionar mais a gestão para a questão do saneamento; 

 

 

- Tendo a visão da responsabilidade, de que não tem mais ambiente para 

simplesmente se olhar para uma monocultura, eu preciso de indústrias em Pelotas, 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Gestão ambiental pública; 

 

- Programas de gestão ambiental 

empresarial; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 
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- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

não tenho dúvida, mas nós precisamos discutir como é feito isso, que processos 

usam e de como vai ser devolvido para a natureza; 

 

- O porto tem que provar que é sustentável, tem que olhar para a sua poligonal 

portuária, para os seus terminais. Nós temos que desenhar a poligonal portuária 

com mais precisão, precisamos dividir bem esses espaços. Ele possui uma 

responsabilidade enorme e acredito que o volume de regras que hoje foram 

colocadas ajudam regular isso. Nós fomos à busca de licenciamento da FEPAM 

para que o Porto de Pelotas pudesse voltar a ter operações, então aí estamos sendo 

responsáveis; 

 

- O porto tem mínima relação com isso, o maior problema não é o transporte 

marítimo, quem mais danifica a Lagoa dos Patos somos nós os municípios 

quando largam os dejetos, aí precisa se ter essa visão ampliada com a sociedade, 

pois cada vez que a gente dá descarga no nosso banheiro, tá caindo tudo na Lagoa 

dos Patos e no Canal São Gonçalo; 

 

- A influência é econômica e ele tem uma importância muito grande que é 

subutilizada, ele é um dos modais importantes e emite muito menos do que uma 

rodovia, então se nós jogarmos mais carga para a hidrovia, nós estaremos fazendo 

um bem para a natureza e para esta região; 

 

- Eu não conheço suficientemente a matéria, mas nós hoje não temos escutado 

pela mídia registros dessa ordem; 

 

- Foi reduzido no momento que se fez sinalização e pavimentação adequada e o 

contrato de empresa de transportes com velocidades controladas e motoristas 

treinados; 

 

- Pelo contrário, nós precisamos dividir os modais, cada um com a sua 

responsabilidade; 

 

-NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Ter mais movimento e 

investimento no porto; 

 

- Desenhar a poligonal portuária 

com mais precisão. 
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- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- Muito mais movimento, ter mais investimento e desenhar a poligonal portuária 

com mais precisão, precisamos dividir bem esses espaços; 

 

- Acho que é boa, dizem que teria maior capacidade se conseguisse aprofundar 

mais, é normal dragar, mas acho que a hidrovia com chatas e embarcações 

menores já atende a nossa necessidade e para mim não faz muito sentido fazer 

uma obra ambientalmente complexa para quem tem um porto de alto calado a 40 - 

50 km daqui. Acho que a missão do Porto de Pelotas é ser um porto hidroviário 

complementar ao Porto de Rio Grande; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

 

- É melhor, é normal, sinal que vamos estar utilizando o potencial daqui. Para 

mim melhora, pois ele gera mais oportunidades, eu acho que agora a gente elegeu 

uma via, um projeto de acesso, toda a última experiência, o primeiro grupo maior, 

que tá trazendo mais carga, havia uma tremenda resistência, mas no momento que 

se fez uma sinalização adequada, uma pavimentação adequada, um contrato de 

empresa de transportes com equipamentos com menores poluições possíveis, 

velocidades controladas, motoristas treinados, estão circulando os caminhões aí e 

terminou a resistência daquela dúvida que se tinha, eu acho que a gente conseguiu 

conquistar a sociedade de boa maneira. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

 

- O complexo Lagoa/Canal apresenta poluição proveniente de esgotos e despejos 

industriais. A Municipalidade está em tratativas para ampliar a rede de 

tratamento; 

 

- Uma vez que a água doce é considerada um recurso finito, todos os despejos 

devem ser tratados; 

 

- Da mesma forma, todos os despejos devem ser tratados; 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Gestão ambiental pública; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 
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relação à própria atividade; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

 

 

- Dos recursos hídricos evitando principalmente despejos indevidos e os cuidados 

do porto com a cidade dizem respeito aos impactos que gera com relação aos seus 

aspectos logísticos, especialmente na área de mobilidade urbana e na malha 

viária; 

 

- Não tenho subsídios suficientes para responder a questão; 

 

 

- Os problemas gerados pelo Porto a cidade se restringem aos problemas de 

acesso, os quais foram minimizados através da qualificação das vias; 

 

- Não tenho subsídios suficientes para responder a questão; 

 

- Foram minimizados através da qualificação das vias; 

 

- Não atrapalha, pois para a Administração Pública a atividade de cargas 

portuárias é benéfica porque gera divisas ao Município; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Não tenho subsídios suficientes para responder a questão; 

 

 

- A Prefeitura Municipal mantém um bom relacionamento com a Administração 

Portuária, sempre chegando a um bom termo no que diz respeito à resolução de 

problemas; 

 

- Entendo que crescendo o movimento, com a manutenção e melhora das atuais 

- Planejamento da expansão 

portuária. 
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expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

instalações, não acarretaria nenhuma espécie de problema. No caso do Porto de 

Pelotas, devido a sua localização, torna-se difícil uma grande expansão, o que 

geraria transtornos a cidade. Faz-se necessário um grande estudo de viabilidade 

para se pensar em qualquer tipo de expansão portuária. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

- Estão sujas por causa do uso agrícola através de defensivos e do esgoto humano 

e industrial. E por ausência da vegetação de proteção, elas acabam carregando 

nutrientes, então nós temos lixiviação das bacias, especialmente das bordas dos 

recursos hídricos; 

 

- O papel das empresas que tem em seu objetivo principal o lucro é pagar. O 

papel dos governos é representar à função, o desejo e as demandas da sociedade, 

mas para isso o governo tem que projetar, o projeto é uma visão de futuro 

compartilhada entre as pessoas, então eu acho que o governo decide e as empresas 

pagam; 

 

- Trocando experiências e organizando um trabalho em comum, com interesse 

pelos ecossistemas da região sul, o conjunto dos planejadores urbanos e dos 

professores de urbanismo poderiam se articular melhor; 

 

- Deve cuidar e não só o porto de cargas, a água é um bem coletivo que deve ser 

cuidado por todos; 

 

- Não tenho conhecimento suficiente, mas a impressão que eu tenho é que o porto 

só colabora para piorar a situação, se ele faz alguma coisa é sujar a água com o 

detrito dos navios; 

 

- Um dinamizador da economia, uma possibilidade de articulação de mobilidades 

e um facilitador da vida cotidiana das pessoas, é uma atividade muito importante; 

 

- Tem perigo, pois se houver acidente com um navio que transporta uma carga 

que tenha periculosidade é um desastre ecológico, os motores que os navios 

utilizam são motores do século passado e eles trabalham com índices de poluição 

 

-Troca de experiências/trabalho 

em comum/trabalho em equipe; 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Segurança no sistema viário; 

 

- Outra forma de alimentação do 

porto; 

 

- Suspensão das atividades com 

eucalipto; 

 

- Elaboração de um projeto de 

reabilitação do Porto; 

 

- Gerenciamento ambiental da 

dragagem; 

 

- Utilização do valor cultural do 

porto; 

 

- Planejamento da expansão 

portuária. 
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- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

 

 

 

 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

gravíssimos e existe um perigo para os próprios trabalhadores do navio, para os 

próprios usuários; 

 

- Aqueles que trabalham na carga e descarga, estão sobre um risco de vida, 

quando as cargas de um porto de águas doces, como o Porto de Pelotas, chegam 

através de caminhão, nós temos um perigo extraordinário, sabe-se que acidentes 

ocorrem em vias de acessos aos portos e que pessoas morrem, portanto vai morrer 

alguém; 

 

- Ele inviabiliza o trabalho da universidade, existe uma incompatibilidade 

absoluta entre a chegada de veículos de carga, com as atividades de educação, 

cultura, habitação, comércio e prestação de serviços da região do porto hoje. Nós 

temos no âmbito do urbanismo a certeza e a convicção de que é absolutamente 

incompatível e impossível a alimentação do Porto de Pelotas por caminhões sobre 

rodas com motor a diesel, teria que ser de outra forma, se entrasse por comboio 

separado no tempo ou trem nós faríamos um acordo; 

 

-NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Sabendo que os portos pelo mundo vêm incluindo atividades culturais junto com 

a dimensão econômica, eu diria que gostaria de ter no porto produção cultural, de 

dar aula, ter exposição de arte, ter peça de teatro, mas agora com o porto passando 

caminhão em uma rua asfaltada, onde não pode asfaltar por causa da 

impermeabilidade do solo, isso é impossível. Então em outra realidade sim, como 

ele é hoje não, mas como ele deveria ser na nossa avaliação sim. Sugiro a 

suspensão imediata das atividades com eucalipto e a elaboração de um projeto de 

reabilitação do porto, com participação popular e presença dos envolvidos; 

