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Abstract 

Abstract 

Ballast water is the primary vector of human-mediated transportation, discharge and introduction of non-

indigenous and cryptogenic species since the construction of the first iron vessels. At least 154 aquatic 

organisms have established themselves in Portuguese coasts from all over the world and the same 

trend has been observed in almost every coastal state. In 2004, the International Maritime Organization 

adopted the Convention for management and control of ballast water and sediments, which entered into 

force in September 2017, requiring vessels to fulfill defined standards and to do so vessels must install 

high-priced Ballast Water Treatment Systems. However, according to the legislated Convention vessels 

may apply to an exemption provided that an adequate Risk Assessment, resulting in a low risk scenario 

for the applicant, is conducted according the legal Guidelines. 

A Risk Assessment was developed as a decision support mechanism in the form of a selective 

environmental matching approach based the premise that species thrive in new locations with 

environmental conditions similar to their native region. Aiming to explain environmental similarity, a 

theoretical model was developed using Correspondence Analysis of the scatterplot of quantitative and 

qualitative variables. This analysis concludes that even with a low tolerance regime, several exemptions 

could be granted to ships connecting Lisbon and low risk ports, resulting in a significant amount of saved 

costs avoiding the installation of expensive ballast water treatment systems. 

 

Keywords 

Ballast water; risk analysis; non-indigenous species; environmental-matching; correspondence 

analysis.  
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Resumo 

Resumo 

As águas de lastro são o principal vetor de transporte de espécies não-indígenas e criptogénicas 

resultante de atividade humana desde a construção dos primeiros navios de aço. Pelo menos 154 

organismos aquáticos estão estabelecidos em toda a região costeira portuguesa e as mesmas 

tendências têm sido observadas um pouco por todo o mundo. Em 2004, a Organização Internacional 

Marítima adotou a Convenção para a Gestão e Controlo de Águas e Sedimentos de Lastro, que entrou 

em vigor em setembro de 2017, exigindo aos navios que cumprissem padrões definidos, o que implica 

a instalação de sistemas caros de tratamento de água de lastro a bordo. No entanto, de acordo com a 

Convenção, navios podem candidatar-se à aplicação de uma isenção desde que uma Análise de Risco 

adequada resultando em cenários de baixo risco para o navio requerente seja realizada de acordo com 

as diretrizes legais. 

Assim, a presente Análise de Risco foi desenvolvida como mecanismo de apoio à decisão sob a forma 

de uma abordagem seletiva de correspondência ambiental baseada na premissa de que a 

sobrevivência de espécies num ambiente recetor depende da semelhança das condições ambientais 

da região nativa. Com o objetivo de explicar a semelhança ambiental, um modelo teórico foi 

desenvolvido através da utilização do método estatístico de Análise das Correspondências da nuvem 

de pontos gerada pelas variáveis quantitativas e qualitativas em estudo. Esta análise conclui que, 

mesmo para um regime de baixa tolerância, várias isenções poderiam ser concedidas a navios que 

realizem rotas entre Lisboa e portos de baixo risco, o que resulta num montante total significativo de 

custos poupados evitando a instalação de sistemas dispendiosos de tratamento de águas de lastro. 

 

Palavras-chave 

Águas de lastro; análise de risco; espécies não-indígenas; correspondência ambiental; análise das 

correspondências. 
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Chapter 1 

Introdução 

1 Introdução 

 

 

 

  



 

2 

1.1 Visão Geral 

Até março de 2017, cerca de 90% do comércio internacional é realizado por rotas marinhas (IMO, 

2012b), ajudado pelo constante aumento tecnológico dedicado a embarcações para o efeito com 

melhoramentos na capacidade de passageiros e carga. O comércio marítimo tem assim expandido 

proporcionalmente à necessidade de importação e exportação mais rápida e mais eficiente num mundo 

cada vez mais competitivo e moderno. Com mais de 50’000 embarcações comerciais, registadas em 

mais de 150 estados portuários, a troca comercial marítima tem evoluído correspondendo com 

vantagens técnicas inerentes. 

Não é assim de surpreender que o shipping intensificado tenha resultado em desastres de dimensões 

sem precedentes, como o Titanic em 1912, que resultou na perda de vidas humanas ou o Torrey 

Canyon em 1967, que até à data continua a ser considerado o pior desastre ambiental do Reino Unido, 

ou mais recentemente ainda (e bem mais perto), o Prestige em 2003, cujo derrame de petróleo nas 

costas espanholas e portuguesas, o coroou como o pior desastre ambiental, até à data, na Península 

Ibérica.  

Para além de outros efeitos negativos, como ruído subaquático ou poluição do ar e do mar através da 

descarga de gases poluentes e resíduos de óleo, uma outra preocupação inerente, atingindo pelas 

mesmas razões uma inédita dimensão, é a transmissão intercontinental de organismos aquáticos 

perigosos viabilizada por águas e sedimentos de lastro. 

A preocupação relativa às águas de lastro é recente, tendo tido particular interesse nos anos 80 e 90, 

devido aos severos impactos observados, causados por apenas um número relativamente baixo de 

espécies introduzidas. No entanto, mesmo no mundo académico, o seu conceito ainda é, por vezes, 

uma incógnita, mesmo considerando os impactos de natureza económica e ambiental e, por vezes, na 

saúde humana. 

Por razões de segurança de navegação, o peso de um navio deve ser ajustado às condições marítimas, 

o que significa que peso adicional é necessário para uma navegação segura quando o navio não 

transporta carga, ou se encontra parcialmente carregado (Figura 1). Esse peso adicional é designado 

por lastro e historicamente começou por ser material sólido, como areia e pedras, mas com o avanço 

tecnológico da construção de navios, a água passou a ser o lastro mais eficiente (i.e., águas de lastro), 

revelando maior facilidade no processo de lastragem, aumentando a sua importância ao longo dos 

anos. Os aspetos mais técnicos deste processo serão discutidos no capítulo 3.  

Análises de amostragem indicam que águas de lastro proporcionam um ambiente tolerável a espécies 

bacterianas, animais e plantas. Alguns organismos conseguem mesmo sobreviver durante meses, e 

por vezes anos, nos tanques de água e sedimentos de lastro. Algumas estimativas indicam que cerca 

de 7000 espécies diferentes são transferidas diariamente por águas de lastro. Em 1996, Gollasch 

concluiu que cada navio possibilita a introdução de uma espécie com potencial invasor por ano, 

causando impactos negativos no ambiente recetor. 
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Figura 1 Processo de lastrar e desalastrar (Fonte: http://globallast.imo.org/ visto a 29 de outubro de 2017). 

A preocupação é crescente e os riscos alertam a Organização das Nações Unidas que considera a 

transferência de organismos aquáticos invasores uma das quatro maiores pressões aos mares e 

oceanos de origem humana. Os impactos negativos incluem modificações na biodiversidade e 

introdução de predadores, parasitas e agentes patogénicos que por sua vez resultam em 

consequências económicas como danos na indústria da pesca e nos sistemas de tubagens. Também 

a saúde humana é alvo de risco, uma vez que são reportadas a presença em águas de lastro de algas, 

marisco e bactérias, vetores de sintomas amnésicos, paralíticos ou coléricos. 

Assim sendo, a Organização Marítima Internacional (IMO) tem-se dedicado à gestão eficaz deste 

problema e após mais de uma década de trabalho contínuo, o texto final da Convenção Internacional 

para o Controlo e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos foi, por fim, adotado em fevereiro de 2004 

numa conferência em Londres. Uma análise crítica e respetivas implicações financeiras e 

administrativas para os estados portuários serão apresentadas posteriormente.  

A Convenção entra em força 12 meses após a data em que 30 estados portuários, representando 35% 

da frota mundial, assinarem o documento. Tal aconteceu no passado dia 8 de setembro de 2016, com 

a entrada da Finlândia, pelo que a Convenção será obrigatória a partir de 8 de setembro de 2017.  

O prazo determinado de uma legislação mundial com implicações financeiras e administrativas levanta 

uma série de questões de importância nacional. O Estado Portuário em questão está preparado para 

acondicionar novos itens no seu Quadro Legal? Quais as alterações necessárias e o seu respetivo 

custo de implicação? O custo de prevenção de introdução de espécies por águas de lastro, incluindo a 

http://globallast.imo.org/
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instalação de sistemas de tratamento de águas de lastro a bordo, a criação de novos centros de 

monitorização de espécies, assim como estações de tratamento de águas de lastro compensa os 

benefícios totais gerados? Naturalmente, a situação financeira é diferente de estado portuário para 

estado portuário e, como tal, a aplicabilidade da nova legislação difere.  

Como tal, os países que queiram proteger a sua plataforma continental e salvaguardar o seu proveito 

comercial e que queriam proteger a saúde humana e recursos são confrontados com uma tarefa árdua. 

As implicações associadas à gestão das águas de lastro, resultam por vezes em custos 

desnecessariamente elevados na industrial naval, menor margem de segurança e redundâncias na 

proteção de ecossistemas, injustificando uma abordagem genérica da aplicabilidade da Convenção. 

A alternativa é uma abordagem seletiva, em que cada embarcação é avaliada de acordo com 

parâmetros de importância resultando no risco de introdução de espécies que a mesma representa. No 

caso de uma determinada embarcação não representar risco, é aplicada uma isenção, que permite a 

sua navegação pela respetiva rota. Para tal, devem ser desenvolvidos modelos de suporte à decisão, 

variáveis de acordo com a situação, baseados na informação disponível e transparente para uma eficaz 

gestão das águas de lastro. Esses modelos de suporto à decisão servem de guia ao ajuste das medidas 

aplicadas pela Convenção baseadas num resultado de Análise de Risco (AR). 

Em anexo (1), a Convenção afirma que: 

“Uma Parte, ou Partes, em águas sob jurisdição, podem concede isenções a 

qualquer requerimento aplicados nas regulações B-3 (Gestão de Águas de Lastro a 

navios) ou C-1 (Medidas Adicionais), para além de todas as isenções encontradas 

noutros parágrafos desta Convenção, mas apenas se forem: 

a) Concedidas a um navio ou navios numa viagem ou viagens entre portos ou 

localizações específicas; ou a um navio que opera exclusivamente entre 

portos ou localizações específicas; 

b) Efetivas por um período não superior a cinco anos, sujeito a revisão 

intermédia; 

c) Concedidas a navios que não misturem águas ou sedimentos de lastro de 

portos que não sejam os especificados no parágrafo a); e 

d) Concedidas com base nas Diretrizes sobre Análise de Risco desenvolvidas 

pela Organização.” 

Tão perto da data de entrada da legislação internacional, Portugal não está preparado para uma 

abordagem seletiva da Convenção da Gestão das Águas de Lastro. Não existe um modelo de suporte 

à decisão para os navios de bandeira portuguesa, não existe informação que auxilie a Análise de Risco 

e respetiva aplicação de isenções, não existe equipas de análise de risco treinadas para o efeito, não 

existe centros de monitorização de espécies, nem existe entidades fiscalizadoras para se a lei estiver 

em falta. 



 

5 

A premissa da minha Dissertação de Mestrado baseia-se na proposta de um protocolo de Análise de 

Risco, possivelmente aplicável aos navios de bandeira portuguesa, cujas rotas contêm o Porto de 

Lisboa. O objetivo consiste numa avaliação da situação atual, no desenvolvimento de uma Análise de 

Risco ajustado à situação portuguesa, que ajude à tomada de decisões relacionada com a possível 

aplicação de isenções, reduzindo assim os custos de prevenção de introdução de espécies exóticas 

sem que os ecossistemas sejam prejudicados. 

1.2 Motivação e Conteúdos 

A informação em relação a esta problemática é muito escassa, pelo que nesta Dissertação de Mestrado 

tenciono apresentar uma visão global da problemática das águas de lastro e possíveis soluções, assim 

como desvendar alguma complexidade associada à Gestão das Águas de Lastro. 

Pessoalmente, observo um certo ceticismo, nomeadamente da parte da comunidade administrativa, 

em muitos aspetos relativos a espécies exóticas, não só devido à complexidade da cadeia de eventos 

que resulta num impacto negativo palpável, mas como alguns dos tópicos não suscitam uma 

preocupação proporcional aos estragos relativos à introdução de uma espécie não-indígena. 

Curiosamente, da parte da comunidade académica, quando me perguntam o que estou a desenvolver 

como Dissertação, observo o oposto: uma preocupação forte em relação a um tema que, salvo raras 

exceções, nunca ouviram falar. Esta foi aliás a minha primeira motivação: um problema 

ambiental/ecológico que, nos meus cinco anos de Engenharia do Ambiente, foi pouco ou nada 

abordado. 

Algumas das perguntas que observo em conferências, entrevistas e conversas informais fundamentam 

esse paradoxo pela sua natureza incerta. Qual é o mal de recebermos espécies de outros mares? O 

ecossistema não resulta num equilíbrio natural? Como é que um organismo de tão pequenas 

dimensões justifica uma reforma à lei ambiental de tão grandes dimensões? E o que pode ser feito? E 

em que é que isso nos afeta? E não é possível tirar proveito dessas espécies exóticas?  

A todas estas comuns e válidas perguntas feitas numa altura de pouco escrutínio académico, tenciono 

apresentar uma resposta, baseada em todo o conhecimento que fui obtendo com entrevistas, literatura 

e conferências, assim como na atividade procedimental que resultou na Análise de Risco apresentada. 

.
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Chapter 2 
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No ano 2000, Hayes & Hewitt (2000) aplicaram uma Análise de Risco Quantitativa à cadeia de eventos 

associada à introdução de espécies exóticas. O estudo realizado consistiu na aplicação de um 

aprofundado protocolo que calcula fatores ambientais, ecológicos e económicos permitindo estimativas 

de risco precisas. Para tal, dados específicos discriminados para cada espécie são necessários. O 

protocolo foi estudado na Austrália, que investiu durante anos em estudos que fornecessem tais dados. 

São condições de existência de dados muito incomuns no resto do mundo, cuja premissa fundamenta 

a presente dissertação. 

O conceito de águas de lastro acarreta um certo grau de complexidade e incerteza que não permite a 

existência de um protocolo de Análise de Risco aplicado a nível global. Encontrar o “modelo correto” 

tem que ter em conta uma incerteza, que deriva da nossa limitada capacidade de prever 

satisfatoriamente o processo de introdução de uma espécie não-indígena num novo meio ambiente 

através de águas de lastro, assim como a sua sobrevivência nesse mesmo meio e a possibilidade de 

resultar num impacto negativo. 

Dada a crescente complexidade dos aspetos ou problemáticas ambientais, ferramentas de suporte à 

decisão terão de ser desenvolvidas de acordo com as necessidades de grandes e variadas quantidades 

de dados. O método de Análise de Risco desenvolvido na presente Dissertação visa abordar essas 

preocupações de uma forma transparente e eficiente, com os dados disponíveis.  

A análise de risco foi abordada pelo método de Correspondência Ambiental seletiva, onde o desfecho, 

ou ação sujeita a avaliação do risco, consiste na introdução de uma espécie no ambiente recetor e o 

seu desenvolvimento foi suportado por uma abordagem modular, integrada em três softwares com 

diferentes funções que, em conjunto, serviram de ferramenta para realizar, explorar demonstrar uma 

Análise ao risco de introdução de espécies não-indígenas por águas de lastro. 

• Microsoft Excel 2016, que suportou a base de dados global, apresentando alguns gráficos e 

tabelas úteis para análise visual. 

• Andad versão 7.2, ferramenta para análise estatística multivariada dos dados ambientais 

referentes ao Porto de Lisboa e portos que lá fizeram escala. 

• ESRI ArcGis versão 10.3.1, sistema de informação geográfica para apresentar graficamente 

os resultados obtidos na análise antecedente. 

A base de dados desenvolvida pela JUP (Janela Única Portuária), do Porto de Lisboa, foi 

disponibilizada pela Eng.ª Vera Godinho. Estes dados apresentam todos os navios que atracaram nos 

19 ancoradouros do Porto de Lisboa de 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.  

Os dados fornecem os detalhes de cada navio lá atracado para além da data e hora de chegada, 

nomeadamente o tipo de navio, a bandeira, o DWT, a capacidade de carga de lastro, o porto seguinte 

e o porto anterior à atracação no Porto de Lisboa (figura 2). A base de dados disponibilidade serviu de 

ponto de partida para toda a análise realizada posteriormente. 
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Figura 2 - Exemplo da folha de Excel que serviu de base de dados, para registo dos portos que fizerem Escala 

em Lisboa, identificação de rotas de risco e identificação de navios sujeitos a isenções. 
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A partir dos dados fornecidos foi identificado os navios que fizeram escala em Lisboa, no ano de 2016, 

registando todos os portos que apareciam identificados como o porto seguinte ou anterior à atracação 

em Lisboa, por parte de navios de atividade de carga e/ou descarga de material comercial, ou seja, 

navios comerciais. Esses portos foram compilados, resultando em 209 navios em escala em Lisboa no 

ano de 2016, em formato Excel. 

Para cada porto de origem e destino foi registado o país a que pertence e o corpo marítimo onde está 

inserido, podendo ser classificado numa de 15 categorias diferentes: abra, angra, baía, bacia, cana, 

estreito, estuário, golfo, lagoa, laguna, lago, mar, oceano, ria ou rio. Este registo foi realizado através 

da utilização da ferramenta geográfica Google Maps Foi também registado, para esse ano, quantas 

vezes o mesmo porto foi assinalado como o porto seguinte ou anterior, de modo a averiguar quais os 

portos com os quais foram partilhados mais navios em trânsito e, possivelmente mais água de lastro, 

com Lisboa.  

De modo a analisar a existência de alguma relação entre a disparidade ambiental e a região geográfica 

em que se insere cada porto, foi identificada a Ecorregião, de acordo com a definição de Spalding et 

al., (2007). Este autor desenvolveu um sistema hierárquico de divisão geográfica marinha costeira 

(MEOW System) baseado em configurações taxonómicas, influenciadas pela história evolutiva, 

padrões de dispersão e isolamento. Como resultado, foi proposto um sistema de 232 ecorregiões 

cobrindo todas as águas costeiras do mundo. 