 

- Não tenho bom conhecimento sobre isso, mas tudo que eu sei de notícia é que a 

profundidade é boa, mas tem que ver se é boa para o que, se formos pensar em 

um navio com o calado muito profundo, talvez não seja boa, mas se formos 

pensar no transporte que nos parece mais econômico que é através de chatas 

rasas, sim, a profundidade é boa.Dragar o fundo dos rios é altamente preocupante, 
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- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

porque existem colônias de animais e de vegetais que vivem lá; 

 

- É um problema terrível, o ensino se prejudica pela passagem dos caminhões e 

não é só o ensino de dar aula na sala de aula e não ouvir, mas porque a via 

utilizada pelos caminhões aparece como uma barreira de conexão da universidade 

com o seu entorno, então nós temos a universidade da rua para cá, da rua para lá a 

universidade não existe, porque nós não podemos ir lá e nem as pessoas podem 

vir aqui por causa dos caminhões, sabe-se que acidentes ocorrem em vias de 

acessos aos portos e que pessoas morrem, portanto vai morrer alguém, isso 

estatisticamente está demonstrado, é uma preocupação tremenda. O porto tem um 

valor cultural muito grande na história da cidade e isso não está sendo usado, o 

porto é visto como algo para dar dinheiro, mas ele é muito mais do que isso. Ele 

está sendo usado para se promover com eucaliptos, que é um crime ecológico, 

então o porto está a serviço do dano ecológico. A hidrovia é super importante e 

boa, o porto é uma coisa maravilhosa, mas se é através do porto que nós vamos 

estimular o plantio de eucalipto, o porto é ruim. Ele não pode ser neutro 

politicamente e ecologicamente, ele tem que ser ativo no conjunto que faz parte; 

 

- Todo o porto, assim como toda a estrutura urbana, precisa crescer e se 

modificar, então jamais será indiferente, atrapalha depende, se for mal feito 

atrapalha, se for bem feito resolve, a cidade não é algo estático. Dizer que a 

modificação do porto atrapalha, do jeito que tão fazendo atrapalha, mas do jeito 

que nós faríamos através da Faculdade de Arquitetura não atrapalharia, seria bom. 

A resposta justa para o aumento do movimento é que isso será normal, porque a 

ideia das atividades econômicas do homem sobre a terra, vêm sendo crescente ao 

longo dos últimos cinco mil anos, então eu acho que é normal. Agora esse normal 

pode ser uma coisa ruim, mas é normal. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

- Eu não vejo nenhum sinal visível de um efeito de poluição, mas se tem 

contaminação, vem dos seus afluentes e efluentes como um todo, eu defino essa 

nossa região, a região de Rio Grande como a cloaca do Rio Grande do Sul, pois 

tudo quanto é porcaria que vem desde Porto Alegre, vem e sai por aqui nessa 

região, que por tabelinha acaba passando e vindo para a Lagoa dos Patos e 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de gestão ambiental 

empresarial; 



 

148 
 

S 

T 

O 

R 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

A 

L 

 

P 

O 

R 

T 

U 

Á 

R 

I 

   O
13

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

também para o Canal São Gonçalo que recebe quando tem um refluxo, pois a 

correnteza normalmente é da Lagoa Mirim para a Lagoa dos Patos; 

 

- É uma questão de cumprir a legislação, do ponto de vista governamental já 

existe legislação para proteger, então cabe a fiscalização e as empresas terem a 

prática de cumprir a lei, eu não vejo necessidade de nenhuma outra lei, a não ser 

adequar os parâmetros da legislação ou resoluções do CONAMA que porventura 

possam ficar defasados; 

 

- Com o trabalhando em equipe; 

 

 

- No Brasil a responsabilidade da qualidade da água ela é normalmente jogada 

pelos órgãos ambientais para os portos e empreendedores, então a 

responsabilidade do gerenciamento da qualidade dessas águas dentro da sua área 

é do porto. O Porto de Rio Grande é a cloaca, recebe tudo e se tiver um 

contaminante que veio lá de Porto Alegre, ele saiu de Porto Alegre e a 

responsabilidade acaba sendo de Rio Grande de melhorar essa qualidade de água, 

o órgão ambiental não está nem aí para essa discussão. O porto é responsável pela 

demanda na cidade de caminhões e coisas assim, então ele deve contribuir nos 

processos e no gerenciamento das questões viárias, deve ser responsável pela 

qualidade dos caminhões que entram no seu terminal, se eles estão dentro das 

emissões corretas, pois se não existisse esse terminal portuário a cidade não 

receberia esses caminhões, nós só temos que fazer com que ele cumpra a lei; 

 

- Eu não tenho dados químicos para saber sobre isso, mas do porto sinceramente 

eu não vejo problema. Tem um terminal de granéis e agora um terminal 

madeireiro, então não se tem hoje nenhum terminal quimicamente com potencial 

de fazer bobagem, mas se pode ter por saturação, por excesso de soja, por 

exemplo, que possa cair no canal; 

 

- Com esse incremento da carga de madeira, ele passa a ter um retorno econômico 

para o município mais significativo e consequentemente traz vantagens para isso. 

A utilização de hidrovias é fundamental, se fizer as contas da emissão de CO², 

 

-Troca de experiências/trabalho 

em comum/trabalho em equipe; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Gerenciamento ambiental da 

dragagem; 

 

- Disposição adequada do 

material dragado.  
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- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uma barcaça dessa que está cheia de madeira diminui sensivelmente a quantidade 

de caminhões na estrada e o mais interessante é que não interfere na vida 

econômica dos caminhoneiros, pois a quantidade é insignificante para interferir e 

eu tenho que trazer a carga de onde eu corto para o porto, nós temos uma matriz 

de transportes totalmente errada, o caminhão foi feito para 500 km, o que foi feito 

para mais são as hidrovias,é bem mais interessante do ponto de vista ambiental, 

tem que trabalhar com isso e nós não trabalhamos; 

 

- Comparativamente aos outros tipos de transporte é o que tem menor impacto 

ambiental e menor perigo de acidentes; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Não atrapalha em nada; 

 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Ela é boa no porto, mas depois ela afina na Barra, o problema é a Barra, na 

frente do porto para chata, para o transporte hidroviário é mais do que bom, então 

o problema é lá na saída do canal, quando vai do São Gonçalo e entra na Lagoa 

dos Patos, que ali tem assoreamento e chega a ter 2 metros, aí já começa a 

complicar. Dragar é uma atividade normal, ter a atividade hidroviária e portuária 

e não pensar em dragagem é estupidez, a não ser que você tenha uma região como 

a do Rio Amazonas, que chega a ter mais de 90 metros de profundidade, todo e 

qualquer porto do país, tirando os portos off shore que são os portos mar adentro, 

todos precisam de dragagem. Essa questão é lorota para boi dormir, pois toda a 

dragagem bem feita, com fiscalização e com monitoramento, não impacta tanto o 

ambiente, isso desde que você faça a dragagem do ponto de vista correto, que 

tenha um local de despejo correto; 
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- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- Não há; 

 

 

 

- Será excelente, para a comunidade e para a região é excelente, é normal, eu sou 

adepto do transporte hidroviário, quanto mais barcaças tiver, menos caminhões 

terá na faixa e eu não tô tirando emprego do motorista. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

 

- A situação é muito ruim e se concretiza pelo fato das águas estarem sempre 

impróprias, a gente tem situações bem complicadas de saúde pública. Boa parte 

do nosso esgoto não é tratado, tem a agricultura, que por expor muito o solo e 

usar muitos agrotóxicos no plantio de arroz, de soja e de outras culturas, acaba 

fazendo com que com as chuvas muito dessa terra exposta e desses poluentes 

acabam sendo direcionados para os recursos hídricos. Também tem o lixo, o 

descaso da população. Mas eu acho que um dos principais problemas é o de 

gestão, que todos esses problemas culminam na falta de gestão ambiental 

qualificada. Eu nunca vi uma pessoa ligada diretamente à área ambiental 

coordenando a nossa Secretaria de Qualidade Ambiental; 

 

- Está na Constituição, que é um bem comum a todos, que é responsabilidade de 

todos seguir as leis que existem para preservar esses lugares, mas não é só pela 

Constituição o cuidado e sim pelo fato de sermos seres vivos e sem ela a gente 

não vive; 

 

- Se unindo, criando redes, criando formas de juntarem os talentos, as qualidades, 

porque hoje um dos problemas que a gente tem é a falta de fiscalização, então a 

população se torna uma ferramenta fiscalizadora, então se os pesquisadores, os 

educadores ambientais e a comunidade se unirem, se tornam um observador da 

natureza e um crítico. E se a gente tomar atitudes unidos, de forma coletiva, a 

força política que a gente tem é muito maior; 

 

- Devem investir na educação ambiental da comunidade, promover ações 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Gestão ambiental pública; 

 

-Troca de experiências/trabalho 

em comum/trabalho em equipe; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

-Rede de ações e informação 

para a preservação dos recursos 

hídricos; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Utilização do valor cultural do 

porto; 
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a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

estruturais de fiscalização e de pesquisa, que ajudam a gerar uma rede de ações e 

informação para poder preservar os recursos hídricos. Tem que incluir 

comunidade, recurso hídrico e gerar a economia, mas de forma a manter o local 

preservado e inclusive, é uma coisa que eles estão fazendo, pois uma das ações do 

porto foi levar a PATRAM para lá. Tem que cuidar da cidade, a gente pode pegar 

aonde que o porto tá e criar uma zona de amortecimento, um círculo da área de 

influência que inclui natureza, natureza intocada e natureza urbana. O porto pode 

ser um espaço cultural absurdo, como já é, só que, às vezes, isso não se expande 

por causa da violência, eu vejo muitas pessoas  fugindo do Porto, pois não se 

sentem mais seguras lá, eu acho que o Porto de Pelotas junto com a prefeitura e 

com a comunidade, tem que trabalhar a questão da violência, acho que isso pode 

ser um legado que ele pode trazer para ali, ajudar a mitigar a violência; 

 

- O material que é transportado é menos agressivo para a natureza, então tem 

menos riscos de acontecer alguma coisa e a gente tem que se basear nas gestões, o 

porto aqui possui uma gestão que tem uma experiência e uma formação 

ambiental. Então eu acredito que no caso do Porto de Pelotas as chances existem 

de poluição, o porto existe, o barco é lavado, o barco gera óleo, tu vai ter 

poluição, mas comparada com a de outras atividades eu acho que os danos são 

bem menos agressivos do que poderiam ser; 

 

- Geração de economia e ao mesmo tempo ele gerou um fluxo de veículos na 

cidade, ele alterou a rota do porto, apesar de eles terem estudado a melhor rota, 

eles criaram um impacto para aquela comunidade, tem muitas externalidades 

positivas, mas também as negativas, são muitos caminhões que vão passar ali, 

eles transportam eucalipto que tem impacto na natureza, no Bioma Pampa. Na 

cidade vai ter impactos e eu acredito que na maioria positivos, a cidade precisava 

de alguma instituição desse peso, que investisse em educação, em meio ambiente 

e gerasse emprego. Agora no contexto estadual do eucalipto, é uma coisa bem 

mais abrangente que foge da questão do porto, o eucalipto é muito impactante, 

mas eles precisam operar; 

 

- A comunidade do entorno está há muito tempo sem ter esse costume de transitar 

junto com os navios de grande porte, então o retorno do funcionamento ativo do 

- Melhoria na segurança da 

região; 

 

- Melhoria na sinalização 

hidroviária; 

 

- Uso hidroviário para 

transporte de pessoas; 

 

- Gerenciamento ambiental da 

dragagem; 

 

- Planejamento da expansão 

portuária. 
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- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

 

 

 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

 

 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

porto nesse fluxo, traz esse desafio para essas pessoas que vão ter que se 

readaptar. Na ação da Sagres, eles apresentaram um projeto de readequação da 

sinalização, onde todo o canal será sinalizado para facilitar que esse fluxo não 

entre em conflito e eu acho que podem acontecer acidentes sim, mas só se as 

regras não forem seguidas; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Para a conservação ambiental se tu for pensar que os veículos queimam carbono 

e tudo mais, o fluxo de veículos sempre traz algum impacto, mas na verdade o 

porto veio com o princípio de diminuir o deslocamento dos caminhões, então o 

carbono acaba sendo diminuído, de resto para a atividade ambiental não atrapalha 

em nada, mas para a atividade da minha instituição, pelo contrário, nos ajudou, 

nos trouxe várias oportunidades; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Acho muito interessante e acho que eles têm isso dentro do projeto deles, que é 

ter um barco de passeio, incluir rotas educativas, eu acho que o porto podia 

proporcionar esse passeio. E tentar aproveitar o máximo daqueles prédios que já 

tem e transformar eles em um espaço que possa ser ocupado com atividades 

geradoras de economia, de educação e de oportunidades; 

 

- Acredito que a profundidade é boa para o que eles se propõem. A dragagem é 

uma atividade impactante que precisa ser licenciada e dentro desse licenciamento 

tem as ações mitigatórias e compensatórias, dragar é normal e se for feita de 

forma licenciada é menos pior, porque aí tem formas de tu dragar e tu monitorar 

essa dragagem, o impacto existe; 

 

- Não há diretamente nenhum problema e que eu me lembre indireto também não; 
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- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

- Depende da forma de como isso for feito, para eles cresceram ali tem que ter 

participação da comunidade, tem que ser um projeto sustentável, para fazer um 

projeto modelo, revitalizar e gerar a oportunidade ali, eu ficaria muito feliz por 

crescer nesse modo, mas de preferência para o lado urbano e não para o lado do 

banhado, vou deixar bem claro que para o lado do banhado eu não acho uma 

alternativa legal, eu acho que tem que aproveitar as áreas que já estão impactadas, 

para o lado do banhado eu ficaria muito preocupado, mesmo licenciando. O 

aumento do movimento também é uma atividade impactante que tem que ser 

monitorada e licenciada, ter compensações e mitigações ambientais, eu acho que 

não pode ser feito a moda louco e não vai ser, porque um empreendimento desse 

porte sabe que tem muita fiscalização em cima, tanto da comunidade como da 

imprensa e de órgãos públicos, então tem que ser feita uma análise e tem que ter 

um limite de carga no trânsito, não pode ser uma várzea e as águas serem usadas a 

moda louco para gerar recursos, então tem que ser uma coisa que esteja dentro do 

que os estudos permitem. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

 

- O SANEP divulga dados que mostram que a quantidade de coliformes fecais 

está muito alta, o ex-prefeito nos narrou que 80% do esgoto de Pelotas não é 

tratado e é lançado no São Gonçalo e o São Gonçalo lança na Lagoa dos Patos. A 

gente fez um mapeamento das estações de tratamento de esgoto em Pelotas, aí se 

viu que só a do Laranjal funciona e que mesmo assim atende um número muito 

pequeno de residências, então aquele 80% de esgoto não tratado é um cenário 

muito otimista, talvez no máximo aí 2% - 3% sejam efetivamente tratados, quase 

que 100% do esgoto de Pelotas vai in natura. E tem uma parte da sedimentologia 

da própria Lagoa dos Patos, pois parece sujeira aquele barro e aquilo ali é natural, 

pois o Laranjal é um Saco que é um lugar de deposição de sedimentos finos 

naturalmente por conta das correntes, tem a parte de detritos orgânicos também 

que são comuns na Lagoa dos Patos, então tem um componente natural, mas 

também o componente artificial e esse componente humano é do esgoto e também 

dos resíduos sólidos. E em termos de São Gonçalo tem principalmente o veneno 

das granjas que escoam para o canal; 

 

- A gente tem conversado muito sobre a questão do poder público, o ex-prefeito 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Gestão ambiental pública; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Plano de controle de 

emergência; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 
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relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

foi no COMPAM nos explicar o porquê que não tinha sido feita a estação de 

tratamento do Novo Mundo, ele explicou que romperam o contrato porque a 

empresa responsável pela construção não cumpriu algumas cláusulas, ele disse 

que estão conscientes do grande problema que é a falta de saneamento na cidade e 

que a parceria público-privada seria a única solução, porque as fontes de recursos 

estão escassas e as poucas que tem não cobrem totalmente a demanda e ainda 

assim esse pouco que cobre tem esses problemas de falta de cumprimento de 

contrato. Só que o problema é tão sério que eu penso que as pessoas em geral, as 

ONG´s e também as universidades teriam que estar trabalhando mais em torno de 

divulgar isso para a população e tornar mais cientes de em que ela pode ajudar, 

pois a população só cobrando de uma prefeitura não basta, ela tem que também 

fazer a sua parte, fazer as ligações de esgoto, as fossas sépticas quando não se tem 

outra saída, no Laranjal mesmo que tem a estação de tratamento de esgoto, tem 

muita gente que tem a rede de esgoto passando na rua e não faz a ligação; 