O passo seguinte foi acrescentar os parâmetros físicos mais comummente usados para análise 

correspondência ambiental, salinidade e temperatura (Barry et al., 2008; Berezina, 2003; Van Den 

Hoek, 1982), para cada porto. Tais dados foram obtidos de Keller et al., (2011), que realizou uma 

Análise de Risco semelhante, em que as únicas variáveis utilizadas para o efeito foram salinidade anual 

média, temperatura anual média, temperatura do mês mais quente e temperatura do mês mais frio, 

para todos os portos que fizeram escala nos portos canadianos e norte-americanos dos Grandes Lagos, 

durante um período de 12 meses. Esses dados foram aproveitados para os 209 portos que atracaram 

no Porto de Lisboa, incluindo o próprio Porto de Lisboa. 

Os dados de salinidade anual média foram determinados em Keller et al., (2011) de quatro maneiras 

diferentes. Aos portos virados para a costa oceânica foi atribuído o valor de salinidade retirado do World 

Ocean Atlas, (2005).  

Para portos em estuários ou rios a menos de 100 km da costa, foi construído um modelo para estimar 

a salinidade, baseado na distância do porto à costa, ao longo do comprimento do rio, e no rácio 

caudal/largura do canal fluvial, medidos com o auxílio de sistemas de informação geográfica. Foi 

considerado um modelo preciso que explicava relativamente bem o comportamento real da salinidade 

em estuários e rios, com 𝑅2 = 0,677. Para portos situados a mais de 100 km da costa ao longo do 

comprimento do rio, foi atribuído o valor de 0 para a salinidade, sendo considerado um sistema de água 

doce sem necessidade de aplicação do modelo descrito acima. 



 

10 

Finalmente, para os portos em que o modelo não era adequado (portos situados em rios que escoam 

para corpos aquáticos de baixa salinidade, como o Mar Negro), o valor atribuído foi o mais próximo de 

um registo da World Ocean Atlas (WOA). Esta aproximação, mesmo que possivelmente sobrestime o 

valor real, foi considerada adequada pelos portos em questão estarem, na maioria dos casos, perto da 

boca do rio. 

A World Ocean Atlas, (2005), assim como para o parâmetro de salinidade anual média, fornece 

informação relativa à temperatura anual média, pelo que uma metodologia semelhante foi usada para 

esse parâmetro: aos portos costeiros é atribuído o valor direto da WOA e para portos no interior é 

aplicada uma regressão modular que estime a temperatura anual média de portos.  

As temperaturas médias mensais em portos costeiros foram obtidas, ainda por Keller et al., (2011), a 

partir da base de dados do Sistema de Monitorização Ambiental Global das Nações Unidas 

(http://www.unep.org/gemswater/) e do Levantamento Geológico dos Estados Unidos. Aos portos no 

interior, foi aplicado uma regressão modular, de Weibull (Mohseni et al., 1998), sob temperaturas 

atmosféricas mensais médias a partir da Climate Research Unit (http://www.cru.uea.ac.uk/). 

Em Keller et al., (2011), estes dados são usados para calcular uma distância euclidiana média 

padronizada num espaço com 𝑝 dimensões (em que 𝑝 equivale ao número de variáveis no sistema 

multivariado, neste caso quatro) que equivale a um parâmetro que aproxima dois pontos (ou portos), 

de acordo com as diferenças entre os valores de cada variável, ou distância ambiental. Esse parâmetro 

é representado por 𝐷1: 

𝐷1(𝑥1, 𝑥2) = √
1

𝑝
∑(

𝑦1𝑗 − 𝑦�̅�

𝜎𝑗

−
𝑦2𝑗 − 𝑦�̅�

𝜎𝑗

)2

𝑝

𝑗=1

 

É argumentado na presente Dissertação que 𝐷1, não é o melhor parâmetro para explicar as diferenças 

entre dois portos no contexto de introduções de espécies não-indígenas por tanques de lastro. Por um 

lado, porque atribui o mesmo peso a cada variável. Por outro, porque aproximar sistemas ecológicos a 

apenas dois dos seus parâmetros físico-químicos, exclui outras variáveis que poderão ser relevantes 

para a colonização de um conjunto distinto de espécies, como o substrato disponível no porto recetor 

das águas de lastro e/ou fatores ecológicos como a potencial competição com espécies que ocorrem 

em cada local recetor. 

De modo a responder a essa preocupação, a presente Análise de Risco acrescenta uma nova variável 

qualitativa, o “tipo de ecossistema do porto recetor”. Essa variável equivale às 15 categorias, referidas 

anteriormente, de acordo com o tipo de corpo de água onde o porto se insere. 

Como o “tipo de ecossistema” é uma variável qualitativa e também para atender ao problema teórico 

do sistema de pesos assumido em 𝐷1, a presente Análise de Risco realiza, com o auxílio do software 

Andad, uma Análise das Correspondências. Este é um método cujo objetivo é a caracterização e 

http://www.unep.org/gemswater/
http://www.cru.uea.ac.uk/
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descrição de um quadro de dados que toma a forma de matriz com dimensão 𝑛 𝑥 𝑝. Na presente 

Dissertação, 𝑛 é o número de portos estudados, neste caso, 210 e 𝑝 é o número de parâmetros 

utilizados para caracterizar cada um dos portos (salinidade média anual, temperatura média anual, 

temperatura do mês mais quente, temperatura do mês mais frio e tipo de ecossistema). Implícito à 

Análise das Correspondências está um sistema de pesos fixado a partir da conceptualização do 

problema (Pereira et al., 2016). 

A Análise das Correspondências fornece um novo conjunto de variáveis, os fatores, que sintetizam de 

forma hierarquizada toda a variância transportada no quadro de dados. Cada um destes fatores contém 

uma quantidade decrescente de variância. O 1º eixo contém a maior proporção da variância associada 

ao quadro de dados enquanto que o último eixo representa a menor proporção. De forma grosseira, 

pode dizer-se que desprezar os últimos eixos corresponde a filtrar o ruído associado ao quadro de 

dados. 

Nos casos em que o quadro de dados contém variáveis quantitativas e qualitativas, a utilização em 

conjunto dos dados quantitativos e dos qualitativos pressupões a transformação prévia das variáveis 

quantitativas em variáveis qualitativas, por divisão dos valores tomados pela variável num número 

limitado de classes (Pereira et al., 2016). 

O resultado obtido é uma folha de Excel com todos os portos inseridos num espaço dimensional 𝑛 eixos 

(𝑛, neste caso, são 7 eixos), onde é possível calcular uma distância euclidiana 𝐷2 entre cada ponto e o 

Porto de Lisboa semelhante a 𝐷1, mas sem necessidade de normalizar as variáveis.  

𝐷2(𝑥1, 𝑥2) = √∑(𝑦1𝑗 − 𝑦2𝑗)2

𝑛

𝑗=1

 

Em jeito de tirar conclusões práticas sobre os resultados de cada distância euclidiana, 𝐷1 e 𝐷2, uma 

análise comparativa entre os dois parâmetros foi realizada em dois passos. Primeiro ordenou-se as 

distâncias euclidianas (ou ambientais) por ordem crescente, ou seja, do porto ambientalmente mais 

semelhante a Lisboa ao porto ambientalmente menos semelhante, registando a sua ordenação em 

tabela. 

Seguidamente, foi criado um modelo geográfico de todos os portos, em ArcGis, assinalando o nível de 

risco de cada um para cada um dos parâmetros a comparar, 𝐷1 e 𝐷2. Portos que representassem alto 

risco de introdução e estabelecimento de espécies não-indígenas, ou seja, portos com baixa distância 

ambiental, foram assinalados a vermelho; e portos que representassem baixo risco de introdução de 

espécies foram assinalados a verde. 

A dicotomia “risco alto/risco baixo” deve ser adequadamente atendida, por ser um resultado binário 

representante de um perigo real com consequências graves de natureza ambiental, económica e à 

saúde humana. Uma vez que a fronteira entre os diferentes níveis de risco, especialmente para 
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parâmetros pouco estudados no contexto das águas de lastro, ainda não foi devidamente abordada 

pela comunidade científica, a alternativa passa pela experimentação entre diferentes fronteiras com 

diferentes níveis de tolerância à introdução de espécies não-indígenas.  

Como tal, foram definidas quatro fronteiras arbitrárias para cada uma das duas matrizes de dados de 

distância ambiental: fronteira situada na média, no 2º tercil, no 3º quartil e no 9º quantil de cada matriz, 

equivalentes a uma tolerância cada vez menor à introdução de espécies. Essa experimentação foi 

apresentada também em modelo geográfico para melhor representação visual, de modo a facilitar a 

análise. O modelo geográfico, como já referido, foi construído com o auxílio do software ESRI ArcGis, 

usando quatro layers de informação (figura 3).  

A primeira layer equivale ao Basemap, servindo apenas para suportar o sistema de coordenadas 

geográficas utilizado que, neste caso, foi o WGS84, e para representar algumas outras características 

físicas como mares e oceanos.  

A segunda layer foi a shapefile criada por Spalding et al., (2007) representante das ecorregiões 

desenvolvidas no mesmo artigo. O objetivo da adição desta layer foi, exclusivamente, para posterior 

discussão da possibilidade de aproximar o risco de uma ecorregião, como um todo, ao risco de todos 

os portos nela inseridos. 

 

Figura 3 - Layers temáticas utilizadas para construção do modelo geográfico em ArcGis. 

A layer “Países” é uma shapefile correspondente a todos os países do globo, acrescentada de modo a 

colmatar algumas irregularidades da layer das ecorregiões, cujos polígonos, por vezes, não estavam 

devidamente desenhados no contorno das zonas costeiras continentais. 

Por fim foi acrescentado o quadro de dados. Este quadro, em formato de Excel, inclui todos os portos 

do sistema, incluindo Lisboa, com as suas devidas coordenadas geográficas, compatíveis com o 

sistema de coordenadas WGS84, e duas colunas equivalentes aos dois parâmetros 𝐷1 e 𝐷2 em estudo. 

A fase final da presente Análise de Risco foi a realização de um estudo económico básico, baseado 

num relatório da Lloyd’s Register (2010). O objetivo é estimar o custo total poupado ao ser concedida 

isenções aos navios que cumpriram os requisitos de baixo risco, associados aos portos que visitaram 

aquando da sua escala em Lisboa. Esta análise económica foi realizada para ambos os parâmetros de 

distância (servindo, mais uma vez, de característica comparativa entre as duas distâncias ambientais) 

e para todos os regimes de tolerância arbitrariamente estudados.  
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3.1 O Lastro em Navios 

3.1.1 A sua importância 

O transporte marítimo de mercadorias ou passageiros requere uma construção naval que garanta a 

segurança e navegabilidade da embarcação para as mais exigentes condições marítimas. Logo, 

quando a embarcação não se encontra totalmente carregada, o aumento na impulsão pode resultar em 

instabilidades transversais e longitudinais que põe em risco a segurança da atividade comercial, 

turística ou militar em curso. Como tal, a diminuição do peso deve ser compensada com a adição de 

um peso adicional que garanta a segurança e navegabilidade do navio. A este peso adicional dá-se o 

nome de lastro. 

Historicamente, o lastro começou por ser material sólido como areia e rochas. No entanto, o avanço 

tecnológico e revolução industrial modificaram a construção naval alterando o material básico de 

navegação de madeira para ferro. Posteriormente, a água revelou-se o lastro mais eficiente (água de 

lastro), carregando-a para tanques (tanques de lastro) projetados especificamente para o efeito. 

A quantidade de água de lastro a acrescentar num navio é acrescentada de acordo com a proporção 

de toneladas de material carregado a bordo com a sua capacidade máxima, ou deadweight (DWT). 

Este parâmetro é variável especialmente em operações portuárias de carga e descarga, pelo que se a 

carga a transportar não for suficiente para se atingir a capacidade máxima, ou no caso de a carga ser 

leve e não atingir o deadweight e, no entanto, o volume de carga ser máximo, lastro deve ser adicionado 

para compensar esse peso. No entanto, ainda é necessária por vezes a adição de lastro atingida o 

DWT, em jeito de redistribuir transversalmente e longitudinalmente os pesos. Além disso, outros fatores 

como condições marítimas e atmosféricas, o consumo de combustível no percurso ou a aproximação 

de águas pouco fundas, podem ser auxiliadas por processos de lastragem.  

Como resultado destes fatores, as embarcações contam fundamentalmente com águas de lastro para 

operações seguras em função da projeção e construção do navio. 

 

3.1.2 O Sistema de Lastro 

O número, tamanho e distribuição dos tanques de lastro pelos navios dependem do tipo e tamanho de 

cada um (figura 4). Os tanques são ligados por sistemas de tubagens e bombagens que executam o 

processo de lastragem e desalastragem, assim como redistribuição da água pelos tanques, auxiliando 

na estabilização dos pesos. 
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Figura 4 - Esquema de tanques de águas de lastro (Fonte: http://www.miseagrant.umich.edu, visto a 29 de 

outubro de 2017). 

 

O conhecimento da capacidade de cada tanque de lastro é de importância vital já que fornece 

informação sobre a navegabilidade do navio e é determinado pelo DWT em unidades de massa. 

Geralmente, quantas mais toneladas de carga o navio suporta, maior o lastro necessário em casos de 

navegação sem a capacidade de carga atingida. Dada a sua importância, a capacidade volumétrica de 

água de lastro está devidamente legislada (DNV, 2015). 

No entanto, o desenvolvimento de novas tecnologias que permitem operações de carga e descarga 

mais rápidas resulta numa necessidade de construção de novos navios com capacidades de carga 

semelhantes com maiores capacidades de sistemas de lastro.  

O sistema de lastragem consiste em operações com o sentido oposto às operações de carga, ou seja, 

quando um navio carrega carga, a água de lastro é despejada para compensar o peso e o equilíbrio da 

embarcação e vice-versa. Os processos de lastragem e deslastragem podem ser executados em 

navegação ou em ancoragem, dependendo do tipo de navio, das condições de navegação e 

meteorológicas, podendo a água ser captada gravitacionalmente ou por bombeamento. 

Devido à disposição das cabeças de sucção das bombas nos tanques de lastro, a quantidade de água 

residual no seu interior após deslastragem é em geral cerca de 5 a 10% do volume do tanque de lastro 

(David, 2015). Esta singularidade vai ser um aspeto de importância significativa a ser considerado na 

análise do problema nos próximos capítulos.  

 

http://www.miseagrant.umich.edu/
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3.1.3 Descargas de Águas de Lastro 

Após a compreensão do funcionamento de um sistema de lastro e a sua importância histórica, resta 

saber então quanta água de lastro é descarregada localmente ou mundialmente e qual a importância 

desse parâmetro. 

Como já foi referido anteriormente, uma vez que a capacidade dos tanques de lastro é dependente das 

dimensões do navio, da sua capacidade de carga e da sua função, seria coerente concluir que quanto 

mais volume de carga um navio de grandes dimensões carregar, mais toneladas de água de lastro são 

descarregadas. No entanto, a realidade não é assim tão simples. O tipo de carga também afeta esse 

parâmetro, e.g. carga mais leve como algodão, papel ou madeira implica a maior necessidade de 

carregamento de lastro e consequente descarga, para compensar o facto do DWT não ter sido atingido. 

O inverso acontece para carga mais pesada como aço, cobre ou carbono.  

A quantidade de água de lastro descarregada também depende das condições meteorológicas, já que 

condições mais adversas requerem maior estabilidade do navio como garantia de segurança, 

resultando numa maior necessidade de lastro a carregar. 

A quantidade de água de lastro carregada e descarregada deve ser devidamente reportada em 

formulário. Os Ballast Water Reporting Forms são documentos desenvolvidos pela IMO que auxiliam a 

gestão das águas de lastro (Sardinha et al., 2013). No entanto, os dados não são devidamente 

transcritos para formato digital, impossibilitando uma análise rigorosa e útil (Engª. Vera Godinho, Porto 

de Lisboa, com. pess.). Das 1127 entradas de navios no Porto de Lisboa que tiveram lugar desde 1 de 

janeiro de 2016 a 31 de dezembro do mesmo ano, apenas 235 (20,6%) reportaram valores de água de 

lastro descarregada. 

 

3.2 A Transferência de Organismos Perigosos 

3.2.1 Águas de Lastro como Causa 

Desde a primeira observação da introdução de uma espécie não-indígena cuja causa foi atribuída às 

águas de lastro, que diversos cientistas reportam o paralelismo entre a troca comercial marítima e a 

invasão a larga escala de espécies marítimas em ecossistemas globais  

Ostenfeld, em 1908, verificou que a ocorrência em massa da espécie de fitoplâncton Odontella sinensis 

em 1903 no Mar do Norte era devida ao seu transporte dentro de tanques de lastro (Ostenfeld, 1908, 

visto em Hallegraeff, 1993) Mais ainda, avanços tecnológicos na indústria naval representam, 

certamente, uma maior taxa de sobrevivência de organismos dentro dos tanques desencadeada pela 

construção de navios maiores e mais rápidos. 
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Muitas introduções de espécies para além da sua área de dispersão devem-se ao movimento natural 

de espécies, e.g., alguns crustáceos de pequenas dimensões da ordem dos Cladorecerans conseguem 

viajar largas distâncias incrustados nas patas de aves ou às carapaças de tartarugas (Pfaller et al., 

2008). No entanto, as espécies aquáticas têm sido transportadas com o auxílio humano desde a 

construção das primeiras embarcações. 

O International Council for the Exploration of the Sea (ICES) verifica que, para os seus Estados 

Membros (incluindo Portugal), ocorre uma nova introdução com a formação de uma nova população 

para além da sua capacidade natural de dispersão aproximadamente a cada nove semanas (Minchin 

et al., 2005). 