 

- Através de diálogo, usando ferramentas de educação ambiental, espera-se que as 

ONG´s atuem dentro de uma questão social, buscando diálogo e divulgação, mas 

com sensibilização, se empenhar para gerar a sensibilização e não focar só na 

denúncia, denunciar é muito fácil, mas educar é uma coisa bastante difícil, então 

as pessoas que trabalham nessas atividades de pesquisas e de proteção ambiental 

poderiam ajudar a educar a população, com projetos de educação ambiental de 

diferentes formas, com informação e dignidade, mostrando o direito que eles têm 

com o meio ambiente preservado, que tá na Constituição esse direito, então 

empoderar eles com isso seria o mais importante, talvez o mais difícil, mas o mais 

efetivo, pois caso contrário, sem as pessoas terem uma noção do que elas 

merecem e precisam para ter qualidade de vida e do quanto esse ambiente 

preservado é importante para essa qualidade de vida, elas não têm esse 

conhecimento e não cobram e nem cuidam; 

 

- Deve ter um bom programa de gestão ambiental que minimize os impactos, 

tanto preventivamente como corretivamente, em termos de acidentes que 

acontecem, tem que ter um plano de contingências para lidar com acidentes. Em 

parte ele também pode ajudar na educação ambiental, ter programas de educação 

ambiental portuária, mas o cuidar deve ser principalmente com a prevenção, com 

- Investimento de verba de 

medida compensatória em 

conservação; 

 

- Gerenciamento da água de 

lastro; 

 

- Gerenciamento ambiental da 

dragagem; 

 

- Planejamento da expansão 

portuária. 
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- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

um bom esquema logístico para evitar o vazamento de cargas, tem que investir 

recurso em prevenção para evitar acidentes e evitar o miudinho do dia a dia, como 

a água de lastro e a limpeza de navios no porto, ainda mais o Porto de Pelotas que 

tá confinado no São Gonçalo junto de uma zona urbana ampla, aqui o impacto de 

um problema ambiental relacionado com o porto vai afetar mais e estar mais 

concentrado. E da cidade talvez dentro da parte que lhe caiba, não é cuidar de 

toda a cidade, mas do entorno, isso não se pode negar, tem que ter noção do que é 

o impacto de vizinhança e diminuir ele, é cuidar de algumas quadras da zona 

legalmente definida. Eventualmente pode até gerar alguma coisa para a cidade 

como um todo, pode até fazer um parque ou investir em uma medida 

compensatória, pode até ajudar a criar uma unidade de conservação, até acho que 

era útil pleitear isso com eles, ver se está previsto algum recurso que possa ser 

usado para isso; 

 

- Diante da quantidade de esgoto da cidade ele é ínfimo, até pelo baixo 

movimento que ele tem hoje, eu tenho a impressão que o impacto do porto frente 

a todo o resto é mínimo, tá tem 1%, por exemplo, de resíduo que cai na água, é 

um impacto no momento pequeno, mas não deixa de ser mais um pouquinho que 

entra nesse impacto, não que isso sirva para diminuir a responsabilidade do porto; 

 

- Andando pelo porto se percebe que há uma questão de movimentação, impacto 

na vizinhança e ruídos, a universidade tem vários setores ali e tem um impacto 

negativo nesse sentido, principalmente com a movimentação dos caminhões de 

toras. Mas em termos econômicos, é um impacto positivo e usar mais o porto 

ajuda a desafogar as estradas, se essas toras tivessem que ir todas de caminhão a 

gente teria mais movimento, então é bom nesse sentido, é um impacto positivo. E 

de impactos negativos é uma coisa muito técnica, tem que ver laudos e relatórios 

para dizer. Eu não tenho dúvida que isso ajuda em um país como o nosso, que é 

muito rodoviário e que tem que mudar um pouco isso; 

 

- Tem perigo, dependendo do tipo de carga pode escapar, sei lá, o óleo, o próprio 

navio usa o óleo diesel e sempre tem risco de vazar um pouco, em termos 

ambientais a gente sabe que tem também o transporte de espécies, se tu pegar 

navios que vem de fora tem a questão da contaminação por espécies invasoras, o 
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- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

 

 

 

 

 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

 

 

Limnoperna Mexilhão-dourado acabou se disseminando aqui por conta da água 

de lastro dos navios, então são impactos muito sérios, se tem essa preocupação 

com os ambientes aquáticos por conta dessa contaminação não proposital e não 

dirigida, mas que poderia ser evitada; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- No momento não, mas se eventualmente isso começar a se expandir demais, aí 

atrapalha. A circulação de caminhões acho que fizeram o possível, que tá bom e 

que não tem outra saída viável por ali, só se fizesse uma via pela beira do São 

Gonçalo para minimizar o impacto de ruídos para a comunidade, moradores e 

universidade, o ideal é que o porto não tivesse essa movimentação ali, a própria 

Reitoria da universidade andou se manifestando preocupada, pois prejudica um 

pouco a qualidade do ensino, mas vejo que a movimentação de caminhão é baixa 

e acho que o porto agora tá bem; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Se o porto tiver a possibilidade de aplicar alguma verba de medida 

compensatória para a conservação eu gostaria, de pleitear uma tutela de uma área 

para a conservação, ou até então contribuir para a divulgação dessas áreas; 

 

- A profundidade é boa. Tem que ver o que a dragagem gera, de qual é o impacto 

de sedimentos, ela tem um impacto sobre a biodiversidade do São Gonçalo, mas 

aí só os estudos de impacto ambiental podem nos dizer. Mas é normal dragar e 

sempre ocorreu, tem seu impacto sim, mas é regularmente feita; 

 

- No nível que tá não tem problema, mas se ampliar muito, aí começa aumentar a 

interface de problemas, se eles entrarem em áreas importantes para a 

biodiversidade podem chegar nesse ponto ao problema. Claro, isso contando que 

o porto esteja hoje fazendo a gestão do seu resíduo, não deixando impactos 

significativos na água; 
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- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

- Aí atrapalha, o nosso porto lamentavelmente está praticamente confinado a zona 

urbana, eu acho que é um porto que tá fadado a não crescer muito, se crescer 

muito vai gerar ainda mais impactos ambientais na cidade que já tem um 

problema de esgoto fortíssimo e que não tem perspectiva de resolver isso tão 

cedo, aí o porto vai se expandir e vai deteriorar ainda mais a qualidade de vida da 

população que usa o São Gonçalo e a Lagoa dos Patos, vai prejudicar o turismo 

ainda mais, pois vai ter um polo naval aqui no São Gonçalo que tem uma largura 

que não é muito grande, vai gerar um impacto nessa área e vai ajudar a poluir 

ainda mais a água, então ganha por um lado o empresário, o porto em si ganha, o 

estado, pois o porto é do estado, mas a população como fica, ela que é justamente 

servida pelo estado, a obrigação do estado é servir bem a população, então como é 

o balanço disso. Se crescer o movimento é potencialmente impactante, por causa 

da incerteza da gestão ambiental, de quanto que essa navegação está sendo bem 

fiscalizada, assumindo que no Brasil as fiscalizações são deficitárias, que se tende 

a passar a mão por cima, a acobertar, eu te diria que tende a prejudicar, mas se for 

bem feito é normal, pois tudo que é bem feito minimiza o impacto, então se 

aumentar em uma escala monumental, muito grande, triplicar o que é hoje, dentro 

do nosso preparo para lidar com os problemas seria prejudicial, agora se não mais 

que dobrar, estaria dentro do normal,como se viu por muitos anos, no tempo que 

se tinha mais movimento aqui, eu acho que não seria um grande impacto, e tudo 

pode ser minimizado via programas de gestão ambiental bem implementados. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No São Gonçalo a montante da eclusa tem irrigação e apresenta agrotóxicos, 

principalmente o glifosato, Rio Grande toma água dali e tá captando água com 

resíduo de glifosato, que é uma molécula que se degrada bem no sol, mas quando 

entra em uma parte úmida como o ambiente do arroz, ela consegue se alocar de 

forma diferente, não se degrada tanto e acaba indo para a água. E tem a 

irresponsabilidade de quem usa, que pensam que isso não vai fazer mais 

diferença, só que são muitos hectares e agora entrando também a soja que tá em 

toda essa Bacia da Mirim também ajuda.No São Gonçalo a jusante da eclusa e na 

Lagoa dos Patos a irrigação já começa a perder a importância, mas a gente tem 

um problema enorme, muito esgoto sem tratamento, acho que os aportes urbanos 

mais complicados são de Pelotas, São Lourenço, Tapes e Rio Grande, aqui em 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Gestão ambiental pública; 