O presente subcapítulo foca-se nos movimentos de espécies indígenas, não-indígenas e criptogénicas, 

dentro de tanques de águas de lastro e os seus impactos, sejam positivos, como aproveitamento 

económico, ou negativos, podendo resultar em consequências económicas, ambientais e na saúde 

humana. 

3.2.2 Definição de Termos 

À medida em que o problema das águas de lastro tem vindo a ser explorado pela comunidade científica, 

diversos termos têm vindo a ser usados de acordo com as espécies transitadas dentro dos tanques e 

dos seus respetivos impactos associados. Apesar de não haver um acordo definitivo, algumas destas 

definições têm sido usadas com maior popularidade. 

A ANS Task Force descreve ANS (aquatic nuissance species) como espécies não-indígenas (non-

indigenous species, NIS) que ameaçam a diversidade e abundância de espécies nativas, a estabilidade 

ecológica de águas infestadas, ou qualquer atividade comercial, agrícola, recreativa ou de aquacultura 

dependente de tais águas. Define ainda Espécies Invasoras como qualquer espécie ou outro material 

biológico (incluindo sementes, ovos e esporos) transportados para um ecossistema para além do seu 

alcance histórico, intencionalmente ou acidentalmente, e que se reproduza e se dissemine rapidamente 

para novas localizações, causando danos económicos ou ambientais ou danifique a saúde humana. 

Uma definição mais abrangente é a usada pela Convenção de Gestão de Águas e Lastro (BWM) nas 

Guidelines G7, elaboradas na Resolução MEPC 162(56) (IMO, 2007b) que define NIS como “quaisquer 

espécies para lá do seu alcance nativo, transportadas intencionalmente ou acidentalmente por 

humanos ou por processos naturais”.  

A resolução anterior define ainda espécies criptogénicas, como “espécies de origem desconhecida”. 

Mais ainda, é incluído o termo de Organismos Aquáticos Nocivos e Patogénicos (Harmful Aquatic 

Organisms and Pathogen, HAOP) que surge na Convenção BWM definido como organismos aquáticos 

e patogénicos que, se introduzidos em ambientes marinhos incluindo estuários ou cursos de água doce, 

podem criar riscos ao ambiente, saúde humana, propriedade ou recursos, prejudicar a diversidade 

biológica ou interferir com outros usos legítimos dessas áreas (IMO, 2004). Como resultado, o termo 

HAOP inclui NIS e espécies criptogénicas potencialmente danificadoras, assim como organismos 

patogénicos. 
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3.2.3 Águas de Lastro como vetor de introdução 

Vetores de introdução são os meios físicos através dos quais espécies são transportadas de uma região 

biogeográfica para outra. Apesar de alguns mecanismos naturais contribuírem para a disseminação 

local da espécie, a sua dispersão transoceânica e interoceânica deve-se, maioritariamente, à ação 

intencional ou acidental dos humanos. 

Em ambientes aquáticos existem 52 vetores de introdução distintos, divididos em 7 categorias (Minchin 

et al., 2005), incluindo navios, ou outras estruturas movíveis, e atividades aquícolas.  

Existe um consenso geral entre a comunidade científica que águas e sedimentos de lastro são os 

principais vetores de introdução de espécies marinhas (Figura 5). Os tanques de lastro contêm habitats 

distintos, como a própria água, os sedimentos que se acumulam no fundo do tanque e as paredes do 

próprio tanque, promovendo a existência de um nicho para os organismos aquáticos (Gollasch et al., 

2015). 

 

 

Figura 5 - Frequência dos primeiros registos de espécies não indígenas de acordo com o vetor de introdução 

mais provável entre 1998 e 2002 a nível mundial. Fonte: Minchin et al., 2005. 

 

Algumas estimativas indicam que o número de espécies que transitam em navios deve rondar a ordem 

das 7000 espécies diárias, valor que exclui a transferência de microrganismos como bactérias e 

organismos patogénicos (Carlton, 1999). 

É de referir que estas estimativas são baseadas em cenários e pressupostos debatíveis que, com 

certeza, terão uma margem de erro. O que importa frisar não é a exatidão do número em si, mas a 

escala absoluta do processo e as suas implicações ao nível de introduções de espécies. À medida em 

que a população humana cresce, o comércio marítimo aumenta, assim como o movimento global das 

águas de lastro. O número de inoculações em tanques de lastro aumenta levando, inevitavelmente, a 

mais introduções bem-sucedidas. 
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As análises de amostragens realizadas exaustivamente ao longo das últimas décadas demonstram a 

nítida abundância e diversidade de espécies encontradas nos tanques de água de lastro. Entre 1994 e 

2003, só em estudos europeus, em 565 navios usados para amostragem, foram identificadas mais de 

1000 espécies diferentes, incluindo maioritariamente crustáceos, moluscos, poliquetas e algas 

(Gollasch et al., 2015).  

Em geral, os organismos encontrados são de pequenas dimensões, mais aptos de sobreviver as 

condições adversas criadas pelos bombeamentos de água em processos de lastragem. No entanto, 

peixes com até 15 centímetros de comprimento foram encontrados nesses mesmos estudos (Gollasch 

et al., 2002). 

No entanto, a escala da problemática não está apenas relacionada com a diversidade das espécies 

que transitam auxiliadas pelo vetor das águas de lastro. Também é de referir o elevado número de 

indivíduos reportados como presentes em tanques de lastro passíveis de sobreviverem à descarga no 

destino final. A tabela 1 resume os resultados de um conjunto de estudos reportados pelo IMO, 

justificando o desenvolvimento de um instrumento administrativo de gestão de águas de lastro. 

 

Tabela 1 - Resumo do número de diferentes organismos por litro. Fonte: ICES/IOC/IMO Study Group on Ballast 

and Other Ships Vectors (SGBOSV), 2003. 

 
Número de 
amostras 

Número e intervalo 
por litro 

Desvio padrão médio 
por litro 

Zooplâncton 429 0-172 4.64±0.71 

Fitoplâncton 273 1-49.7x106 299x103±183x103 

Bactérias 11 2.4x108-1.9x109 8.3x108±1.7x107 

Vírus 7 0.6*109-14.9*109 7.4x109±2.9x109 

 

O elevado número de organismos vivos presentes nas amostras de águas de lastro efetuadas durante 

os processos de lastragem indica a alta probabilidade de uma população ser viável após descarga num 

ecossistema recetor, i.e., introdução da espécie. 

De referir que, no entanto, o transporte de uma espécie não resulta necessariamente numa colonização 

de uma nova região. Desde a sua captação até ao estabelecimento de uma nova população, existe 

uma cadeia de eventos que uma determinada espécie tem de enfrentar para que tal aconteça. Para 

além de ter de sobreviver ao processo de captação de água para os tanques, ao tempo de viagem, 

assim como à respetiva descarga no ambiente recetor, as espécies transitadas necessitam de 

apresentar um número de indivíduos suficientes para que a população se estabeleça (propágulo), que 

depende de espécie para espécie (Gollasch et al., 2015). Mais ainda, as condições do ambiente recetor 

nem sempre são propícias para o estabelecimento de uma espécie oriunda de um ecossistema 

diferente. 
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3.2.4 A Transferência e os Impactos das NIS 

A EASIN, iniciativa criada pelo Centro Comum de Investigação da União Europeia (JRC, Joint Research 

Center), recolhe a dispersa informação acerca de espécies não-indígenas na Europa proveniente de 

13 fontes. A 15 de Julho de 2017, a plataforma indicava a ocorrência de 1432 espécies marinhas não-

indígenas e criptogénicas na União Europeia. Dessas, a introdução de 688 foi atribuído ao vetor 

shipping, e desse número, 130 representam um elevado impacto negativo (EC-JRC, 2017). 

A DAISIE é outra base de dados europeia que, em 2009, registava 737 NIS marinhas (excluindo as 

espécies criptogénicas) na Europa, discriminadas por países (Figura 6). Reporta ainda a existência de 

menos de 50 NIS marinhas em Portugal (Galil et al., 2009; Katsanevakis et al., 2013). Atualmente usada 

para fazer os registos anuais de espécies não-indígenas para o Concelho Internacional para a 

Exploração do Mar (ICES), a AquaNIS, outro sistema global de informação referente às NIS e espécies 

criptogénicas reporta a existência de 137 espécies não-indígenas na Costa Ibérica (AquaNIS, 2015). 

 

 

Figura 6 - Número de espécies não-indígenas introduzidas na União Europeia, por país. Fonte: Katsanevakis et 

al., (2013) 

 

Apesar de serem as melhores estimativas europeias existentes à data, ambos os valores são, com 

grande probabilidade, menores que os reais. Paula Chainho (com. pess.), compilando os vários estudos 

realizados em Portugal, aumentou este número para 154 NIS e espécies criptogénicas observadas, 74 

dessas totalmente estabelecidas em áreas costeiras, estuários, lagos ou ilhas e 19 potencialmente 

introduzidas por águas de lastro. Contando com as espécies cujo estatuto populacional é desconhecido, 

esse valor sobe para 30 NIS ou espécies criptogénicas estabelecidas em território português 
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potencialmente introduzidas por águas de lastros. Esta enorme discrepância deve-se, muito 

provavelmente, ao facto de Portugal, até à data, não possuir uma base de dados de NIS nacional online 

atualizável (Chainho et al., 2015). 

A grande maioria das NIS introduzidas é, no entanto, inofensiva, de acordo com os dados da EASIN 

(EC-JRC, 2017). É por isso, a restante parte que, resultando nalgum impacto negativo, leva à 

necessidade de criação de medidas de prevenção e mitigação para todas as espécies não-indígenas, 

uma vez que muitas vezes os impactos negativos são desconhecidos até à sua ocorrência num 

determinado ecossistema. 

Os impactos das espécies introduzidas variam significativamente entre si, em escala e em natureza. 

Os exemplos mais referidos na literatura científica consistem em espécies não-indígenas que 

provocaram consequências negativas extremas, por vezes catastróficas e/ou irreversíveis. Neste 

capítulo são seguidamente apresentados alguns exemplos de espécies exóticas transportadas por 

águas de lastro e os impactos causados após a sua introdução. 

O caranguejo peludo chinês, Eriocheir sinensis, (figura 7) foi primeiro encontrado fora da sua região 

nativa em 1912, na Alemanha (Gollasch, 1999). Sendo indígena na China, esta espécie foi introduzida 

na Europa por águas de lastro. Desde então, é reportada a sua presença completamente estabelecida 

na costa Este e Oeste dos Estados Unidos da América, Canadá, Mar Mediterrâneo, Atlântico Nordeste, 

estando totalmente estabelecida na costa portuguesa, Mar do Norte e Mar Báltico (Benson & Fuller, 

2009; Cabral & Costa, 1999; DAISIE, 2006; Rainbow et al., 2003; Veilleux & de Lafontaine, 2007). 

 

 

Figura 7 - Caranguejo peludo chinês, Eriocheir sinensis. Fonte: Rainbow et al., 2003. 

 

Os impactos gerados pelo caranguejo são graves e de várias naturezas. Para além de competir por 

alimento pesqueiro procurado por humanos, a espécie consome gastrópodes e bivalves, por vezes 

conduzindo à sua extinção (Gollasch, 1999). 

Destruindo equipamento de pesca, danificando barragens e predando diversas famílias de peixes, o 

caranguejo peludo chinês representa também um elevado risco na indústria da pesca e energética. 
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Também a saúde humana é afetada pela presença do caranguejo. Sendo um hospedeiro secundário 

do parasita pulmonar Paragonimus westermani, a espécie Eriocheir sinensis pode servir de vetor de 

sintomas tuberculosos em humanos (ANS Task Force, 2002). 

No rio Tejo e o seu estuário, a espécie é bastante conhecida pela comunidade piscatória como 

responsável por destruir equipamento das artes das pescas, sendo por vezes considerada por “praga”  

(Coelho, 2013). É-lhe, por vezes, atribuído um forte valor gastronómico, sendo comercializado a 

compradores chineses e espanhóis. No entanto, o seu destino final é maioritariamente captura e 

posterior eliminação. 

Espécies de fitoplâncton, nomeadamente as diatomáceas e os dinoflagelados, também possuem 

grande potencial de transferência global por águas de lastro e consequente introdução bem-sucedida 

destas espécies, podendo ocorrer até 300 milhões de células num tanque de lastro (Gustaaf M. 

Hallegraeff & Bolch, 1991). 

Uma em particular, do género Pseudo-nitzschia (figura 8), num estudo realizado por MacDonald & 

Davidson (visto em Hallegraeff, 1998), foi encontrada em 37% dos navios amostrados, posteriormente 

descarregada em portos escoceses por águas de lastro.  

Das 32 espécies do género Pseudo-nitzschia descritas em literatura, 11 são tóxicas (Quirog, 2006, visto 

em Ljubešić et al., 2011) e produzem ácido domóico (Bates et al., 1998). Este aminoácido neurotóxico 

é responsável por Amnesic Shellfish Poisoning (ASP). Na bacia mediterrânica, o Pseudo-nitzschia é 

persistente e uma componente dominante dos agrupamentos fitoplanctónicos. É possível encontrar-se 

onze espécies distintas de Pseudo-nitzschia na Ria de Aveiro, Portugal (Churro et al., 2009). 

 

 

Figura 8 - Pseudo-nitzschia australis (Frenguelli). Fonte: 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=47045, visitada a 23 de julho de 2017. 

 

 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=47045
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Vítimas mortais são reportadas todos os anos, atribuídas ao consumo de marisco contaminado com 

toxinas. Como tal, as águas de lastro e os sedimentos no fundo dos tanques são considerados um dos 

mais importantes (se não o mais importante) vetor de transferência de diatomáceas e dinoflagelados 

potencialmente tóxicos. 

Apesar da investigação realizada no âmbito das águas de lastro se focar maioritariamente no reino 

animal, os microrganismos são, indisputavelmente, os organismos aquáticos mais abundantes. As suas 

elevadas densidades (Wommack & Colwell, 2000) permitem a introdução global via águas de lastro em 

maiores números do que para qualquer outra classe (Drake et al., 2007). 

Em abril de 1991, o The New York Times noticiou que “uma epidemia de rápido movimento de cólera 

que já matou 1100 e adoeceu 150’000 peruanos, desde janeiro, já se disseminou pelo Equador e Chile. 

Casos isolados foram reportados no Chile e nos Estados Unidos da América (…)” (The New York 

Times, 1991). Estudos realizados posteriormente demonstram que as amostras da estirpe recolhida 

em águas de lastro amostradas em Mobile, no estado do Alabama, são indistinguíveis da estirpe Vibrio 

cholarae O1 (McCarthy & Khambaty, 1994) que epidemiou a América Latina. 

A investigação realizada sobre a estirpe Vibrio cholarae O1 referem a América Latina como a sua fonte 

mais provável, implicando fortemente navios cargueiros como os vetores de transmissão destas 

estirpes para as áreas costeiras dos Estados Unidos. 

A natureza imprevisível observada através do histórico de introduções de espécies não-indígenas por 

todo o mundo sugere a aplicação de um regime precaucional de análise de risco, tratando todos os 

navios em trânsito como potenciais vetores perigosos de introdução de espécies invasoras. 
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4.1 Enquadramento Global 

A perceção pública referente ao perigo ambiental, económico, social e cultural que invasões de 

espécies não-indígenas representam tem aumentado nas últimas décadas, acompanhando o 

desenvolvimento e intensificação das políticas criadas para os prevenir, eliminar ou mitigar.  

A biodiversidade, ou diversidade biológica, é um valor ambiental que representa a variabilidade de 

todas as formas naturais. A biodiversidade inclui, assim, o ambiente marinho. Num mundo coberto na 

sua maioria por oceano, contabilizando em cerca de 95% da biosfera global total, é de estranhar que, 

ao contrário da perda de biodiversidade terrestre, a conservação do ambiente marinho em geral, e a 

introdução acidental ou intencional de NIS em particular, demorou a ser tida em consideração do ponto 

de vista legislativo. Vários fatores contribuíram para este fenómeno como a pouca sensibilização 

pública e o limitado conhecimento base sobre os efeitos das atividades humanas sobre funções dos 

ecossistemas marinhos.  

Essencialmente, a proteção marinha encontrou desafios baseados no limitado investimento social para 

a investigação científica aplicada, aliado a um requerimento mal concebido de prova conclusiva que as 

crescentes exigências do mar o danificam (Rieser, et al. 2005). Mais ainda, a conjetura errada de que 

os usos económicos do mar têm precedência sobre os usos não-consumptivos e a integridade dos 

ecossistemas marinhos, e o facto dos benefícios monetários de exploração serem mais fáceis de 

calcular que os custos, levam os gestores e decisores a se preocuparem mais com a imposição de 

custos económicos de curto-prazo do que evitar danos ecológicos a longo-prazo, difíceis de quantificar. 

Mais ainda, os impactos, por vezes catastróficos, das invasões biológicas terrestres são facilmente 

observáveis, contrariamente a invasões marinhas que se mantém despercebidas durante anos (Cohen 

& Carlton, 1998). 

Hoje existem muitos regimes e instituições, internacionais e locais, orientadas para a conservação da 

vida selvagem marinha e sistemas naturais. Baseados, na sua maioria, no enquadramento legal 

aplicado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), assinada por Portugal 

na mesma data de publicação, a UNCLOS surgiu como arma à sobre-exploração dos oceanos, 

prolongando a jurisdição dos Estados assinantes para 200 milhas náuticas da sua costa, colocando 

limitações na atividade piscatória em alto-mar. 

A Convenção definiu ainda obrigações para todos os Estados no âmbito da proteção e preservação do 

ambiente marinho e legislou, no Artigo 196º que “os Estados devem tomar as medidas necessárias 

para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho resultante (…) da introdução intencional 

ou acidental num sector determinado do meio marinho de espécies estranhas ou novas que vale 

possam provocar mudanças importantes e prejudiciais” (UNCLOS, 1997). 