 

- Programas de gestão ambiental 

empresarial; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 
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- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas tem três pontos que lançam no São Gonçalo, que em função da eclusa não 

tem muita corrente, não chega a dar problemas visíveis, mas se tu vai monitorar 

se vê isso inclusive no sedimento.Em qualidade eu acho que esse setor aqui do 

final do São Gonçalo entre a eclusa e a Barra, talvez seja o ponto mais 

complicado. Em São Lourenço é comum ter problemas de qualidade da água por 

blooms de algas, as cianobactérias, que começa em Tapes e acaba, às vezes, vindo 

até São Lourenço; 

 

- Todos precisam cuidar. Agora Rio Grande tá discutindo uma área de exclusão 

de aviação agrícola no canal adutor que coleta a água no São Gonçalo e leva para 

a CORSAN tratar e dar para as pessoas beberem em Rio Grande, então eles 

começaram a se dar conta que a água está contaminada por glifosato, quem fez 

isso foi a agricultura, mas quem vai ter que tratar é a CORSAN. A gente mantém 

um curtume aqui em Pelotas ativo que lança água no São Gonçalo, será que o 

município já não era para ter mandado ele para a zona industrial e ter tirado ele da 

área urbana, a visão do empreendedor é que ele sempre vai ter água ótima 

disponível e ele não se preocupa com o resultado que ele causa, então ele polui, 

mas ele não assume. E o estado eu não sei se não faz um pouco o complemento 

do jogo, porque a gente tem o poder qualiquantitativo e era para ser mais duro eu 

entendo, várias vezes na FEPAM o que é que acontece, tu tem uma multa de 10 

mil reais e o cara ia perder 100 mil reais para fazer a coisa certa, então ele prefere 

fazer o troço de qualquer jeito e ele paga aqueles 10 mil reais e ganha os 90 mil 

reais, isso acontece muito com relação à água também, por exemplo, o que se 

declara que se capta será que é o que se usa mesmo, o nosso departamento de 

recursos hídricos não tem a mínima noção disso aí de campo, tem lá da papelada 

que é declarada e tal, então a fiscalização é paupérrima em quantitativo, mas em 

qualitativo a FEPAM eu acho que faz o tema de casa, embora é claro que a gente 

encontre limitações em algumas lacunas. Aqui em Pelotas na barragem, que 60% 

do volume que a gente se abastece vem aqui do Santa Bárbara e tem atividades 

antrópicas ali, tem mineração, tem plantio, esses dias mesmo surgiu numa rádio 

um pessoal dizendo que estão plantando fumo, fazem 15 anos que plantam fumo 

lá e as pessoas recém agora se acordaram para isso e o SANEP tá começando a 

reclamar, mas ele ao reclamar ele se indispõe com os vizinhos ali, então na 

verdade muitas vezes eles ficam quietos, sabem que tem problema, mas não 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Uso hidroviário para 

transporte de pessoas; 

 

- Plano de controle de 

emergência; 

 

- Uso da mineração para a 

manutenção ao invés da 

dragagem; 

 

- Disposição adequada do 

material dragado; 

 

- Sistema de informação sobre 

monitoramento ambiental; 

 

- Planejamento da expansão 

portuária. 
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- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causam alarde para não ter que correr atrás, então o público também deixa de 

fazer ações importantes em função desses micropoderes, no Brasil a gente vê 

muito isso; 

 

- A gente faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente e quem mais faz parte 

desse sistema e tem a mesma atribuição ou que faz um uso parecido com o nosso, 

para cima é o IBAMA basicamente, tem o ICMBio  e a ANA também, mas com o 

foco principal é o IBAMA, já para baixo os municípios, que cada vez mais eles 

vêm recebendo atribuições, tanto do estado quanto da Federação, o que é 

problemático, porque os municípios recém estão se equipando de gente, de capital 

intelectual, de recursos humanos, tem muita coisa que eles não sabem. Eu acho 

que todos nós temos que nos preocupar mais e temos que ter essa postura de 

sermos um pouco mais exigentes, mas nós temos limitação, pois para calcular 

uma multa de alguma degradação que possam ter causado, eu tenho um parâmetro 

para calcular, mas eu acho que todos nós teríamos que ajudar a tornar as leis, as 

ferramentas principalmente de ponta, como a multa, daquela coisa bem objetiva, 

tem os valores mais altos, mas é muito frágil isso, onde eu vejo que o fulano 

tomou dois milhões de multa e ele conseguiu derrubar a multa, pois na hora de 

lavrar a multa o cara botou a data errada e aí mesmo que desmoraliza, então a 

gente tem muito que melhorar nisso; 

 

- Tem que cuidar da água, ele depende completamente dela, o que passa de carga 

muito complicada nessa lagoa e que se dá um probleminha, a gente não sabe o 

que fazer, literalmente ninguém sabe o que fazer, então tu vê em que fragilidade a 

gente tá, nós não estamos organizados, não adianta tu ter estrutura, se tu não tem 

organização. Quando começou essa onda das toras, a SPH veio pedir uma licença 

e era um horror aquilo ali, a FEPAM foi fazer vistoria e não só indeferiu a LO 

porque não tinha as mínimas condições de estar operando daquele jeito, como 

ainda multou o porto. Foi um stress aí e bem na hora que as toras estavam 

começando a chegar, então nós e o porto corremos por mais de meio ano para 

poder fazer o mínimo na parte de obras ali, então se regularizou isso, é claro 

entrou a CMPC aí com verba e com gente qualificada, então conseguiu correr 

atrás, qualificou vários daqueles equipamentos e principalmente toda a parte do 

cais que ela tá operando hoje, então hoje a gente tem um porto mais decente, que 
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- Percepção sobre a influência do porto nos 

tá com muito mais preocupação ambiental, eles tiraram muita coisa, refizeram, 

reformaram, então hoje eu acho que está bem mais organizado. Sim, da cidade 

também, com certeza e aqui a gente teve com essa função da carga das toras, 

muito problema potencial com trepidação, porque os caminhões passam por 

dentro da cidade, em áreas com casas antigas, que tinha muito piso irregular com 

paralelepípedo, então eles botaram um asfaltinho, modificaram ali alguns trajetos 

das ruas para que o caminhão não tenha que ficar parando e arrancando, porque 

toda vez que ele freia ou arranca, ele força o piso de uma forma diferente, então 

quanto mais ele puder andar numa mesma marcha para chegar o destino melhor, 

então isso aí foi toda uma adequação que o município fez junto com o operador 

portuário. Na parte das Doquinhas mesmo, que tudo ali era área do porto, tinha 

uma ocupação irregular, então a prefeitura já tava regularizando o pessoal e tinha 

problemas de inundação no local, o pessoal meteu uns bueirão ali, ou seja, para 

ficar também em paz com a comunidade do entorno, pois senão aquela 

comunidade ali que é mobilizada ela ia incomodar muito os caras, embora não 

seja um impacto que eles mesmos estão causando, eles resolveram um problema 

crônico do vizinho e o vizinho virou um baita amigão deles, então eu sempre vejo 

oportunidades e do ponto de vista das pessoas, dos habitantes ali, eles têm que 

aproveitar essas oportunidades e conseguir boas negociações, eles vão fazer toda 

uma revitalização das Doquinhas do Porto, já que hoje Pelotas tomou conta 

daquilo, naquela área lá o porto nunca mais vai poder operar, agora ele tem que 

olhar com outros olhos, essa agora é a parte bonitinha do porto, onde o povo todo 

adora ir, é pequeno aquilo ali, é um equipamento público hoje e de preferência o 

porto tem que botar uma lanchinha para as pessoas poderem fazer turismo, fazer 

náutica, potencializar por outro lado, até porque hoje ali naquela Doquinha não 

vai se conseguir botar um navio, ela é pequena, é antiga. Eu acho que 

necessariamente o porto tem é obrigação de fazer isso, porque ele está nos 

impactando desde onde sai a tora de eucalipto, tem um monte de caminhão que 

me atrapalha e que me bota em risco, porque tem caído toras e nisso tudo eu tô 

sendo impactado e não tô, entre aspas, recebendo nada, pois na medida em que a 

cidade recebe aqui algum serviço, alguma estrutura, é uma forma de eu ser mais 

compreensível com o problema, porque tá gerando emprego aqui também; 

 