Desde então, a UNCLOS mantem-se como o principal instrumento de responsabilidade ambiental 

aplicada à proteção de ecossistemas marinhos. No entanto, o novo conceito de desenvolvimento 

sustentável conduziu a uma melhorada relação entre atividades humanas e o meio ambiente que as 

rodeia e com ela uma melhor articulação do que foi abordado pela UNCLOS. 
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Em 1992, na Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, foram assinadas a 

Declaração do Rio e a Agenda 21. A Declaração do Rio, integrada no conceito de desenvolvimento 

sustentável, continha os 27 princípios de desenvolvimento futuro da lei nacional e internacional e 

tomada de decisão. Entre estes 27, hoje em dia aplicados nos sistemas regulamentares modernos, 

encontram-se entre os mais conhecidos, a abordagem de precaução, o princípio do Poluidor-Pagador 

e a Avaliação do Impacto Ambiental. 

A Agenda 21 (Cupeto et al., 2007; UNCED, 1992), surgiu com o objetivo de alcançar o desenvolvimento 

sustentável no século XXI. Este plano de gestão global não vinculativo cobre quase todos os sectores 

de atividade humana e as respetivas interações com o meio ambiente, inclusive, no Capítulo 17, a 

proteção dos oceanos e áreas costeiras. 

A secção 17.30 dispõe que: 

“Estados membros, atuando individualmente, bilateralmente, regionalmente ou 

multilateralmente e dentro do quadro legislativo da IMO e outras organizações 

internacionais relevantes, sejam sub-regionais, regionais ou globais, conforme 

apropriado, devem responder à necessidade de medidas adicionais que abordem a 

degradação do ambiente marinho: 

a. Do shipping, através: 

vi. Da consideração da adoção de rules apropriadas no âmbito de descargas 

de águas de lastro de modo a prevenir a propagação de organismos não-

indígenos;” 

O conhecimento da problemática das águas de lastro começava a crescer no mundo legislativo, mas 

os meios para o resolver eficientemente ainda precisavam de ser desenvolvidos. A Convenção sobre 

Diversidade Biológica (United Nations, 1992), participada até à data por 196 Estados, reiterava a 

abordagem da UNCLOS a uma maior escala. No entanto, o seu desenvolvimento gerou algumas 

dificuldades administrativas, uma vez que a proteção da biodiversidade, inerentemente, cruza várias 

fronteiras administrativas relacionadas com recursos naturais, agricultura, planeamento urbano, 

transporte, desenvolvimento económico e proteção ambiental (McConnell, 2002). 

A devastação causada pelas introduções de espécies não-indígenas trazidas por águas de lastro 

continuou, assim, a disseminar-se por diversos países. Eventos como a introdução da medusa 

predatória Mnemiopsis leidyi no Mar Negro, que provocou danos ecológicos ao nível das populações 

de ovos e larvas de peixes, diminuindo significativamente a carga pescada anual no Norte do mar 

(Shiganova, 1998), e a introdução da estrela do mar Asterias amurensis, predadora de bivalves raros 

e bentónicos da Tasmânia (Byrne et al., 1997), foram exemplos que estimularam a necessidade de 

criação de uma Convenção que enfrentasse o problema. 
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4.2 A Convenção para a Gestão das Águas de Lastro 

A IMO manifestou a sua preocupação sobre introduções de espécies e os consequentes impactos 

negativos em 1973. Desde então possíveis instrumentos que lidem com o tópico das introduções de 

espécies marítimas tem sido desenvolvido pelo Comité de Proteção do Meio Marinho (MEPC) da IMO. 

A Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas e Sedimentos de Lastro dos Navios 

(Convenção BWM) foi adotada em fevereiro de 2004 numa conferência diplomática em Londres (IMO, 

2004). 

Sendo de preocupação global e reconhecendo que alguns estados portuários tinham já desenvolvido 

algumas medidas individuais que combatam a problemática, o tema requer regulações globais para 

implementação eficaz e interpretação uniforme. A Convenção consiste em 22 artigos, cinco secções e 

dois apêndices.  

O seu conteúdo foi desenvolvido com o objetivo de “prevenir, minimizar e ultimamente eliminar os riscos 

ao ambiente, saúde humana, propriedade e recursos, resultantes de transferência de organismos 

aquáticos nocivos e agentes patogénicos através do controlo e gestão das águas e sedimentos de 

lastro dos navios, assim como evitar efeitos secundários indesejados desse controlo e encorajar o 

desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias relacionadas” (IMO, 2004). 

A Convenção entra em vigor 12 meses após a data em que 30 Estados Portuários, com frota mercantil 

cumulativa de 35% ou superior à totalidade da indústria naval mercantil, a assinarem. Tal aconteceu a 

8 de setembro de 2016 que, num comunicado oficial, a Câmara Internacional da Marinha Mercante 

(ICS) anunciou a entrada da Finlândia na Convenção BWM e, como tal, o novo regime de “proteção de 

ecossistemas locais dos impactos de espécies invasoras entrará em vigor a nível mundial em setembro 

de 2017” (ICS, 2016). 

A sua implementação global e universal é suportada por 15 diretrizes/orientações (ver tabela 2), 

destinadas a fornecer um quadro legislativo que garanta e facilite a concretização da Convenção BWM. 

Estas diretrizes são o resultado de múltiplas negociações internacionais, por vezes comportando alguns 

assuntos controversos que dificultaram a chegada a um acordo (Gollasch et al., 2007). 
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Tabela 2 - Diretrizes para implementação da Convenção Internacional para a Gestão das Águas de Lastro e data 

de adoção. Tabela adotada de (David et al., 2015). MEPC, Marine Environmental Protection Committee (Comité 

de Proteção do Ambiente Marinho). 

Título Data de adoção 

Guidelines for Sediment Reception Facilities (G1) MEPC 55, outubro de 2006 
(IMO, 2006d) 

Guidelines for Ballast Water Sampling (G2) MEPC 58, outubro de 2008 
(IMO, 2008a) 

Guidelines for Ballast Water Management Equivalent 
Compliance (G3) 

MEPC 53, julho de 2005 
(IMO, 2005b) 

Guidelines for Ballast Water Management and 
Development of Ballast Water Management Plans (G4) 

MEPC 53, julho de 2005 
(IMO, 2005c) 

Guidelines for Ballast Water Reception Facilities (G5) MEPC 55, outubro de 2006 
(IMO, 2006c) 

Guidelines for Ballast Water Exchange (G6) MEPC 53, julho de 2005 
(IMO, 2005a) 

Guidelines on95 Risk Assessments under Regulation A-4 
(G7) 

MEPC 56, julho de 2007 
(IMO, 2007b) 

Guidelines for the Approval of Ballast Water Management 
Systems (G8) 

MEPC 58, amendado por MEPC 70, 
outubro de 2016 (IMO, 2016) 

Procedure for Approval of Ballast Water Management 
Systems that make use of Active Substances (G9) 

MEPC 53, amendado por MEPC 57, 
abril de 2008 (IMO, 2008b) 

Guidelines for Approval and Oversight of Prototype Ballast 
Water Treatment Technology Programmes (G10) 

MEPC 54, março de 2006 
(IMO, 2006a) 

Guidelines for Ballast Water Exchange Design and 
Construction Standard (G11) 

MEPC 55, outubro de 2006 
(IMO, 2006b) 

Guidelines for Sediment Control on Ships (G12) MEPC 55, amendado por MEPC 63, 
março de 2012 (IMO, 2012a) 

Guidelines for Additional Measures Including Emergency 
Situations (G13) 

MEPC 56, julho de 2007 
(IMO, 2007a) 

Guidelines on Designation of Areas for Ballast Water 
Exchange (G14) 

MEPC 55, outubro de 2006 
(IMO, 2006e) 

Guidelines for Port State Control (G15) MEPC 67, outubro de 2014 
(IMO, 2014) 
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4.2.1 Requisitos da Convenção BWM 

As regulações D-1 e D-2 da Convenção introduzem as normas standard como medidas de proteção 

com implementação sequencial, aplicadas a navios individuais.  

 

4.2.1.1 Regulação D-1, Ballast Water Exchange Standard 

A Regulação D-1, Ballast Water Exchange Standard requere que os navios substituam um volume 

mínimo de lastro de 95% (IMO, 2005a).  

Ballast Water Exchange (BWE) é um método de gestão de águas de lastro assente na substituição da 

água presente no tanque e captada na origem por água salgada captada em mar alto. O princípio 

associado a esta abordagem baseia-se no pressuposto de que organismos captados junto à costa, 

quando descarregados em alto mar, dificilmente sobreviverão devido às condições ambientais 

oceânicas caracterizadas por salinidades mais elevadas e ausência de substrato disponível. 

Adicionalmente, organismos de alto mar, para além de captados em muito menor concentração, não 

conseguirão sobreviver aquando da sua descarga junto à costa. 

O BWE foi originalmente orientado para navios que realizem rotas transoceânicas (figura 9). No 

entanto, devido à falta de métodos alternativos, tem também sido utilizado em rotas marítimas costeiras 

e regionais (figura 10). 

O método de gestão BWE apresenta algumas limitações. Certos estudos de amostragem a bordo de 

navios comerciais resultaram numa concentração e diversidade maior de diatomáceas e dinoflagelados 

após substituição do lastro (McCollin et al., 2007). Para zooplâncton, por outro lado, foi observado um 

decréscimo em concentração, por vezes até com um aumento na diversidade de espécies (McCollin et 

al., 2008). Tais resultados sugerem que o método BWE deve apenas ser usado em determinadas 

circunstâncias. 

Para além disso, nem sempre é possível efetuar uma troca eficiente das águas de lastro em viagens 

de curta duração. Tomando como exemplo a análise do tráfego marítimo registado no Porto de Lisboa 

em 2016, de 1538 viagens comerciais marítimas, 1329 são rotas intracontinentais, ou seja, para ou de 

portos europeus, mediterrânicos e para o Mar Negro, representando 86,4% das rotas comerciais 

marítimas (tratamento realizado a dados fornecidos pelo Porto de Lisboa). O tráfego marítimo em rotas 

costeiras e regionais representa, então, um risco acrescido para o transporte de NIS. 

Mais ainda, uma remoção de 95% do volume de água de lastro, não resulta obrigatoriamente numa 

eliminação biológica adequada já que a distribuição de organismos no interior dos tanques não é 

homogénea (Murphy et al., 2002). Estudos de amostragem mostram que a eficácia na eliminação de 

organismos dos tanques de lastro por substituição pode resultar em 67 a 86% para zooplâncton de 

água doce (Locke et al., 1991; Locke et al., 1993) e 48% para diatomáceas e dinoflagelados (Dickman 

& Zhang, 1999).  

 



 

30 

As causas da discutivelmente baixa eficácia do método de gestão D-1 são físicas. A água residual que 

permanece no tanque após substituição promove a “re-suspensão” dos organismos após nova entrada 

de lastro (a maneira como os tanques de lastro são projetados, nomeadamente a localização da bomba, 

impede que a água seja completamente descarregada). 

Em contrapartida, as diretrizes G6 (Tabela 2) que fornecem as informações de execução do método 

BWE caracterizam algumas boas práticas a ser consideradas. A Convenção dispõe, na Regulação B-

4, parágrafo 1.1 (IMO, 2004), que: 

“Um navio que realize Substituição de Águas de Lastro […] devem, sempre que 

possível, realizar essa atividade pelo menos a 200 milhas náuticas da costa mais 

próxima e em águas com, pelo menos, 200 metros de profundidade.”. 

No entanto, tendo em conta que, segundo a Convenção, um navio não deve ser forçado a ser desviado 

da rota para garantir os requisitos da mesma, muitas vezes o método, especialmente para rotas 

regionais ou intracontinentais, não garante eficácia adequada. 

Pode, porém, ser argumentado que o método de substituição de lastro BWE como ferramenta de gestão 

da Convenção BWM é um método a ser considerado para situações em que o navio representa um 

risco médio/baixo de introdução de NIS. 

 

 

Figura 9 - Mapa representativo das principais rotas intercontinentais (linhas azuis). As zonas a rosa representam 

a área dentro de 200 milhas náuticas da costa mais próxima e profundidade < 200 metros. As zonas a vermelho 

indicam a área até 50 milhas náuticas da costa. Fonte:(David et al., 2015). 
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Figura 10 - Principais rotas europeias representadas pelas linhas vermelhas. As zonas a rosa representam a 

área delimitada por 50 milhas náuticas e 200 milhas náuticas a uma profundidade < a 200 metros. Fonte:(David 

& Gollasch, 2008). 

 

4.2.1.2 Regulação D-2, Ballast Water Performance Standard 

A introdução da Regulação Ballast Water Performance Standard foi originalmente sugerida como 

segunda fase de implementação gradual, sendo mais eficiente na redução da quantidade de 

organismos descarregados em água de lastro, comparativamente ao processo de BWE. 

Consequentemente a implementação gradual tem por objetivo dar tempo aos navios antigos para 

implementarem Sistemas de Tratamento de Água de Lastro e aos navios em construção de os incluírem 

assim que fiquem operacionais. No entanto, devido à falta de métodos de gestão que garantissem o 

cumprimento da regulação D-2 na data proposta, o método de gestão do lastro mais frequente continua 

a ser o BWE. 

A Regulação D-2, Ballast Water Performance Standard requer navios a descarregarem o lastro apenas 

quando um número viável de organismos, abaixo dos limites especificados, é despejado com a 

descarga de água de lastro no meio recetor. Nomeadamente, nos parágrafos 1 e 2 da Convenção a 

Regulação D-2 dita: 

“1.  Navios que realizem Gestão de Águas de Lastro de acordo com este 

regulamento devem descarregar menos de 10 organismos viáveis com dimensão 

mínima maior ou igual a 50 micrómetros por metro cúbico e menos de 10 
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organismos viáveis com dimensão mínima menor que 50 micrómetros e maior ou 

igual a 10 micrómetros por mililitro; e a descarga de micróbios indicadores não 

devem exceder as concentrações específicas descritas no parágrafo 2. 

2.  Micróbios indicadores, como standard de saúde humana, devem incluir:  

.1 Vibrio cholerae (O1 e O139) toxicogénicos com menos de 1 unidade 

formadora de colónias (UFC) por 100 mililitros ou menos de 1 UFC por grama 

(peso húmido) de amostras de zooplâncton;  

.2 Escherichia coli com menos de 250 UFC por 100 mililitros;  

.3 Enterococci intestinal com menos de 100 UFC por 100 mililitros.” 

Apesar da Regulação D-2 ser considerada a norma mais rigorosa entre as duas regulações, alguns 

autores assumem que o seu cumprimento não implica uma erradicação total do risco de introdução de 

NIS. David et al., (2015) reflete sobre estes parâmetros propostos referindo que os teoricamente aceites 

99’999 indivíduos (mesmo de espécies diferentes) presentes nos tanques de lastro de um navio que 

carregue 100’000 toneladas de lastro podem representar, mesmo assim, algum risco de introdução. 

Em ecossistemas oceânicos é possível encontrar organismos maiores que 10 µm em dimensão mínima 

e, especialmente, organismos maiores que 50 µm em dimensão mínima, em concentrações maiores 

que as requisitadas pelo Standard D-2. Consequentemente é possível argumentar-se que, na maioria 

dos casos, o método BWE não é uma opção válida de gestão das águas de lastro que garante o 

cumprimento do Standard D-2. No entanto, alguns países como o Canadá onde os portos são de água 

doce, consideram o BWE como método viável, tomando partido do choque de salinidades como uma 

metodologia a adotar (David et al., 2015). 

Posto isto, a medida de gestão Sistemas de Tratamento de Água e Lastro tornou-se na medida mais 

popular e requisita por lei. A instalação destes sistemas é um ponto importante a ser discutido na 

presente Dissertação nomeadamente a sua obrigatoriedade e o custo associado. 

4.2.1.3 Sistemas de Tratamento de Água de Lastro 

Tendo em conta os requisitos propostos pela Convenção Internacional BWM em 2004, a indústria naval 

apercebeu-se de uma nova oportunidade de negócio com o obrigatório aumento significativo de navios 

que precisem de Sistemas de Tratamento de Água de Lastro (STAL) equipados a bordo. De modo a 

possibilitar o cumprimento do Standard D-2, as tecnologias usadas, geralmente em combinação, são 

as normalmente utilizadas em tratamento de água: tratamento físico, químico e biológico, incluindo 

técnicas como filtração, eletrocloração e radiação ultravioleta (figura 11).  

As diretrizes G8 (Tabela 2) ditam os procedimentos de avaliação da performance e adequação dos 

STAL. Estes procedimentos são, contudo, considerados insuficientes por alguns. Por esse motivo, 

alguns países desenvolveram as suas próprias medidas de aprovação dos STAL. Por exemplo, a 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos desenvolveu a Environmental Technology 

Verification (ETV) para o efeito (NSF International, 2010). 
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Figura 11 - Exemplo típico de sistema de tratamento de água de lastro. Fonte: (Lloyd’s Register, 2012). 

Até agosto de 2017 (Anexo A), 74 STAL foram aprovados pela Organização Internacional Marítima, 

prontos a serem instalados. Do anexo A pode-se, ainda, observar que o desenvolvimento de STAL é 

um mercado dinâmico, com aprovações de sistemas numa periodicidade praticamente mensal. 

No entanto, um aspeto económico é importante de se ter em conta: os STAL representam custos 

significativos, da responsabilidade dos respetivos armadores de cada navio. Um relatório da Lloyd’s 

Register de 2010 estimou custos fixos de $287’000 a $779’000 (aproximadamente de 240’000€ a 

652’000€) para os STAL aprovados até ao momento da sua publicação (Balaji & Yaakob, 2011; Lloyd’s 

Register, 2010). Para além dos custos fixos, há ainda a considerar custos operacionais, em média, de 

$30 por 1000 m3/hora, estimados no mesmo relatório. 

4.2.2 Controlo de Conformidade 

Até recentemente, a amostragem de águas de lastro destinava-se, maioritariamente, ao interesse 

científico ou para sensibilização política para o problema crescente de transporte e introdução de 

espécies exóticas por águas e lastro. No entanto, com os requisitos propostos pela Convenção BWM, 

de cumprimento obrigatório e global, a amostragem para controlo de conformidade passou a ser um 

aspeto de significativa importância. 

O Artigo 9.1 da Convenção (IMO, 2004), Inspection of Ships, descreve os requerimentos necessários 

à autoridade portuária local para controlo de conformidade, referindo as diretrizes G2 (tabela 2), 

entretanto adotadas em 2008, Guidelines for Ballast Water Sampling: 
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“Um navio para o qual esta Convenção é aplicada pode, em qualquer porto ou 

terminal offshore de uma outra Parte, ser sujeito a inspeção por oficiais devidamente 

autorizados pela mesma Parte para o propósito de determinar se o navio está em 

conformidade com esta Convenção. […] qualquer inspeção é limitada a:  

(a) verificar que existe a bordo um Certificado que, caso seja válido, será aceite; e 

(b) inspeção do livro de registo das Águas de Lastro; e/ou  

(c) uma amostragem da Água de Lastro do navio, executada de acordo com as 

diretrizes a serem desenvolvidas pela Organização. Contudo, o tempo 

necessário para analisar as amostras não deve ser utilizado como 

fundamento por atrasar indevidamente a operação, movimento ou partida do 

navio.” 

Uma comparação entre tecnologias de amostragem de lastro revela como alguns métodos subestimam 

e outros sobrestimam a concentração de organismos dentro de um tanque, elevando o risco de um 

navio se encontrar em conformidade num determinado porto e não estar em conformidade noutro 

(Gollasch & David, 2017). As diretrizes G2 são influenciadas pelo uso de diferentes abordagens e 

métodos de amostragem e, como tal, incitam uma necessidade clara de desenvolvimento de uma 

abordagem internacional uniforme para controlo de conformidade de águas de lastro. 

É possível argumentar que medidas de salinidade podem ser usadas para verificar a conformidade ao 

Standard D-1, já que os valores de salinidade em ambientes oceânicos nunca são inferiores a 35. 

Valores de salinidade abaixo de 30 indicam que, caso haja substituição de lastro, não ocorreu em alto 

mar, ou seja, a 200 milhas náuticas da costa mais próxima.  

No entanto, esta indicação pode não ser confiável já que a legislação requere 95% de troca volúmica 

de lastro e os 5% de lastro restante diluem a salinidade do lastro oceânico, resultando num falso não-

cumprimento do Standard. Mais ainda, como já referido anteriormente, a maioria das conexões 

comerciais de, ou para, o Porto de Lisboa, são rotas intracontinentais ou regionais, impossibilitando a 

garantia dos requisitos de distância para execução do método BWE, descredibilizando o controlo de 

conformidade. 

O controlo de conformidade do Standard D-2 assume particularidades diferentes, sendo um requisito 

puramente quantitativo. Nomeadamente, diferentes grupos de organismos requerem diferentes 

abordagens de amostragem: organismos de dimensão mínima maior ou igual a 50 µm requerem 

volumes de amostragem maiores em comparação com organismos de dimensão mínima maior ou igual 

a 10 µm, já que os últimos ocorrem, frequentemente, em concentrações maiores. 

No entanto, o melhor método de amostragem para cada um dos grupos de organismos do Standard D-

2 ainda está em discussão na literatura científica. Por exemplo, alguns autores recomendam 

amostragem no momento de descarga do lastro por se tratar da amostra mais representativa. No 

entanto, nesta abordagem a água de lastro é descarregada antes de se saber se o navio está ou não 

em cumprimento com a Convenção (Gollasch & David, 2017). 
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A presente ausência de um método de amostragem resultante de um acordo internacional comum 

influencia a representatividade das amostras de água de lastro, pelo que um protocolo de amostragem 

de aplicação uniforme, que comprometa aspetos náuticos, biológicos, estatísticos e administrativos é 

aconselhado. De notar que a IMO estabeleceu um período de ensaio de 2-3 anos após a entrada em 

vigor da Convenção BWM para teste das técnicas de amostragem mais adequadas (BWM.2/Circ.42 

visto em Gollasch & David, 2017). 
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Chapter 5 

Isenções à Convenção e 

Análise de Risco 

5 Isenções à Convenção e Análise de Risco 
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5.1 Introdução 

O tópico chave e fundamento da presente Dissertação é o regime de isenções à Convenção BWM: 

caso seja atribuído a uma determinada descarga de água de lastro um nível de risco aceitável de acordo 

com as diretrizes de Análise de Risco (AR) (G7), nos termos do Regulamento A-4, o navio que a 

executou pode ser isento dos requisitos da Convenção Internacional de Gestão das Águas de Lastro, 

apontados no capítulo anterior, D-1 e D-2. 

À semelhança dos métodos de amostragem para controlo de conformidade, ainda não existe um 

modelo de AR uniforme e global, preparado e disponível a todos os possíveis aplicantes a isenções. 

O regulamento A-4, Exemptions (IMO, 2004), dita: 

1. “Uma parte ou partes, em águas sob a sua jurisdição, podem conceder 

isenções a qualquer dos requerimentos para aplicar os regulamentos B-3 ou C-1, 

para além de outras isenções encontradas noutros pontos da Convenção, mas 

apenas quando são: 

.1 concedidas a um navio ou navios em viagem ou viagem entre portos ou 

localizações específicas; ou a um navio que opera exclusivamente entre 

localizações ou portos específicos; 

.2 efetivas por um período de tempo não superior a cinco anos sujeitas a revisão 

intermédia; 

.4 concedidas com base nas diretrizes em análise de risco desenvolvidas pela 

Organização. 

2. […] 

3. Quaisquer isenções concedidas nos termos deste regulamento não devem 

prejudicar ou danificar o ambiente, saúde humana, propriedade ou recursos de 

Estados adjacentes. Qualquer Estado que a Parte determine ser adversamente 

afetado deve ser consultado, com o objetivo de resolver quaisquer preocupações 

identificadas.” 

Tendo em conta que o cumprimento do Standard D-2, obrigatório, passa pela instalação de Sistemas 

de Tratamento de Água de Lastro, e o seu custo fixo mínimo é de 240’000€ (ver Capítulo 4.1.2.3), um 

regime de isenções que garanta o cumprimento dos requisitos sem que os armadores tenham de gastar 

desnecessariamente uma quantidade significativa de dinheiro, nos casos em que condições 

ambientais, ecológicas e financeiras são asseguradas, requer elevada consideração. 

O presente capítulo tenciona demonstrar todos os processos e nuances da ferramenta de AR, em geral, 

e em particular para o tema de introduções de NIS por águas de lastro, e em que medida os mesmos 

são aplicados na Dissertação apresentada. 
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5.2 Os princípios da Análise de Risco 

Hewitt & Hayes (2002) definem “risco” como a probabilidade de um evento indesejado ocorrer como 

resultado de algum comportamento ou ação (incluindo “não-ação”). Análise de Risco é, assim, o 

processo com o qual eventos indesejados (perigos) são identificados e a frequência e consequências 

de tais eventos são parametrizados, tipicamente incluindo uma manifestação de todas as incertezas no 

processo de avaliação. 

Em contextos sociais é possível encontrar muitas posições dentro do espectro de tolerância a um 

determinado risco. Num dos extremos encontra-se uma posição complacente. Em entrevista realizada 

no âmbito desta Dissertação, um Capitão (anónimo) de um navio comercial apresentou a sua posição 

de que “se houver risco de contaminação [de introdução de espécies invasoras por águas de lastro], 

então [o Estuário do Tejo] já está mais que contaminado, logo não vale a pena preocuparmo-nos.” 

No outro extremo, porém, a posição de “tolerância-zero” ao risco é igualmente comum. A pouca 

familiaridade com relutância em especificar critérios de aceitação de risco por vezes fomenta uma 

enraizada desconfiança no processo de Análise de Risco e rejeição de provas corroboradas que 

suportam cenários de baixo de risco (Slovic, 1987). É, por isso, de extrema importância que as 

estruturas sociais aceitem cenários de baixo risco e técnicas de avaliação de risco, permitindo a 

implementação de medidas de mitigação com um custo inferior ao custo de avaliação do risco (Barry 

et al., 2008). 

A AR pode ser abordada variadamente dependendo do tipo de expressão dos dados, podendo ser 

realizada uma abordagem qualitativa ou quantitativa, ou mista. O método qualitativo expressa os 

parâmetros em estudo com valores descritivos (em vez de números), enquanto que o método 

quantitativo mede todos os dados do sistema. 

Os princípios a serem aplicados por qualquer análise de risco no âmbito das águas de lastro estão 

delineados pelas diretrizes G7 (tabela 2), Guidelines on Risk Assessment under Regulation A-4 (IMO, 

2007b): 

“Eficácia – a AR estima os riscos, na medida do necessário, para obter um nível 

apropriado de proteção. 

Transparência – raciocínios e factos que suportem as ações recomendadas pela 

AR (com adição das possíveis consequências a essas recomendações), assim o 

nível de incerteza associado a essa análise, são claramente documentados e 

disponibilizados a todos os responsáveis pela tomada de decisões. 

Consistência – a AR atinge um nível de performance alto e uniforme, usando um 

processo e metodologia comuns. 

Compreensão – a gama completa de valores possivelmente afetados, incluindo 

valores económicos, ambientais, sociais e culturais, é tida em conta na avaliação 

do risco no processo de tomada de decisão. 
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Gestão do Risco – apesar de poderem ocorrer diversos cenários de risco, o risco 

nulo não é alcançável e, como tal, o risco deve ser gerido determinando o seu nível 

aceitável em cada instância. 

Prevenção – a AR incorpora um nível de precaução quando realiza pressupostos e 

recomendações. Isto para explicar incertezas, inseguranças e inadequações dos 

dados. A falta de, ou incerteza relativa a quaisquer dados devem como tal ser 

considerados como indicador de potenciais riscos. 

Ciência – a AR deve estar assente na melhor informação disponível, que tem sido 

recolhida e analisada por métodos científicos. Padrões de qualidade mínima de 

dados que permitam a AR devem ser concordados. 

Melhoria contínua – qualquer modelo de risco deve ser revisto e atualizado 

periodicamente para considerar um entendimento melhorado.” 

5.3 Análise de Risco aplicada à introdução de NIS 

As invasões biológicas são um problema historicamente muito trabalhado pela ferramenta de AR, 

apesar dos exercícios efetuados em meio marinho serem bastante mais recentes (Lim et al., 2017; 

Shucksmith & Shelmerdine, 2015). Especificamente, para o interesse da presente Dissertação, 

entende-se que o risco associado à introdução de espécies devido a descargas de água e sedimentos 

de lastro dos navios pode ser definido como a probabilidade de um evento indesejado ocorrer como 

resultado dessa atividade (Hewitt & Hayes, 2002).  

Uma grande variedade de exemplos de AR aplicados à descarga de água de lastro, foram até à data 

de hoje, desenvolvidos com diferentes objetivos e abordagens. Alguns serão descritos posteriormente 

aquando da descrição de cada uma das metodologias utilizadas para AR de invasões biológicas, assim 

como a metodologia aplicada na presente Dissertação e o motivo pelo qual foi escolhida. 

5.3.1 Metodologia de AR aplicada a Introdução de NIS 

A implementação de um sistema de Gestão de Águas de Lastro, partindo de uma Análise de Risco, 

deve, prioritariamente, assentar-se num de dois regimes: seletivo ou genérico (“blanket”) (IMO, 2004). 

Uma abordagem seletiva consiste em gerir o lastro dependendo do risco representado individualmente 

por cada descarga. Uma abordagem genérica analisa um porto como um todo resultando num sistema 

em que todos os navios que lá atracam são requeridos pelo Estado Portuário de executar uma 

determinada Gestão de Água de Lastro. 

É nesta diferenciação que é argumentado pela presente Dissertação que Estados Portuários diferentes 

devem realizar uma abordagem de Análise de Risco distinta. Como já referido anteriormente, o Canadá 

pretende implementar um regime genérico aos portos inseridos nos Grandes Lagos na medida em que, 
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estando contidos em ecossistemas de água com muito baixa salinidade, os navios que lá atracam terão 

apenas que realizar o método de Gestão BWE, ao largo da plataforma continental, para que o Standard 

D-2 seja cumprido.  

O Porto de Lisboa, e especificamente, o Estuário do Tejo, possui condições ambientais distintas, onde 

o risco de introdução depende de condições ambientais, geográficas e administrativas únicas. É 

aconselhada, a este Porto, a aplicação de um regime seletivo. 

As diretrizes G7 (IMO, 2007b) sublinham ainda as metodologias aconselhadas para o efeito de Análise 

de Risco com o objetivo de concessão de isenções de acordo com o Regulamento A-4 da Convenção 

BWM. 

• Target Species 

Esta abordagem de Análise de Risco foca-se na identificação de espécies potencialmente invasoras e 

dos danos que as mesmas poderão causar caso sejam introduzidas numa nova região. Estas espécies 

são escolhidas de acordo com os critérios estipulados pelas diretrizes G7 que incluem provas de 

introdução prévia, impacto potencial no ambiente, economia, propriedade, saúde humana ou recursos, 

assim como identificação de uma correlação clara com as águas de lastro como vetor de introdução. 

A OSPAR, a Convenção para a proteção do ambiente marinho do Atlântico Nordeste, no âmbito da 

cooperação OSPAR/HELCOM entre países do Báltico e do Atlântico Nordeste na luta contra invasões 

biológicas, desenvolveu uma ferramenta de AR que identifica espécies perigosas com potencial invasor 

em ambas as regiões de modo a identificar rotas marítimas comerciais seguras, que viabilizem a 

concessão de isenções (HELCOM, 2013).  

No entanto, algumas questões em relação à utilidade específica de tal ferramenta são levantadas. 

Nomeadamente, a partir de ou para Lisboa, as rotas com os países pertencentes à HELCOM 

representam meramente 1,6% de viagens totais no ano de 2016, correspondentes a 16 portos na região 

Báltica (tratamento dos dados fornecidos pelo Porto de Lisboa).  

A metodologia de identificação de espécies invasoras (ou target species) representa, no entanto, uma 

série de outros problemas associados ao paradigma administrativo e científico dos tempos correntes. 

Existe uma certa subjetividade no que consiste uma espécie perigosa, suscitada pela insuficiência de 

dados e conhecimento do que se entende por capacidade de invasão. A previsibilidade da natureza 

invasora de um organismo num novo ambiente é uma pergunta para a qual ainda não se tem uma 

resposta correta, uma vez que cada ecossistema tem características específicas. 

Por exemplo, o Regulamento da União Europeia nº1143/2014, relativo à prevenção e gestão da 

introdução e propagação de espécies exóticas adotou a uma lista do que considera ser as espécies 

mais perigosas para os países-membros do ponto de vista de invasões biológicas. Esta “lista da União” 

contém apenas duas espécies marinhas de 37 espécies no total (Comissão Europeia, 2016). 

Em muitos Estados Portuários, Portugal incluído, programas de monitorização de espécies não-

indígenas e os conhecimentos em taxonomia dessas espécies são muito deficientes, sendo a 

identificação de uma espécie não-indígena, na maioria das vezes, efetuada muito posteriormente à sua 
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introdução num determinado ecossistema (Chainho et al., 2015). 

• Biogeografia de Espécies 

Esta metodologia de AR compara a distribuição de espécies não-indígenas, criptogénicas e nativas que 

poderão assumir um carácter invasivo, quando introduzidas num ambiente fora da sua distribuição 

nativa, que ocorrem nos portos dadores e recetores. A sobreposição de espécies indica semelhança 

ambiental que habilita a partilha de fauna e flora. 

É por isso, uma versão genérica da metodologia de Target Species do ponto anterior, contendo por 

isso todas as desvantagens no contexto administrativo e científico assinaladas anteriormente. 

• Correspondência Ambiental 

Correspondência ambiental é o método de AR que compara as áreas de captação e descarga das 

águas de lastro de um navio comercial, considerando parâmetros ambientais que estejam relacionados 

com o potencial de uma espécie invasora sobreviver no porto recetor.  

Este método é fundamentado no pressuposto de que a probabilidade de sobrevivência e introdução de 

qualquer espécie pode ser determinada a partir da semelhança ambiental entre duas localizações. A 

definição de “semelhança ambiental” não é clara e varia com a preferência da análise, mas, tipicamente, 

é determinada calculando a Distância Euclideana (Legendre & Legendre, 1988), usando um sistema 

multivariado com parâmetros ambientais considerados relevantes para a sobrevivência e/ou 

reprodução do organismo. 

𝐷1(𝑥1, 𝑥2) = √∑(𝑦1𝑗 − 𝑦2𝑗)
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𝑗=1
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𝐷1 (Distância Euclidiana) e 𝐷1
𝑀 (Distância Euclidiana média) são duas das distâncias usadas em AR 

para estimar a semelhança ambiental, sendo que a distância ambiental entre os pontos (portos) 𝑥1 e 𝑥2 

é dada neste caso pela distância euclidiana entre os pontos num espaço com 𝑝 dimensões.  