- Eles fizeram muita coisa positiva e até preventiva, então hoje as águas que 
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recursos hídricos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escoam ali são mais bem vistas, por outro lado, é claro, que cada vez que se tem 

mais frequência de navios, tu tem o abastecimento, tu tem o risco de algo de óleo 

cair na água, agora que está estabilizada essa questão das cargas, era a hora de ir 

lá e dar uma olhadinha para ver como é que tá o preventivo deles para algum 

derramamento, se tem barreira aquática, se tem gente treinada para isso aí, 

dificilmente, eles devem ter muito pouca gente, mas eu te diria que no geral, 

tende a ter dado uma melhorada, que em termos de prevenção eu acho que 

melhorou e ao mesmo tempo um pouquinho, de certa forma, aumentou também 

os riscos em função de ter mais navegação ali; 

 

- Essa parte econômica de impostos eu não sei bem o que fica, mas na cidade em 

si, eu acho que acabou tendo melhorias, tanto dessa parte das Docas quanto essa 

via de acesso, pois antes desse bum do porto, a universidade federal comprou 

muitos prédios no entorno do porto e que de certa forma é uma atividade 

incompatível, porque não tem porto que não faça barulho, ruído, lá eles vão ter 

sempre esse problema, mas eles também conseguiram conversar, a universidade 

ganhou reforço com vidros duplos em janelas em função da atividade do porto, 

então os dois sentaram e no início a conversa tava bem feia, muito feia, mas 

depois foram indo e conseguiram chegar em um consenso, então hoje eu acho 

interessante que existam as duas, até porque uma tende a fiscalizar melhor a 

outra. Hoje o grande barzinho do Porto fica na beira do asfalto onde passam os 

caminhões, então não tem como tu não tá olhando o problema que vai acontecer, 

então eu acho que esse convívio trouxe muitos ganhos, o que é que eu te diria que 

tenha trazido de perda, é o aumento de frequência de cargas, que com isso 

certamente aumentou um pouquinho o ruído de fundo lá daquela região, não ouvi 

nenhum movimento maior com a questão que era uma grande preocupação dos 

moradores, que tem um patrimônio ali e que lá pelas tantas vem o caminhão e vai 

impactar o patrimônio, vai rachar a casa, então não é só a atividade dentro da 

água, mas é a atividade retroportuária, teve esse impacto, sim teve, mas não foi 

tão grande quanto o que estavam imaginando, teve uma boa interlocução entre o 

empreendedor, principalmente o privado e a população, as pessoas estando 

informadas, elas tendem a aguentar mais algum probleminha, uma coisa acaba 

compensando a outra, então eu acho que no geral valorizou um pouco para 

positivo, pelo menos até agora não tivemos nenhum problema enorme lá com 
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- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

 

 

 

 

 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

relação a isso, ali a gente tem também um terminal que já operava independente 

do porto, que operava o clínquer e o problema ali era emissões atmosféricas, de 

um pó fino, agora tá indo a PATRAM bem ali para aquela boca, então que não dê 

problema, porque na hora que der algum probleminha com o pó ela mesma já vai 

incomodar os caras, então de certa forma é um autocontrole do sistema, eu acho 

que isso é uma coisa que a gente tinha que pensar mais sistemicamente; 

 

- Cada vez que se tem mais frequência de navios, tu tem o abastecimento, tu tem 

o risco de algo de óleo cair na água, de certa forma, aumentou os riscos em 

função de ter mais navegação ali. Eu não fui ainda ver como é que estão fazendo 

os abastecimentos, mas ninguém quer enrosco, agora aqui, por exemplo, com 

relação às cargas perigosas no trecho do Porto de Pelotas, eu acho que não tem, a 

não ser o que está dentro dos tanques, que é o diesel e sei lá se algum trabalha 

com gasolina ou algo assim, claro que se vazar 1000 litros é um horror, por isso a 

importância de ter algum tipo de sistema para conter isso, para ele não se 

espalhar, pois daqui vai para a Lagoa dos Patos e Pelotas não tem um plano, só 

tem um Plano de Auxílio Mútuo lá em Rio Grande. Também tem o Polo 

Petroquímico de Porto Alegre, que aí entra a refinaria e aquelas coisas tudo, até 

Rio Grande, que é o corredor que certamente tem mais frequências com cargas 

perigosas; 

 

- Têm caído toras dos caminhões; 

 

- O que mais atrapalha é o tráfego de cargas no trânsito em terra, de estarem na 

rodovia ultrapassando, mas em termos de dificultar muito o trabalho em função 

dos acidentes, não, proporcionalmente aqui dá muito menos acidente do que 

podia dar, considerando o que tem de tráfego com cargas perigosas e o que dá 

com acidente em outras regiões, pois se o maior tráfego é aqui, aqui tinha que ter 

um número maior de acidentes, mas para nós aqui o que dá mais complicação 

mesmo é quanto ao deslocamento nosso, mas aí eu acho que já não tem mais tanto 

a ver com o porto; 

 

- Um aterro hidráulico para dar destino do material dragado, do sedimento 

dragado, que via de regra se coloca dentro da água mesmo, então vai acabar 
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- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voltando para o lugar, se tem alguma coisa contaminada tu vai justamente largar 

de novo dentro da água e eu já localizei junto ao pessoal do porto duas áreas 

potenciais, para que numa próxima dragagem a gente fizesse um aterro 

hidráulico, que lá pelas tantas se o material é bom, que me parece que é, pois não 

aparecem contaminantes que nos preocupe, poderia gerar material para aterro até 

para a própria prefeitura. Quanto mais eles conseguirem dar cabo nos resíduos das 

dragagens, para a minha atividade vai ser muito melhor, porque dentro do 

processo de licenciamento a gente já poderia automaticamente já destinar, já saber 

para onde é que vai esse sedimento; 

 

- Monitoramentos, que é uma coisa que vai fazer um upgrade na licença deles, ter 

campanha mais frequentes ou que contrate até a própria universidade, o pessoal aí 

que tenha equipamentos, pois eles não precisam ficar gastando com isso também, 

mas que tenha essa frequência, para nos dar um pouco mais de tranquilidade com 

relação a esses poluentes, ter lá algum sisteminha de monitoramento um pouco 

mais apurado, pois é o que nos interessaria aqui, então que faça uma coisa que 

não envolva tanto custo, mas que nos dê resposta com esses monitoramentos, seja 

de sedimento, seja de qualidade da água; 

 

- Aqui no Porto de Pelotas, pelo o que eu tenho visto dos pedidos de 

licenciamento é que a cada 3 anos tem que fazer alguma rebaixada em algum 

canto, então eu vejo assim, que se a cada 3 anos a gente tem que dragar para fazer 

só a manutenção, que seria para o caso de uso das chatas aqui nesse trecho, então 

eu acho que a profundidade tá boa, eu me preocuparia se todos os anos se 

demandasse dragagem, mas o ideal seria que se passasse para cada 5 anos, então 

de repente a gente pode pensar em tentar usar a tecnologia para ver se consegue 

passar mais tempo sem precisar dragar, porque essas coisas quanto mais se mexe 

mais complicado é. Todo o canal tem requisição para a mineração e basicamente 

é um minerador que opera e ele acaba fazendo um trabalho de manutenção, então 

essa é a parte que o sistema poderia usar melhor, pois ao invés do porto falar que 

vai ter que fazer uma dragagem ali nos dois quilômetros antes da Barra porque ali 

já tá meio baixo, então bota o minerador a minerar ali, que já rebaixa e tens mais 

3 - 4 anos sem precisar dragar, o minerador ganha dinheiro e o porto não gasta. 

Eu acho que deixar mais profundo é a tendência, é normal, porque quanto mais o 
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- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

cara puder colocar carga no barco dele, para ele é melhor, mas aqui eu não sei se 

nós vamos chegar a ter barcos tão enormes assim, eu acho que com essas chatas 

que vêm trabalhando aí para carregar toras, arroz e clínquer elas levam tranquilo, 

elas fazem esse triângulo aqui Pelotas - Guaíba - Rio Grande, então mantendo 

esse calado um pouco mais baixo já resolve, então lá pelas tantas o que vale a 

pena é completar uma carga em Rio Grande, ir até lá e embarcar tudo num navio; 

 

- Não há e eu acho que tende a até melhorar; 

 

 

 

- O Porto de Pelotas só vai conseguir crescer se for para o lado de Rio Grande, ele 

não tem mais para onde crescer, a não ser muitas pequenas áreas, o que já está se 

movimentando e já foi consultado por dois interessados aqui, embora nada formal 

assim, é o uso do outro lado do canal, que ali é Rio Grande, que é para fazer uma 

outra área portuária do outro lado, aí pega toda aquela várzea, os campos baixos e 

tal. Eu até dizia há uns anos atrás aqui para o porto, que o melhor lugar para o 

Porto de Pelotas é Rio Grande e eles ficavam rindo, mas é verdade, naquele lado 

lá do São Gonçalo, ali tem muito espaço, é claro que vai impactar uma área de 

banhado e que vai mais não sei o que, mas bom, o porto tem que tá na beira da 

água, então eu vejo como futuro mesmo para o Porto de Pelotas, o lado de lá. O 

aumento do movimento, olhando pelo lado do meio ambiente, eu acho ruim, 

porque aumenta a probabilidade de problemas, principalmente porque a gente não 

tá organizado para enfrentar os problemas mesmo, mas aí tanto organizado, daí eu 

acho que tudo bem. 