Quase sempre, no âmbito de invasões biológicas, as variáveis usadas são a salinidade e temperatura 

da água. As unidades e escalas destas duas variáveis são muito distintas, pelo que a Distância 

Euclidiana entre dois pontos, em que 𝑦1 e 𝑦2 são a salinidade e temperatura dos pontos 1 e 2, 

respetivamente, é um valor sem qualquer sentido científico e, ultimamente, inútil. Por isso, 

normalmente, padroniza-se as variáveis para que tenham o mesmo peso nos coeficientes 𝐷1 e 𝐷1
𝑀: 
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Padronizar as variáveis é uma etapa muito sugerida pela literatura (Barry et al., 2008). No entanto, a 

importância relativa real de cada variável, no âmbito de invasões ecológicas, não é atualmente 

conhecida e assumir que o peso de cada uma é igual torna-se perigoso do ponto de vista prático. Não 

conhecendo a importância das variáveis com as quais se está a trabalhar, pode comprometer a validade 

dos resultados. Logo, é importante que a AR realizada compare as variáveis no contexto em que estão 

a ser aplicadas. 

Acresce ainda que, em geral, as variáveis não são independentes evidenciando relações mais ou 

menos fortes entre elas. Estas redundâncias apresentadas pelos dados devem-se ao sistema de 

relações entre variáveis que influencia os valores das distâncias ambientais. 

Os métodos fatoriais de análise de dados que têm como objetivo genérico a construção de um conjunto 

de dimensões sintéticas (os fatores) ortogonais e hierarquizados são vulgarmente usados na Análise 

das Correspondências (Pereira et al., 2016). Estas dimensões sendo ortogonais e contendo cada uma 

delas diferentes proporções de redundâncias dão origem a um sistema de eixos onde as distâncias 

podem ser calculadas evitando os problemas referidos anteriormente, para as variantes das distâncias 

euclidianas. 

Para além disso, em alguns casos as variáveis entram em conflito entre si. Por um lado, nas regiões 

temperadas e polares, as espécies nativas estão sujeitas a diferenças de temperatura muito maiores 

do que diferenças de salinidade, tornando-as muito tolerantes a diferenças de temperatura, ou a games 

de temperatura, quando são introduzidas numa outra região. Por este motivo, muitas Análises de Risco 

consideram a salinidade como o único parâmetro ambiental significativo para execução do método de 

Correspondência Ambiental, visto que a temperatura parece ter pouca credibilidade na identificação de 

cenários de baixo risco (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Correspondência ambiental usando temperatura como único parâmetro comparativo. A linha preta 

representa a tolerância à temperatura da espécie Asterias amurensis. A área cinzenta representa a temperatura 

do ambiente marinho em Hobart (Austrália) e a área preta representa a de Sydney (Austrália), pelo que ambas 

as localizações não têm semelhanças ao nível da temperatura. Fonte: (Hewitt & Hayes, 2002). 
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Por outro lado, o oposto acontece nos trópicos, onde as temperaturas relativamente semelhantes ao 

longo do ano e chuvas intensas resultam em espécies mais tolerantes a diferenças de salinidade. Em 

situações em que dois portos têm valores de salinidade completamente diferentes, o resultado da AR 

vai ser “baixo risco”. No entanto, a amplitude salina tolerada pela espécie transitada entre os dois portos 

pode incluir os dois valores, desvalorizando o resultado da AR (Hewitt & Hayes, 2002). 

Mais ainda, até hoje, nenhuma AR realizada no âmbito de introduções por águas de lastro comparou 

os portos de acordo com o tipo de ecossistema em que estão inseridos, assumindo que os parâmetros 

ambientais salinidade e temperatura fazem essa distinção relativamente bem. No entanto, alguns 

aspetos ecológicos importantes não são, assim, tidos em conta, como o tipo de substrato existente e a 

competição entre espécies, assim como alguns aspetos de natureza comercial como a abundância de 

pesca a que as espécies estão sujeitas. Isto deve-se ao facto de que a variável “tipo de ecossistema” 

ser uma variável qualitativa, sujeita a uma comparação com variáveis quantitativas, o que exige um 

grau de complexidade muito maior. 

Na presente Dissertação, procura-se que todos estes aspetos sejam tidos em conta, utilizando o 

método de Análise das Correspondências, com o auxílio do software Andad, como ferramenta de 

estimação da correspondência ambiental e posterior cálculo da Distância Euclidiana multivariada entre 

portos. 

 

5.3.2 Distinção entre Alto e Baixo Risco 

A eficiência e viabilidade de uma AR está diretamente relacionada com a capacidade de distinguir o 

alto do baixo risco. No entanto, os critérios de distinção alto/baixo risco considerados na AR no âmbito 

das invasões biológicas podem não ser evidentes, devido à complexidade do sistema e à possível 

incerteza associada à análise. 

Alguns autores defendem que até 12 target species no método de identificação de espécies invasoras, 

a AR consegue estabelecer essa distinção (Barry et al., 2008). A saturação de espécies é, por isso, um 

fator a considerar, visto que o aumento de target species na análise resulta em poucos cenários de 

baixo risco. Esta implicação é inteiramente justificada se, e só se, os critérios de escolha de espécies 

forem extremamente precisos. 

A distinção entre risco alto e baixo na abordagem de correspondência ambiental é igualmente indistinta. 

Defender que uma discrepância ambiental suficientemente grande entre dois ecossistemas leva ao 

fracasso de uma espécie se estabelecer ou introduzir no ambiente recetor é uma declaração 

cientificamente correta, mas quão elevada essa discrepância precisa de ser para o efeito é 

desconhecido. 

O resultado da AR no contexto das águas de lastro é o par “o navio está isento ao tratamento obrigatório 

do lastro” e “o navio não está isento ao tratamento obrigatório do lastro”. Sendo um resultado assente 

num sistema binário, essa distinção tem de ser escrupulosa. No entanto, as AR executadas sobre o 

método de correspondência ambiental não costumam enfrentar essa complexa tarefa.  
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5.3.3 Outras Variáveis 

A melhor abordagem para desenvolvimento de uma eficiente Análise de Risco é conseguida por 

iterações, com atualizações que tenham conta os dados disponíveis mais recentes, melhorias no 

sistema de monitorização e métodos de amostragem e introdução dos novos conhecimentos científicos. 

Por esse motivo, algumas outras variáveis são incluídas no presente subcapítulo para que possam ser 

usadas em futuras iterações caso condições favoráveis para o efeito, como existência de dados, 

estejam disponíveis. 

• Tempo de viagem 

A “cadeia de acontecimentos” para uma espécie se estabelecer num novo ecossistema consiste na 

entrada da espécie no tanque de lastro, suportando a tensão física do processo de lastragem, 

sobrevivência ao longo da viagem sob as condições desfavoráveis dentro do tanque e, finalmente, 

descarga no ambiente recetor (Carlton, 1985; Hayes, 1998). Uma vez que a maioria das espécies 

captadas no processo de lastragem não sobrevivem à viagem (figura 13), conclui-se que o tempo de 

viagem influencia negativamente a capacidade de sobrevivência de espécies no interior dos tanques 

de lastro. 

 

 

Figura 13 - Número de indivíduos de zooplâncton dentro de tanques de águas de lastro numa viagem de Cork 

(Irlanda) para Sture (Noruega). Fonte: (Gollasch et al., 2000). 

 

Por outro lado, alguns estudos de amostragem observaram a presença de organismos no interior dos 

tanques 4 meses após a sua captação (Gollasch, 1996, em Gollasch et al., 2000). Outros estudos 

observaram casos ainda mais extremos, por exemplo, Gollasch et al. (2000) que reportou o aumento 

da concentração da espécie zooplanctónica Tisbe graciloides de 11 para 1040 indivíduos no interior do 

tanque de lastro amostrado, representando um aumento de 9450% em densidade. 
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É, no entanto, inegável que o tempo de viagem é uma variável importante para a AR e, apesar de não 

ser usada para cálculo de distância ambiental, é de considerar o seu uso para posteriores iterações da 

presente AR, possivelmente como filtro geográfico, ou seja, navios que estabeleçam rotas com duração 

superior a um determinado número de horas, representam menor risco de introdução de espécies não-

indígenas viáveis. Não existindo esses dados uma aproximação do tempo de viagem à distância entre 

dois portos seria de considerar. 

 

• Quantidade e frequência de Descargas de Água de Lastro 

Dados empíricos e estatísticos comprovam que a pressão do propágulo (número de indivíduos 

descarregados no ambiente recetor) é de importância primordial para o sucesso da introdução e 

posterior estabelecimento e dispersão (Briski et al., 2014; Hayes & Barry, 2008). É possível, por isso, 

assumir que quanto maior for o número de organismos descarregados, maior a probabilidade de uma 

espécie invasora poder estabelecer-se e causar impactos negativos no ecossistema em que é 

introduzida. 

Consequentemente, com a existência de dados, a quantidade e frequência de descargas de água de 

lastro pode ser usada como variável numa Análise de Risco que avalie a probabilidade de invasão 

ecológica.  

Na presente Dissertação, contudo, não foi feita essa análise por motivos, maioritariamente, de 

inviabilidade dos dados disponíveis. Os navios que atuam no Porto de Lisboa são obrigados a anotar 

todas as cargas e descargas de água de lastro. No entanto, as autoridades portuárias não passam 

esses dados para formato digital com a devida atenção (provavelmente por não existir, para já, um 

aproveitamento prático para esses valores), resultando em apenas 20,6% das entradas incluir valores 

de água de lastro descarregada e 34,1% incluir valores de água de lastro carregada. Para além do mais 

a pressão do propágulo necessária para introdução bem-sucedida é específica para cada espécie, o 

que atribui à análise muito mais complexidade e subjetividade. 

 

5.3.4 End-point 

A definição de risco está bem definida como a probabilidade de um evento indesejado ocorrer como 

consequência da descarga de águas de lastro por navios comerciais. É, contudo, de extrema 

importância reconhecer que a interpretação dessa definição depende inteiramente do que se entende 

como o desfecho, ou “end-point”, da atividade de descarga de lastro. 

O processo de AR é definido pelas Diretrizes G7 como “o processo lógico que atribui objetivamente a 

probabilidade e consequências de eventos específicos ocorrerem, como a introdução, estabelecimento 

ou dispersão de organismos aquáticos nocivos e patogénicos” (IMO, 2007, parágrafo 5.1). A legislação 

não define o end-point ideal, pelo que fica ao critério do analista qual o desfecho que melhor representa 

o problema.  
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Os end-points normalmente usados no contexto de invasões ecológicas via águas de lastro, que 

apresentam o cenário a analisar são: 

• Descarga do organismo aquático nocivo e patogénico por águas de lastro de um navio; 

• Estabelecimento do organismo aquático nocivo ou patogénico no ambiente recetor; 

• Impacto do organismo aquático nocivo ou patogénico no ambiente recetor. 

 

A descarga de NIS num novo ecossistema não resulta, obrigatoriamente, no estabelecimento da 

espécie nesse ambiente marinho. De facto, muitos indivíduos descarregados não sobrevivem as 

condições ambientais desfavoráveis do ambiente recetor. Para além do mais, mesmo que uma espécie 

não-indígena se estabeleça, a mesma não causa, obrigatoriamente, impactos negativos (Hewitt & 

Hayes, 2002) 

Desta forma, tendo em conta a natureza complexa de todo o sistema influente de variáveis e incertezas 

que tornam a previsão significativamente convoluta, e considerando o princípio preventivo sugerido 

pela Convenção BWM, a AR desenvolvida pela Dissertação considera o end-point como o 

estabelecimento de espécies não-indígenas por águas de lastro no ambiente recetor. Todas as 

repercussões económicas, ecológicas e de saúde humana podem ser posteriormente estimadas, tendo 

em conta o risco da espécie se estabelecer no ambiente recetor. 
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Chapter 6 

Resultados e Discussão 

6 Resultados e Discussão 
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6.1 Porto de Lisboa 

O tratamento de dados efetuado na presente Dissertação indica que a atividade portuária que ocorre 

no Porto de Lisboa consiste em abastecimento de combustível, estivar carga, mudança da tripulação, 

desvios por mau tempo, carga e/ou descarga comercial, estacionamento, reparações ou 

desmantelamento, missões científicas, culturais ou beneméritas, movimento de passageiros, turismo, 

visitas oficiais de navios de guerra, entre outros.  

No período de 12 meses, entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016, foram registados 1127 

momentos de atraque no Porto de Lisboa, sendo 895 desses momentos cargas e/ou descargas 

comerciais, em 18 terminais espalhados pelo Estuário do Tejo e um fundeadouro (figura 14). Conclui-

se que, em 2016, aproximadamente 80% da atividade portuária foi comercial, tornando o Porto de 

Lisboa, um porto maioritariamente comercial. Essa atividade comercial foi realizada por 383 navios de 

diferentes tipos, 26 de bandeira portuguesa. 

 

Figura 14 - Mapa do Estuário do Tejo e os 19 terminais e fundeadouros do Porto de Lisboa (disponibilizado pela 

Administração do Porto de Lisboa). 

O tipo de navio indica a quantidade de carga que consegue carregar, ou DWT, pelo que existe uma 

correlação entre as duas variáveis (figura 15). A variável DWT pode ainda ser correlacionada com a 

capacidade dos tanques de lastro. Aliás, antes desse dado estar disponível para tratamento, o DWT 

era, inclusivamente, usada para construção de modelos de cálculo de água de lastro descarregada 

(David et al., 2012; Suban et al., 2011). Essa correlação pôde ser observada no Porto de Lisboa no ano 

de 2016 (figura 16). 
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Figura 15 - Diagrama de caixa representando a distribuição do Deadweight Tonnage para cada tipo de navio 

envolvido em atividade comercial no Porto de Lisboa no ano de 2016 (tratamento realizado aos dados 

disponibilizados pela Administração do Porto de Lisboa). 

 

Figura 16 - Diagrama representando a capacidade de carga média, ou Deadweight Tonnage DWT, por tipo de 

navio (colunas vermelhas), em toneladas, agrupado com a capacidade de lastro média (colunas azuis), em 

toneladas. O coeficiente entre as duas variáveis está representado pela linha verde (tratamento realizado aos 

dados disponibilizados pela Administração do Porto de Lisboa). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

To
n

el
ad

as

Tipo de Navio

Capacidade de lastro

Deadweight Tonnage

Rácio Capacidade
lastro/Deadweight



 

50 

O rácio entre a capacidade média dos tanques de lastro e o DWT varia entre 0,33 e 0,67 com uma 

média de 0,44 e um desvio padrão de 0,1, relativamente baixo, podendo-se argumentar alguma 

dependência entre as duas variáveis. Essa correlação faz sentido, já que navios de maiores 

proporções, com maior capacidade de carga, necessitam de maior contrabalanço de lastro, por motivos 

de segurança naval. 

Uma outra observação pode ser feita em relação ao tipo de navio mais “perigoso” como vetor de 

transporte de NIS no Porto de Lisboa, uma vez que os “Graneleiros” que lá atracaram no ano de 2016 

possuem tanques de lastro com uma capacidade média de 18’259,4 toneladas de água de lastro, quase 

mais 10’000 toneladas do que os “Tanques Não Descriminados”. No entanto, essa conclusão trata-se 

apenas de uma aproximação, já que os valores elevados de capacidade de água de lastro não 

implicam, obrigatoriamente, que tenha havido esse valor de carga ou descarga de água. 

De modo a verificar se o volume de carga tem algum comportamento sazonal ou mensal, analisou-se 

o número de navios que realizaram atividades comerciais de carga/descarga que atracaram no Porto 

de Lisboa no espaço de tempo de um ano, distribuídos mensalmente (figura 17). Observe-se que em 

maio de 2016 houve um mínimo de 34 navios comerciais atracados em Lisboa, enquanto que em março 

houve um máximo de 90 navios comerciais, mais do dobro. Esse mínimo pode no então ser explicado 

como um evento pontual, uma vez que em maio e junho de 2016, ocorreu uma greve dos estivadores, 

que diminuiu a atividade comercial nesses meses (Lusa, 2016). Aparenta haver umas discrepâncias 

mensais, mas, em geral, o comportamento parece ser indefinido e errático. 

 

 

Figura 17 - Distribuição anual do volume de atividade comercial portuária (em número de navios) no ano de 

2016, no Porto de Lisboa (tratamento realizado aos dados disponibilizados pela Administração do Porto de 

Lisboa). 
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No entanto, pela análise da figura 18, que representa a distribuição mensal da capacidade de lastro 

média dos navios comerciais e o seu DWT no ano de 2016, pode-se verificar alguma correlação 

temporal com a capacidade dos tanques de lastro. Construindo uma linha polinomial (grau 6) que 

aproxima essa variável, conclui-se que, no ano de 2016, propositadamente ou não, os navios com 

volumes de tanques lastro mais elevados estavam presentes no Porto de Lisboa preferencialmente na 

Primavera e no Outono. 

 

 

Figura 18 - Distribuição anual da Capacidade de carga dos navios, ou Deadweight, em toneladas (colunas 

laranjas), e da Capacidade de carga de água de lastro nos tanques dos navios, em toneladas (colunas azuis), no 

Porto de Lisboa no ano de 2016. A linha tracejada azul é uma função polinomial de grau 6 que aproxima o 

comportamento da distribuição anual da capacidade média dos tanques de lastro, ao longo do respetivo ano 

(tratamento realizado aos dados disponibilizados pela Administração do Porto de Lisboa). 

6.2 Rede Marítima Comercial 

 

O Porto de Lisboa transitou carga, em 2016, por rotas marítimas de ou para 209 portos de 59 países 

espalhados pelo mundo, incluindo Portugal continental e arquipélagos dos Açores e Madeira. Os dados 

disponibilizados pelo Porto de Lisboa fornecem essa informação. Algumas das anotações, contudo, 

indicam “Porto Desconhecido” ou “Alto Mar” (que, essencialmente, tem o mesmo significado que “Porto 

Desconhecido) como o porto seguinte à paragem no Porto de Lisboa. 60 dos 895 registos de entrada 

de navios no Porto de Lisboa (6,7%) indicam “Alto Mar” como o próximo porto calendarizado e 48 

apresentam “Porto Desconhecido” (5,4%). Tais resultados indicam algum erro na análise dos portos 

com os quais Lisboa faz conexão comercial marítima. 
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De seguida, distribui-se os portos nas ecorregiões de Spalding et al. (2007) (figura 19). Esta distribuição 

não serve de variável entre portos, mas teve o objetivo de analisar a possível existência de alguma 

correlação entre a distância ambiental e as ecorregiões de Spalding et al. (2007), ou seja, com 

condições geográficas, para facilitar a futura concessão de isenções através da análise do risco por 

diferenciação geográfica. 

Os 209 portos que fizeram escala no Porto de Lisboa estão distribuídos em 41 ecorregiões, espalhadas 

pelo mundo. Algumas, no entanto, estão representadas por mais portos do que outras (figura 20) e isso 

terá de ser tido em conta aquando da análise de representatividade das ecorregiões pelos portos. 

Observe-se que as ecorregiões com mais portos na sua área são as ecorregiões do Mar do Norte (25), 

com 43 portos, e a Plataforma Atlântica Sul Europeia (27), com 33 portos (ver também figura 19). 

No entanto, a contagem de visitas a cada uma dessas ecorregiões, ou seja, aos portos na sua área, 

nem sempre corresponde às ecorregiões representadas com mais portos que fizeram escala com o 

Porto de Lisboa (figura 21). Observando a figura, conclui-se que são os Portos dentro da ecorregião 27 

com os quais Lisboa transita mais águas de lastro e, potencialmente, espécies não-indígenas. Nessa 

análise de risco preliminar, em que o end-point é a descarga de espécies no ambiente recetor, assinala-

se ainda as ecorregiões correspondentes ao Mar Báltico (24), Mar do Norte (25), Mares Celtas (26), 

afloramento do Sara (28), ilhas dos Açores, Madeira e Canárias (29), Oeste do Mar Mediterrânico (35) 

e Mar de Alborão (36). Estas ecorregiões correspondem, curiosamente, às ecorregiões 

geograficamente mais próximas do Porto de Lisboa, concluindo-se que é com os Portos 

geograficamente mais próximos que se transita mais espécies dentro dos tanques de água de lastro. 

No entanto, na Análise de Risco proposta pela presente Dissertação, o end-point não é a descarga de 

espécies no ambiente recetor, mas é a sua sobrevivência que se considera o fator de risco para a 

análise. 
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Figura 19 - Ecorregiões definidas por (Spalding et al., 2007) em Marine Ecoregions of the World (MEOW) catalogadas com o respetivo valor correspondente a cada área. Os 

pontos azuis representam os portos que fizeram escala em Lisboa, no ano de 2016. 
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Figura 20 - Contagem do número de portos que fizeram escala com o Porto de Lisboa, em 2016, por cada 

Ecorregião (Spalding et al., 2007) (tratamento realizado aos dados disponibilizados pela Administração do Porto 

de Lisboa). 
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Figura 21 - Contagem do número de viagens realizados por navios comerciais entre o Porto de Lisboa e os 

portos que fizeram escala, em 2016, por cada Ecorregião (Spalding et al., 2007) (tratamento realizado aos dados 

disponibilizados pela Administração do Porto de Lisboa). 
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6.3 As Variáveis 

Reuniram-se 5 variáveis para posterior cálculo da Distância Ambiental entre portos: salinidade anual 

média (figura 22), temperatura anual média (figura 23), temperatura média do mês mais quente (figura 

24), temperatura média do mês mais frio (figura 25) e tipo de ecossistema sujeito às cargas e/ou 

descargas de água de lastro. As variáveis de salinidade e temperatura foram aproveitadas de Keller et 

al. (2011) para os 209 portos que fizeram escala com o Porto de Lisboa. 

O tipo de ecossistema foi acrescentado para cada porto, com o auxílio da ferramenta geográfica Google 

Maps, como variável qualitativa. Para os 209 portos que partilharam navios em escala com o Porto de 

Lisboa, identificaram-se 15 tipos de ecossistemas distintos. Essa distinção contribuirá para o cálculo 

de distância ambiental entre ecossistemas. Note-se que Lisboa assume “Estuário” como tipo de 

ecossistema, pelo que um porto com valores de salinidade e temperaturas semelhantes a Lisboa será 

ambientalmente mais semelhante se também assumir “Estuário” como o seu tipo de ecossistema. 

À semelhança das ecorregiões de Spalding et al. (2007), também a tipologia de ecossistemas está 

sujeita a maior ou menor representatividade de acordo com o número de portos para cada ecossistema 

e com o número de viagens que foi feito entre o Porto de Lisboa e esses portos em 2016. Por exemplo, 

observando a figura 26, é possível observar que para as tipologias “Abras”, “Lagoas” e “Lagunas”, 

apenas foi identificado um porto com cada uma dessas características, pelo que esses três tipos de 

ecossistema estão mal representados na Análise, ao contrário, por exemplo, da tipologia “Rios”, já que 

57 portos que fizeram escala com Lisboa estão situados em rios.  

No entanto, note-se que apesar de haver mais portos situados em rios do que em qualquer outro 

ecossistema, pela figura 27, conclui-se que são os portos situados em ambiente oceânico com quem 

são feitas mais escalas (47%, quase metade). 

 

Figura 22 - Diagrama de caixa da Salinidade média anual de água à superfície para 210 portos, incluindo o Porto 

de Lisboa (Keller et al., 2011; e tratamento realizado aos dados fornecidos pela Administração do Porto de 

Lisboa). 
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Figura 23 - Diagrama de caixa da Temperatura média anual (ºC) da água à superfície para 210 portos, incluindo 

o Porto de Lisboa (Keller et al., 2011; e tratamento realizado aos dados fornecidos pela Administração do Porto 

de Lisboa). 

 

Figura 24 - Diagrama de caixa da Temperatura do mês mais quente (ºC) da água à superfície para 210 portos, 

incluindo o Porto de Lisboa (Keller et al., 2011; e tratamento realizado aos dados fornecidos pela Administração 

do Porto de Lisboa). 

 

Figura 25 - Diagrama de caixa da Temperatura do mês mais frio (ºC) do mar à superfície para 210 portos, 

incluindo o Porto de Lisboa (Keller et al., 2011; e tratamento realizado aos dados fornecidos pela Administração 

do Porto de Lisboa). 



 

58 

 

 

Figura 26 - Número de portos que fizeram escala com o Porto de Lisboa, em 2016, distribuídos pelo tipo de 

ecossistema em que se inserem. 

 

 

Figura 27 - Número de viagens realizadas de, ou para, o Porto de Lisboa, em 2016, distribuídas pelo tipo de 

ecossistema dos respetivos portos. 
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6.4 Distância Ambiental 

A distância ambiental, ou seja, o parâmetro escolhido que estima a semelhança entre dois 

ecossistemas de portos, foi calculada para todos os portos que partilharam escala no Porto de Lisboa, 

em 2016, de duas maneiras diferentes de modo a comparar os diferentes resultados para cada método. 

A primeira distância ambiental, 𝐷1, é uma distância euclidiana entre as quatro variáveis quantitativas, 

padronizadas, descritas anteriormente. Esta distância não tem em conta o tipo de ecossistema e atribui 

o mesmo peso (importância) a cada variável. 

A segunda distância ambiental, 𝐷2, foi calculada através do Método de Análise das Correspondências, 

com o auxílio do Andad, e para além das variáveis quantitativas, tem em conta também o tipo de 

ecossistema como variável qualitativa. Mais ainda, o método compara as variáveis e usa as 

semelhanças entre si para atribuir a importância a cada uma (figura 28). 

 

 

Figura 28 - Diagramas de Caixa para os parâmetros teóricos de Distância Ambiental D1 (azul), calculado como 

distância euclidiana entre as quatro variáveis físicas de temperatura e salinidade, padronizadas; e D2 (laranja), 

calculado como distância euclidiana entre as mesmas variáveis físicas mais a variável qualitativa “tipo de 

ecossistema”, após aplicação do método estatística de Análise das Correspondências. 

 

Apenas olhando para a matriz de resultados de cada distância euclidiana, é possível concluir-se que 

as diferenças entre as duas são evidentes. Apresentando os portos ambientalmente mais semelhantes 

ao Porto de Lisboa do mais próximo para o mais longe, para cada distância euclidiana, 𝐷1 e 𝐷2, observa-

se algumas discrepâncias entre as duas (ver tabela em anexo B).  
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Por exemplo, o porto de Huelva é o ambientalmente mais semelhante ao Porto de Lisboa segundo o 

parâmetro 𝐷1. Este resultado foi provocado pela semelhança entre as três variáveis de temperatura 

(diferenças em média de 5,6%), visto ambos os portos serem da região temperada do Atlântico Norte. 

No entanto, o porto de Huelva está situado no Rio Odiel em ambiente fluvial, enquanto que o de Lisboa 

está em ambiente estuarino e a diferença de salinidades é significativa (cerca de 30,5%). Estas 

diferenças sugerem que, muito dificilmente, o porto de Huelva seria o mais ambientalmente semelhante 

ao Porto de Lisboa. Segundo o parâmetro 𝐷2, Huelva é o 62º porto ambientalmente mais próximo de 

Lisboa. 

Os portos mais semelhantes ao Porto de Lisboa, segundo o parâmetro 𝐷2, são os portos franceses de 

Blaye e Bec d’Ambès, com o mesmo valor de distância ambiental. Os valores de salinidade e 

temperatura não são obrigatoriamente mais semelhantes que os mesmos valores para o porto de 

Huelva, mas ambos esses portos estão situados em ambiente estuarino (Estuário de Gironde). A 

distância ambiental 𝐷2 tem isso em conta e, por isso, faz sentido que para esse parâmetro, esses portos 

sejam ambientalmente mais semelhantes ao Porto de Lisboa, também inserido num estuário, do que o 

Porto de Huelva. Para a distância 𝐷1, Blaye e Bec d’Ambès são os 20º e 31º portos ambientalmente 

mais semelhantes ao Porto de Lisboa, respetivamente. 

 

6.5 Análise das Correspondências 

 

O presente subcapítulo prende-se com a apresentação dos resultados obtidos no método de Análise 

das Correspondências, com o auxílio do software Andad, no contexto das variáveis e das relações com 

o método encontrou entre as mesmas. 

O primeiro passo no método consiste em organizar as variáveis ordenadas quantitativas de 

temperaturas (anual média, média do mês mais frio e média do mês mais quente) e salinidade anual 

média em categorias, ou frequências. Por exemplo, dividindo a salinidade anual média em três 

categorias, obtém-se a classificação de acordo com os valores em escala relativa como sendo “baixa 

salinidade”, “média salinidade” ou “alta salinidade”. No entanto, cada uma dessas variáveis pode ser 

dividida em mais categorias do mesmo tipo. Resta, no entanto, saber se a mesma variância é 

apresentada dividindo em três ou mais categorias sabendo que a divisão em mais categorias 

complicará significativamente a análise. 

Posteriormente, a Análise das Correspondências analisará a nuvem de pontos gerada por todas as 

variáveis de interesse e encontrará todos os eixos fatoriais dos quais serão selecionados os que 

expliquem a maior parte da variância. As imagens e tabelas seguintes representam a variância 

explicada pelos sete eixos mais importantes, encontrados pela Análise das Correspondências, 

dividindo as variáveis quantitativas em 3 ou 4 frequências. 
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Pelas tabelas 3 e 4 e figuras 29 e 30, observa-se que usando 3 ou 4 classes, a variância explicada é 

bastante aproximada (72,96% de variância cumulativa para 3 classes e 73,34% de variância 

cumulativa, com 7 eixos). Faz sentido, por isso, que em jeito de simplificar a análise, o método seja 

realizado dividindo as variáveis de salinidade e temperatura em 3 frequências e não em 4. 

 

Tabela 3 – Variância de dados explicada por cada eixo criado pelo método de Análise das Correspondências, 

categorizando as quatro variáveis quantitativas de salinidade e temperatura em 3 classes distintas de acordo 

com o seu valor relativo à matriz de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Representação gráfica da tabela 3. O eixo vertical representa o valor próprio para cada eixo criado 

pela Análise das Correspondências. 
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1 0.505658 38.01812 38.01812 

2 0.201573 15.15536 53.17348 

3 0.076715 5.767889 58.94137 

4 0.057735 4.340867 63.28223 

5 0.045386 3.412383 66.69462 

6 0.042547 3.198945 69.89356 

7 0.040765 3.064971 72.95853 



 

62 

Tabela 4 – Variância de dados explicada por cada eixo criado pelo método de Análise das Correspondências, 

categorizando as quatro variáveis quantitativas de salinidade e temperatura em 4 classes distintas de acordo 

com o seu valor relativo à matriz de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Representação gráfica da tabela 4. O eixo vertical representa o valor próprio para cada eixo criado 

pela Análise das Correspondências. 

 

É importante referir que nas primeiras fases do cálculo da distância euclidiana nos eixos devolvidos 

pelo método de Análise das Correspondências, tinham sido escolhidos apenas dois eixos, assumindo 

que a variância explicada fosse suficiente (53,17% de variância, tabela 3) e que a restante explicada 

pelos outros eixos fosse valores discrepantes e ruído. No entanto, após o cálculo dessa distância, 

rapidamente se observou que muitos dos portos não apresentavam uma semelhança ambiental 

coerente.  
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1 0.527127 32.73483 32.73483 

2 0.228092 14.1646 46.89943 

3 0.119323 7.410003 54.30943 

4 0.103302 6.415082 60.72451 

5 0.075317 4.677248 65.40176 

6 0.067019 4.161891 69.56365 

7 0.060822 3.777087 73.34074 
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Por exemplo, Viana do Castelo surgia como o porto ambientalmente mais semelhante a Lisboa, o que 

não coincidia com as mais de 20 unidades de salinidade de diferença entre os dois portos e o facto de 

Lisboa estar em ambiente estuarino e Viana do Castelo em ambiente fluvial. Posteriormente, foi 

observado que muita variância estava a ser perdida limitando os eixos a dois e, por isso, estendeu-se 

o número de eixos utilizados para cálculo da distância para os sete eixos que explicam 72,96% da 

variância, quase mais 30% do que com dois eixos. Posto isto, as distâncias calculadas com dois eixos 

não reproduziam bem as diferenças ambientais entre ecossistemas. 

 

 

Figura 31 – Variáveis salinidade (SAL1, SAL2 e SAL3) e Tipo de ecossistema (ID1-ID15) representadas nos 

primeiros dois eixos. Cada variável está dividida em 3 classes. 

 

Figura 32 - Variáveis salinidade (SAL1, SAL2 e SAL3) e temperatura anual média (TMA1, TMA2 e TMA3) 

representadas nos primeiros dois eixos. Cada variável está dividida em 3 classes. 
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Figura 33 - Variáveis de temperatura anual média (TMA1, TMA2 e TMA3), temperatura do mês mais quente 

(TMQ1, TMQ2 e TMQ3) e temperatura do mês mais frio (TMF1, TMF2 e TMF3) representadas nos primeiros dois 

eixos. Cada variável está dividida em 3 classes. 

 

 

Figura 34 - Variáveis de temperatura anual média (TMA1, TMA2 e TMA3) e tipos de ecossistema (ID1-ID15) 

representadas nos primeiros dois eixos. Cada variável está dividida em 3 classes. 

O método reproduz as características bem as características de cada tipo de ecossistema, com 

ecossistemas de salinidade mais baixa relativamente próximos da classe inferior de salinidade média 

anual e vice-versa, analisando a figura 31. Por outro lado, a análise da figura 34 mostra e. Pela figura 

32, verifica-se que o primeiro eixo gerado pela Análise aproxima significativamente bem o 
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comportamento da salinidade, uma vez que as classes extremas de salinidade média anual se 

estendem ao longo do eixo F1 relativamente afastados da origem. A análise da figura 33, mostra que 

as variáveis de temperatura apresentam redundâncias fortes entre si, por as classes homólogas 

estarem praticamente sobrepostas.  

Com base nas figuras 31 e 34, pode-se concluir algumas características inerentes aos ecossistemas 

em estudo. Por exemplo, estuários (ID8), encontram-se relativamente próximos da salinidade anual 

média e da temperatura anual média mais baixa, nas classes mais baixas, pelo que os estuários em 

estudo estiveram maioritariamente representados por salinidades e temperaturas mais baixas. Por 

outro, ecossistemas de oceano (ID13) apresentam salinidades e temperaturas elevadas já que ambas 

as categorias estão praticamente sobrepostas com as classes mais elevadas de ambas as variáveis. 

6.6 Nível de Risco 

Calculadas as duas distâncias ambientais, o passo seguinte passa por escolher um valor para cada 

parâmetro que divida a respetiva matriz dos dados em “alto risco” e “baixo risco”. Essa fronteira é 

arbitrária. Sendo parâmetros pouco estudados no contexto da introdução de espécies por águas de 

lastro, a descoberta do melhor valor passa por experimentação e amostragem em campo. 

Desse modo, escolheram-se quatro fronteiras distintas pela sua tolerância à semelhança ambiental, 

função das características de cada matriz de distância ambiental. Essas fronteiras entre alto e baixo 

risco estão situadas na média, no 2º tercil, no 3º quartil e no 9º quantil. Ou seja, do valor mínimo do 

intervalo até à fronteira, a distância ambiental é a mais curta pelo que o risco é considerado “alto” e 

partir desse valor é considerado “baixo”. De modo a melhor representar os resultados associados a 

essa decisão, os portos serão apresentados em mapas geográficos (ver figuras abaixo). 

A escolha da média de cada distância ambiental como fronteira entre “risco alto” e “risco baixo” 

representa o regime mais tolerante dos escolhidos, o que resulta em aproximadamente metade dos 

portos serem caracterizados como baixo risco. 

Uma rápida observação à figura 35, conduz à hipótese de que a Distância Ambiental 𝐷1 parece ter uma 

forte correlação com a posição geográfica do respetivo porto, especialmente na Europa e em África. 