 

 

C 

O 

M 

I 

T 

Ê 

 

 

- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

 

 

- A água da Lagoa Mirim normalmente tem uma qualidade muito boa, mas a água 

da Lagoa dos Patos pelo histórico é extremamente variável. Sem falar na questão 

macro que são os resíduos sólidos e que são muito intensos, que vem desde lá do 

Jacuí e vem baixando o lixo de Porto Alegre, de tudo o que é lugar, os esgotos e 

tudo mais. O Laranjal é uma esterqueira, tem um processo cíclico, há muita 

oscilação com os ventos nos fluxos da água e há muita alternância também em 

função das precipitações, tem zonas de acúmulo, quando sai a descarga do Santa 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de educação 

ambiental; 

 

- Programas de gestão ambiental 
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- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bárbara pelo Canal São Gonçalo que com um fluxo ascendente chega atingir o 

Laranjal e fazer sedimentação de material orgânico junto com lodo, pois 

naturalmente o Laranjal é um lugar de acumulação, nós temos problemas já de 

cara, que é a questão de coliformes fecais. Em Bojuru tem a questão de 

contaminação por clorados, frutos da implantação das florestas de Pinus, mas na 

orla de Bojuru quando entra água salgada, naquela margem leste da Lagoa dos 

Patos tem água com aspecto quase que caribenho e as análises que nós fizemos, 

mostram que apesar de aumentar bastante os sedimentos quando ela tá bem doce, 

não aparecem grandes problemas lá, mas volta e meia aparece um lixo. Temos um 

problema tremendo de esgotamento sanitário e que é uma bomba atômica, pois 

vem desde o esgoto cloacal até produtos de limpeza e de higiene pessoal, 

venenos, descartes impróprios, destinação de resíduos sólidos, atividade 

industrial, efluentes industriais. Mas tem uma coisa e eu tenho que falar já que eu 

sou da área da produção, que é a poluição difusa peculiar da agricultura, que na 

realidade fazem fantasmas disso, mas um monitoramento sistemático não existe; 

 

- Para um Presidente de Comitê de Bacia, a questão fundamental, essencial, 

existencial é promover isso, apesar de não ter ferramentas executivas ainda, que é 

a constituição de Agências de Bacia. Nós temos que ter a competência para 

manter a qualidade e a quantidade de água para os diversos usos e um uso que 

está aqui sendo subutilizados é esse potencial hidroviário; 

 

- Pela a minha atividade econômica que é a produção de arroz, se tem muitíssimas 

ações a serem tomadas, muitas vem sendo tomadas paulatinamente, pois eu atuo 

também como extensionista e no processo de extensão, de educação, a gente tenta 

implementar a consciência, porque a agricultura tem uma tremenda capacidade de 

modificar em termos de área, ela atua em uma superfície bastante grande e essa 

atividade agropecuária ela pode ser degradante ou curativa, preventiva, existem 

vários mecanismos que a gente tem estabelecido para estimular esse tipo de 

adoção de princípios e de tecnologias, como exemplo, o selo ambiental que 

estabelece um sistema de princípios básicos, de boas práticas e dentro dessa 

conversa de boas práticas se faz um acompanhamento através do Comitê Local 

em cada escritório, então tem que ter um processo educativo e um processo de 

fiscalização, acreditando eu que o processo de conscientização é mais eficiente, 

portuária; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Utilização do valor cultural do 

porto; 

 

- Melhoria na segurança da 

região; 

 

- Plano de controle de 

emergência; 

 

- Melhoria na sinalização 

hidroviária; 

 

- Sistema de informação sobre 

monitoramento ambiental; 

 

- Uso hidroviário para 

transporte de pessoas; 

 

- Manutenção da profundidade 

da hidrovia; 

 

- Gerenciamento ambiental da 

dragagem; 

 

- Disposição adequada do 

material dragado; 

 

- Planejamento da expansão 

portuária. 
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- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

 

mas não se abre mão de eventualmente fazer uma punição; 

 

- Adotando medidas educativas, protetivas, de licenciamento e assim por diante. 

Deve cuidar da cidade, toda a ação promove uma reação, então a grande questão é 

ter inteligência de concertação dos interesses, porque normalmente quando as 

partes se juntam para propor soluções, a harmonização de convívio vem com essa 

pré-disposição de trabalhar em cima das convergências e não em cima das 

divergências, tu consegue estabelecer um bom termo nas negociações, mas não 

existe forma mágica disso, existe a ação concreta, exemplar, coerente, digna, ética 

e moral; 

 

- Eu não estou acompanhando o monitoramento e eu sei que está sendo feito, isso 

é muito positivo; 

 

- É o aquecimento da economia, isso é muito importante, a zona do porto já ficou 

revitalizada quando a universidade foi para lá, que quando falaram em operar no 

porto começaram a dizer que seria incompatível com a atividade da universidade, 

mas tá provando que não é, a Benjamin Constant foi feita larga exatamente para 

ter trânsito de caminhões, o transporte para o porto na logística. Ele não pode 

ficar eternamente no processo de atitude preventiva e não ser proativo, então tem 

que estar monitorando e fazendo gestão, é absolutamente necessária a 

compatibilização dos interesses e a qualificação do ambiente do porto, pois o 

ambiente do porto culturalmente é maravilhoso, do ponto de vista arquitetônico e 

histórico, deve ser investido ali para tornar mais pujante ainda e o porto tem que 

ser uma tarefa observável, monitorada, assim como tem que ser monitorada a 

segurança ali na região, pois ali é uma das regiões que tem o maior índice de 

criminalidade na cidade e eu fico muito preocupado com isso. O porto hoje tem 

capacidade de investimento e de poder mitigar impactos; 

 

- Nós temos todos os derivados de petróleo subindo e descendo todo o tempo na 

Lagoa dos Patos. É lógico que tem perigo, ainda mais que nós não temos um 

sistema de segurança para poder atuar em emergências, por exemplo, se tiver um 

desses petroleiros aí que racha no meio, em uma lagoa que é rasa e que tá mal 

sinalizada; 
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- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Não atrapalha. 

 

 

- Sinalização; 

 

 

- Manter as informações de monitoramento sistematizadas dentro de uma Agência 

de Bacia, pois o Comitê por si só não é executivo. Espero que outras alternativas 

possam acontecer, inclusive, o transporte de passageiros, a nível de pacote 

turístico que seja; 

 

- Eu não tenho resposta específica, pois tem que ver dependendo do tipo de uso, 

de embarcação, da tecnologia, do sistema de propulsão, do objetivo de carga, eu 

conheço a frota que atua na Lagoa dos Patos e sei que ela não é compatível com a 

Lagoa Mirim, mas que mesmo assim ela trabalha, às vezes, com a metade do que 

podia carregar, com 40% da carga, para poder então operar na Lagoa dos Patos 

pela falta de manutenção que tem e isso com um canal insuficiente significa mais 

riscos, mais custos, porque diminui o tamanho da carga e com isso a unidade 

carregada fica mais cara. A dragagem preocupa, porque tem que se estabelecer 

um calado suportável, pela estabilidade dos taludes, para poder ter um menor 

índice de manutenção, como também para não mexer muito fundo e desestabilizar 

coisas que já são estáveis ao longo dos anos, então vamos sondar para fazer um 

projeto qualificado, ver onde botar o rejeito da dragagem, em Bojuru nós demos a 

destinação do rejeito para a construção de um aterro hidráulico, então tem que dar 

um destino que seja estável, que não coloque em risco a durabilidade e que não 

ofereça problemas para a manutenção; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 
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- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- Que bom que cresça. Sendo tomadas as medidas protetivas eu acho ótimo, 

normal, porque a escala de trabalhos e serviços que podem ser desfrutados disso 

podem dar escala também de investimento para poder fazer toda essa estrutura de 

segurança, operação e manutenção da hidrovia. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

 

- Não vemos uma poluição nestas águas. Pois navegamos em áreas mais abertas; 

 

 

- O povoamento de nossas cidades se deu através da navegabilidade de acesso a 

nossa costa e rios. Nossa população cresceu as margens dos rios. À medida que a 

população cresce este impacto é evidente. Cabem as pessoas se conscientizarem a 

usarem as margens e não agredirem nosso ambiente lacustre; 

 

- Na minha atividade, todas as precauções já são aplicadas através da legislação 

internacional exigida, além de todas as leis municipais, estaduais e nacionais; 

 

- A sustentabilidade de manutenção destas águas requer uma prevenção que está 

prevista nas legislações as quais os navios estão submetidos, qualquer navio está 

sob égide de leis severas, internacionais e nacionais; 

 

- O Porto de Pelotas não tem operação significativa para poder dar algum 

impacto; 

 

- O Porto de Pelotas não tem operação significativa para poder dar algum 

impacto; 

 

- Não vejo perigo algum; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Não atrapalha; 

 

 

 

- Melhoria na sinalização 

hidroviária; 

 

- Manutenção da profundidade 

da hidrovia; 

 

- Ter mais movimento e 

investimento no porto. 
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 - Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- Pressionar as autoridades com melhorias na infraestrutura da hidrovia; 

 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Para a navegação de navios não é boa. Dragar é muito normal. Isto ocorre em 

todos os portos que movimentam cargas no mundo; 

 

- Falta de cargas. Quando ocorre movimento de navios, temos serviço. No 

momento está fora de operação há mais de 5 anos; 

 

 

- Um porto cresce quando existe aumento no movimento de cargas. Que não é o 

caso de Pelotas. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

- Estão perdendo qualidade. O despejo de esgotos não tratados e o uso intensivo 

de químicos não controlados na agricultura podem estar causando problemas nas 

águas. Também, a agricultura feita sem respeito às margens dos cursos d’água 

trazem muito sedimento, causando assoreamento o que afeta a navegação e a 

qualidade dos corpos hídricos – aumentando a necessidade de dragagens; 

 

- Todos devemos cuidar. Podemos usar com cuidados necessários para não as 

poluir; 

 

- Com eficientes planos de gestão de resíduos sólidos, cuidado no uso e 

tratamento de efluentes líquidos, realizando boa manutenção dos equipamentos, 

evitando vazamentos e realizando ações preventivas associadas aos riscos da 

atividade; 

 

- Deve cuidar para que os resíduos de sua operação não alcancem as águas 

naturais sem devido tratamento, que partes da carga não atinjam as águas e deve 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Programas de gestão ambiental 

portuária; 

 

- Plano de controle de 

emergência; 

 

- Melhoria na sinalização 

hidroviária; 

 

- Modernização das operações 

portuárias; 

 

- Envolvimento do porto com a 
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- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

buscar eficiência no sentido de economia de uso. 

 

- Hoje o Porto de Pelotas tem programa de monitoramento da qualidade das 

águas, tem programa de resíduos sólidos, seus escritórios estão ligados na rede 

coletora pública e não tem efluentes líquidos despejados diretamente no canal. 

Nossa operação no porto (toras de maneira) tem sistema de caixas separadora de 

sólidos e óleos que filtram as águas da chuva antes de serem carreadas para o 

canal, nossos escritórios, vestiários, banheiros estão ligados à rede de coleta 

pública e nosso produto (madeira) não oferece riscos químicos às águas; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Está relacionado a risco de acidentes que causem derrames nas águas, é 

necessário ter controle das cargas transportadas e planos de contingência e 

emergência para casos de vazamento de combustível das embarcações; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Não, pelo contrário, ele auxilia; 

 

 

- Melhor sinalização; 

 

 

- Modernização das operações. O Porto deveria ter maior abertura com a 

comunidade e deveria tentar retornar o uso da navegação para o transporte de 

passageiros; 

 

- Precisa ser melhorada em alguns trechos. A dragagem de hidrovias e portos é 

uma necessidade e prática mundial. Existem muitas possibilidades técnicas de 

como fazer – importante é ter plano de controle e estar bem definido a forma e 

local de descarte do material dragado; 

 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Uso hidroviário para 

transporte de pessoas; 

 

- Manutenção da profundidade 

da hidrovia; 

 

- Gerenciamento ambiental da 

dragagem; 

 

- Disposição adequada do 

material dragado. 
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- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

 

- Ajuda a nossa atividade. É normal e positivo. Muitos lugares do mundo usam 

hidrovias com sucesso em termos de custos logísticos, preservação das águas e 

transporte mais ecológico em relação às rodovias. 
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- Percepção sobre a qualidade dos recursos 

hídricos; 

 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à sociedade, empresas e governo; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos em 

relação à própria atividade; 

 

 

 

- Cuidado com os recursos hídricos e com 

a cidade em relação ao porto; 

 

 

 

 

- Percepção sobre a influência do porto nos 

recursos hídricos; 

 

 

- O nosso canal é um depósito de todo o esgoto da cidade, é uma pena que de toda 

a canalização os dejetos venham para o nosso canal, nós sabemos que o poder 

público está construindo uma estação de tratamento, mas é muito localizada, tu 

pode ver que em toda a extensão os dejetos são depositados direto no canal, então 

elas estão sendo muito mal tratadas. E para somar tem ainda os agrotóxicos; 

 

- Devem cuidar fazendo isso que o poder público está tentando fazer, que é ter 

mais estações de tratamento ativas para tratar essas águas e que possam garantir 

que elas ainda se mantenham por muitos anos, senão a gente corre o risco de uma 

grande poluição e de um grande desastre ecológico; 

 

- Existe um plano dos portos gaúchos de ter um plano de emergência para toda a 

lagoa, que são postos para caso haja um desastre ambiental com as embarcações e 

que tenha uma resposta rápida, então o que os portos podem fazer é isso, é montar 

esse plano; 

 

- Nós temos um plano, fomos treinados, temos barreiras e já auxiliamos o 

município, o SANEP, quando teve um vazamento de óleo numa bomba deles. 

Quando a Prefeita assumiu, nós solicitamos para ela e devemos em um prazo 

curto conseguir, solicitamos fazer parte da Defesa Civil de Pelotas, porque nós 

achamos que o porto tem que ter alguma interação com a cidade; 

 

- Hoje o porto não influencia, o nosso problema é o esgoto, nós hoje não 

possuímos estações apropriadas; 

 

 

- Melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 

 

- Plano de controle de 

emergência; 

 

- Envolvimento do porto com a 

cidade e/ou seu entorno; 

 

- Manutenção da profundidade 

da hidrovia. 
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- Percepção sobre a influência do porto na 

cidade e na região; 

 

- Perigo no tráfego de cargas por água; 

 

 

 

 

- Perigo no tráfego de cargas por terra; 

 

- Percepção sobre o tráfego de cargas 

atrapalhar ou não a própria atividade; 

 

- Serviços relacionados à segurança da 

navegação que o porto poderia oferecer; 

 

- Outros serviços que o porto poderia 

oferecer e sugestões; 

 

- Percepção sobre a profundidade do canal 

e a atividade de dragagem; 

 

 

 

 

- Percepção sobre problemas/conflitos 

entre a própria atividade e a atividade 

portuária e/ou o transporte de cargas; 

 

- Percepção sobre a possibilidade de 

expansão do porto e o aumento do 

movimento. 

 

- É um indutor de desenvolvimento, ele auxilia no desenvolvimento de toda a 

região, tendo um porto ativo é sinal que existe desenvolvimento na região; 

 

- O perigo existe sempre, mas eles são minimizados, nós não permitimos duas 

barcaças trafegando ao mesmo tempo, o nosso canal é de uma via só, então nós 

não permitimos que duas barcaças passem para não ter riscos de batida, de 

acidentes; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

- Não de jeito nenhum, quanto mais melhor; 

 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

- Poderia ser maior, o nosso canal tem uma profundidade natural de mais de 6 

metros, mas nós temos um fator negativo que é a Barra, ele tem um assoreamento 

violento, ele sofre hoje a influência de duas correntes, então teria que ter uma 

dragagem constante e hoje não é possível isso por falta de recursos, já faz 

bastante tempo que fizemos a última; 

 

- NÃO FOI EXPOSTO PELO ATOR; 

 

 

 

- Para nós é ótimo, quanto mais melhor. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Lei Estadual Nº 14.983, de 16 de Janeiro de 2017 
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ANEXO B – Licença de Operação – LO Nº 8162/2015-DL 
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