Entre os paralelos 20 graus e 50 graus a Norte da linha do equador, apanhando o Norte de África, as 

ilhas da Madeira, Canárias e Açores, a costa sudoeste da Europa, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, 

quase todos os portos aparentam representar alto risco de introdução de espécies. Pelo contrário, 

quase todos os portos situados fora desta região geográfica estão representados como portos de baixo 

risco, para onde os navios poderiam navegar estando isentos de sistemas de tratamento de água de 

lastro. Isto deve-se aos dos mecanismos inerentes à construção do modelo 𝐷1 que, usando três 

variáveis de temperatura, cada uma com o mesmo peso da salinidade, resulta numa discriminação 

esmagadoramente influenciada pela temperatura, como tal, por distribuições climáticas. 
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Do outro lado do Atlântico, aparenta haver uma descriminação geográfica do mesmo género. A sul do 

Trópico de Capricórnio, cobrindo o sul do continente da América do Sul, os portos são considerados de 

alto risco, enquanto que a norte deste paralelo, ou seja, nos restantes continentes americanos, com 

algumas exceções, o risco de introdução de espécies por águas de lastro é baixo para este regime 

tolerante com o parâmetro 𝐷1. 

Para a Distância Ambiental 𝐷2, usando o “tipo de ecossistema” como variável de importância, a 

distribuição de portos aparenta ter um comportamento mais errático no contexto geográfico (figura 36). 

Apesar de algumas das regiões terem o mesmo risco comparado com os resultados obtidos com a 

primeira distância ambiental, como o Mar Negro e o Mar Báltico, é possível observar uma maior 

heterogeneidade de níveis de risco. 

De nota é ainda o Mar Mediterrâneo que, ao contrário do que foi estimado pela Distância Ambiental 𝐷1, 

para a distância calculada pela Análise das Correspondências, a região aparenta ser maioritariamente 

de baixo risco. Estudos anteriores indicam que uma larga parte das espécies não-indígenas 

encontradas no Estuário do Tejo, trazidas por águas de lastro, têm origem na região do Indo-Pacífico 

e foram introduzidas por rotas secundárias, tendo o lastro sido descarregado no Mar Mediterrâneo 

dessa região e só posteriormente ter sido captado e descarregado no Porto de Lisboa (Chainho et al., 

2015). Como tal, a indicação de que o Mar Mediterrâneo é uma zona de baixo risco não corresponde à 

realidade observada. No entanto, é de recordar que este regime primeiramente abordado é de alta 

tolerância à diferença ambiental entre portos. 

Reduzindo a tolerância, observa-se quais os primeiros portos a serem convertidos em portos de alto 

risco. Para 𝐷1, enquanto que na figura 35 era notável a distribuição geográfica dos portos pelo grau de 

risco que cada um representava, na figura 37, a heterogeneidade entre portos de alto e baixo risco na 

maioria das regiões, não permite tirar conclusões assim tão simples. 

Alguns portos nos Mares Celtas e Mar do Norte estavam, aparentemente, junto à fronteira delineada 

pela média de todos os valores da matriz 𝐷1 já que, na figura 37, aparecem como sendo de alto risco. 

Também no oeste de África, a heterogeneidade entre riscos dificulta a registo de conclusões no 

contexto geográfico. Contudo, algumas zonas continuam a representar baixo risco diminuindo a 

tolerância, nomeadamente os portos no Mar Báltico e nos continentes americanos. 

Para 𝐷2, contudo, pouco há a registar com a diminuição da tolerância à proximidade ambiental. Muitas 

zonas geográficas continuam a apresentar uma elevada heterogeneidade de risco, como o oeste de 

África e o Mar do Norte. No entanto, muitos portos no Mar Mediterrâneo passaram a obter o elemento 

de “alto risco”, dando a indicação de que a média da matriz 𝐷2, como fronteira entre níveis de risco, 

apresenta algumas incertezas em relação à sua utilidade.  

Observe-se ainda, contudo, o Mar das Caraíbas e a zona este do Brasil que, para uma menor tolerância, 

continuam a representar um baixo risco de introdução de espécies por águas de lastro para este 

parâmetro de proximidade ambiental. 

As mesmas tendências são observadas diminuindo a tolerância para o regime de fronteira situada no 

3º quartil e, posteriormente, para o regime do 9º quantil, o menos tolerante.  
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Ao contrário dos resultados obtidos pelo parâmetro 𝐷1, a distância ambiental 𝐷2, mesmo para regimes 

menos tolerantes, aceita alguns portos dentro da ecorregião 27, onde também são feitas mais viagens 

entre Lisboa e os outros portos no interior da mesma área (figuras 38, 40 e 42). É assim de esperar 

que, sendo aplicada a Análise de Risco para concessão de isenções à Convenção, baseada na 

diferença ambiental definida por 𝐷2, se venham a verificar maior número de isenções do que para a 

diferença ambiental definida por 𝐷1, num regime de pouca tolerância. 

Salvo em raras exceções, para o regime menos tolerante de todos, as zonas de baixo risco de 

introdução de espécies por águas de lastro, classificadas pelo parâmetro 𝐷1, não condizem com as 

zonas do mesmo tipo classificadas pelo parâmetro 𝐷2, o que ressalva a diferença teórica entre ambas 

as distâncias, ainda que baseadas no mesmo princípio. As que condizem, no entanto, são de registar: 

Superior (Canadá), São Luís (Brasil), Montrose (Escócia), Vasteras (Suécia) e Sodertalje (Suécia), de 

regiões geográficas muito distintas. Estes resultados correspondem à realidade observada. Por 

exemplo, Superior pertence aos Grandes Lagos do Canadá e Estados Unidos que são uma zona de 

espécies dulçaquícolas num ecossistema de lago. São Luís, por outro lado, está incluído numa região 

tropical localizado numa baía. Estas observações práticas reiteram a força da abordagem metodológica 

e a relevância das condicionantes para o sistema. 

Para um regime de fronteira situada no 3º quartil da matriz de dados, a estes portos acrescenta-se 

portos no Mar Báltico, como Naantali e Klaipëda, portos no Mar do Norte, como Skagen, Grenaa e Le 

Havre e portos no Brasil e Africa ocidental como São Tomé, Salvador e Conacri. 

Conclui-se, assim, que a correlação entre a semelhança ambiental dos portos e a ecorregião em que 

se inserem é mais forte no parâmetro de distância ambiental 𝐷1 e diminui significativamente com o 

decréscimo da tolerância à disparidade ambiental. Acrescentando o “tipo de ecossistema” como 

variável de importância, essa correlação é ainda menos nítida e apenas em escassos cenários se pode 

aproximar as condições ambientais à ecorregião em que os portos se inserem. 

A escolha do nível de tolerância a aplicar é um assunto a debater só por si. Apesar do objetivo do 

método de Análise de Risco aplicada a invasões ecológicas ser estimar a probabilidade de introdução 

de espécies no ambiente recetor e, para o presente contexto, estimar quais os portos que apresentam 

mais risco de introduzir ou de lhe serem introduzidas espécies não-indígenas, essa projeção, por si só, 

não fornece informações sobre qual o nível de aceitabilidade que deve ser tomado para cada instância. 

Tal não está estipulado na Convenção de Lastro e como tal, o seu resultado deve ser obtido em 

discussão entre entidades gestoras e outras partes interessadas para determinar o valor sociopolítico 

de um regime de proteção aceitável. 
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Figura 35 - Mapa geográfico dos portos que partilharam escala em Lisboa, no ano de 2016, categorizados em portos de baixo risco (pontos verdes) e alto risco (pontos 

vermelhos) de introdução de espécies por trânsito de águas de lastro, calculados a partir da Distância Ambiental D1 e divididos pela média do seu conjunto. As áreas a rosa 

representam as ecorregiões de Spalding et al. (2007). 
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Figura 36- Mapa geográfico dos portos que partilharam escala em Lisboa, no ano de 2016, categorizados em portos de baixo risco (pontos verdes) e alto risco (pontos 

vermelhos) de introdução de espécies por trânsito de águas de lastro, calculados a partir da Distância Ambiental D2 e divididos pela média do seu conjunto. As áreas a rosa 

representam as ecorregiões de Spalding et al. (2007). 
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Figura 37 - Mapa geográfico dos portos que partilharam escala em Lisboa, no ano de 2016, categorizados em portos de baixo risco (pontos verdes) e alto risco (pontos 

vermelhos) de introdução de espécies por trânsito de águas de lastro, calculados a partir da Distância Ambiental D1 e divididos pelo 2º Tercil do seu conjunto. As áreas a 

rosa representam as ecorregiões de Spalding et al. (2007). 
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Figura 38 - Mapa geográfico dos portos que partilharam escala em Lisboa, no ano de 2016, categorizados em portos de baixo risco (pontos verdes) e alto risco (pontos 

vermelhos) de introdução de espécies por trânsito de águas de lastro, calculados a partir da Distância Ambiental D2 e divididos pelo 2º Tercil do seu conjunto. As áreas a 

rosa representam as ecorregiões de Spalding et al. (2007). 
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Figura 39 - Mapa geográfico dos portos que partilharam escala em Lisboa, no ano de 2016, categorizados em portos de baixo risco (pontos verdes) e alto risco (pontos 

vermelhos) de introdução de espécies por trânsito de águas de lastro, calculados a partir da Distância Ambiental D1 e divididos pelo 3º Quartil do seu conjunto. As áreas a 

rosa representam as ecorregiões de Spalding et al. (2007).  
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Figura 40 - Mapa geográfico dos portos que partilharam escala em Lisboa, no ano de 2016, categorizados em portos de baixo risco (pontos verdes) e alto risco (pontos 

vermelhos) de introdução de espécies por trânsito de águas de lastro, calculados a partir da Distância Ambiental D2 e divididos pelo 3º Quartil do seu conjunto. As áreas a 

rosa representam as ecorregiões de Spalding et al. (2007). 
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Figura 41 - Mapa geográfico dos portos que partilharam escala em Lisboa, no ano de 2016, categorizados em portos de baixo risco (pontos verdes) e alto risco (pontos 

vermelhos) de introdução de espécies por trânsito de águas de lastro, calculados a partir da Distância Ambiental D1 e divididos pelo 9º Quantil do seu conjunto. As áreas a 

rosa representam as ecorregiões de Spalding et al. (2007).  
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Figura 42 - Mapa geográfico dos portos que partilharam escala em Lisboa, no ano de 2016, categorizados em portos de baixo risco (pontos verdes) e alto risco (pontos 

vermelhos) de introdução de espécies por trânsito de águas de lastro, calculados a partir da Distância Ambiental D2 e divididos pelo 9º Quantil do seu conjunto. As áreas a 

rosa representam as ecorregiões de Spalding et al. (2007).  
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Não existindo na alçada de uma constituição internacional um modelo de suporte à tomada de decisão 

referente a qual o melhor nível de tolerância a aplicar para cada situação, acórdãos distintos podem 

resultar em panoramas políticos distintos. Por exemplo, os Estados Unidos, que não estão 

comprometidos à legislação da IMO referente à política das Águas de Lastro e têm critérios de descarga 

de águas de lastro bem mais rigorosos, assumem opiniões distintas em relação à tolerância a ser 

aplicada em situações de introdução de espécies invasoras em ambientes marinhos dos Estados 

Membros assinantes da Convenção (ICS, 2016).  

Para melhor entender a influência e importância prática dos regimes de tolerância aplicados aos navios 

que fizeram escala em Lisboa em 2016, foi feita uma análise a todas as atracações que ocorreram 

nesse ano e, verificando o porto anterior e o seguinte, foi examinado quais os navios que teriam direito 

a uma isenção à instalação obrigatória de sistemas de tratamento de água de lastro, de acordo com 

cada um dos dois parâmetros escolhidos para estimação da distância ambiental.  

Com o auxílio dos dados reportados pela Lloyd’s Register (2010), apresentado anteriormente no 

capítulo 4, registando o número de navios possivelmente sujeitos a concessão de isenção foi possível 

estimar o custo total poupado associado à instalação dos STAL, para cada regime de tolerância, para 

cada distância ambiental. Uma lista de todos os navios que cumpriram os requisitos para cada 

parâmetro de distância e cada regime de tolerância encontra-se em anexo C. 

Para a Distância Ambiental 𝐷1, e regime tolerância mínima, ou seja, com a fronteira entre risco alto e 

baixo situado no 9º quantil da matriz de dados 𝐷1, foi verificada a existência de apenas 1 navio que em 

2016 cumpriu os requisitos que lhe dão direito a isenção, poupando de 240’000€ a 652’000€. Este 

navio, o Carolina Bolten, navegou entre Three Rivers, Lisboa e Ust’-Luga, que são portos 

ambientalmente distantes e, portanto, de baixo risco segundo o modelo de correspondência ambiental 

𝐷1.  

É uma percentagem mínima de navios com esta vantagem, mas note-se a quantidade significativa de 

custos reduzidos apenas com uma isenção cedida. Mais ainda, com esta tolerância, 13 navios 

apresentam o porto anterior como um porto de baixo risco e porto seguinte como “Desconhecido”. 

Tendo havido melhor cuidado na elaboração dos dados, seria possível que mais navios pudessem 

estar nas mesmas condições, no regime de tolerância mais baixa. 

Como seria de esperar, aumentando a tolerância à disparidade ambiental, aumenta também o número 

de navios aos quais poderá ser aplicada uma isenção à Convenção BWM. No segundo regime de 

tolerância mais alta, com a fronteira situada no 3º quartil da matriz de dados, mais 4 navios, 5 no total, 

garantem diferenças ambientais aceitáveis na rota que realizaram em 2016, somando um total de 1,2 

M€ a 3,26 M€. Para além de que, para este regime, mais 10 navios apresentam “Desconhecido” como 

o porto seguinte. 

Para os dois regimes mais tolerantes soma-se mais 1 navio para a fronteira situada no 2º tercil, 6 no 

total, e mais 14 navios, 20 no total, para a fronteira situada na média da matriz de dados 𝐷1, equivalendo 

em 1,44 M€ a 3,912 M€ para o regime pouco tolerante e 4,8 M€ a 13,04 M€ para o regime menos 

tolerante. Os navios para os quais o resultado é desconhecido são mais 10 e mais 6 navios 
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respetivamente, equivalendo no total a 39 navios. 

Para a Distância Ambiental 𝐷2, e regime tolerância mínima, ou seja, com a fronteira entre risco alto e 

baixo situado no 9º quantil da matriz de dados 𝐷2, nenhum navio que fez escala em Lisboa no ano de 

2016 cumpria os requisitos de diferença ambiental adequada, pelo que nenhuma isenção seria 

concedida para esta distância, num regime de tolerância mínima à probabilidade de introdução de 

espécies não-indígenas. No entanto, 5 navios apresentavam o porto anterior à chegada em Lisboa 

como porto de muito baixo risco e o porto seguinte à partida de Lisboa como “porto desconhecido”. 

Para a mesma distância, no entanto, à medida em que a tolerância é aumentada, a situação muda 

drasticamente. Com a fronteira entre risco alto e baixo situada no 3º quartil da matriz de dados, 12 

navios teriam direito a uma isenção, resultando em 2,88 M€ a 7,824 M€ em custos poupados na 

instalação de STAL. Com a fronteira situada no 2º tercil, mais 11 navios, ou seja, um total de 23 navios, 

teriam direito à mesma isenção, totalizando os custos poupados globais em 5,52 M€ a 14,996 M€. Para 

a tolerância máxima, um número significativamente alto de 61 navios, totalizando numa poupança de 

14,64 M€ a 39,772 M€ em custos fixos associados aos sistemas teria direito à isenção. São 

significativamente mais navios do que para a distância ambiental 𝐷1, como se vinha a prever. 

De acrescentar ainda que, também para o segundo parâmetro de distância ambiental, um número 

significativo de navios cumprindo o requisito de um porto antecedente a Lisboa de baixo risco, 

apresentava “porto desconhecido” como o porto precedente a Lisboa, não sendo possível para 33 

navios, no total, tirar nenhuma conclusão sobre a possível concessão de isenções. 

Em suma, a primeira distância ambiental tem inconsistências teóricas, na medida em que 𝐷1 tem por 

objetivo aproximar a complexa rede de sistemas ecológicos, ambientais, industriais, navais e 

económicos a um parâmetro explicado por quatro variáveis físicas de igual peso, representadas na sua 

maioria por aspetos climáticos, visto que três das variáveis são relacionadas com a temperatura. Esta 

incerteza reflete-se nos portos sugeridos como “baixo risco”, especialmente para tolerâncias altas, até 

porque a sua distribuição observada é notoriamente influenciada pelas regiões geográficas (ver figura 

35). 

Também para a distância ambiental 𝐷2, os resultados sugerem pouca credibilidade para uma tolerância 

mínima, visto considerar, por exemplo, a zona do Mar Mediterrâneo uma área de baixo risco de 

introdução de espécies. Por outro lado, sendo um hotspot comercial marítimo para todos os países 

europeus, os portos inseridos nos ecossistemas mediterrânicos não devem, por isso, ser considerados 

de baixo risco. No entanto, essas preocupações são atenuadas com a diminuição da tolerância 

ambiental. A partir do regime de fronteira entre risco alto e baixo situada no 3º quartil da matriz de 

dados ordenada crescentemente, começa a existir um equilíbrio entre proteção ambiental e 

aproveitamento financeiro por concessão de isenções. 

No entanto, o cálculo de eficiência de cada um destes regimes e métodos de estimação de distância 

ambiental pode apenas ser realizado por futura amostragem e monitorização de ecossistemas para 

registo de espécies não-indígenas entre portos com suposta classificação de “baixo risco”. 
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A contagem anual de espécies aquáticas não-nativas em ecossistemas de todo o mundo tem vindo a 

aumentar significativamente, em paralelo com a indústria naval, ou shipping. Estimativas, que 

verificaram a existência  indicam o estabelecimento de uma população de organismos aquáticos para 

além do seu alcance natural a cada 9 semanas (Minchin et al., 2005). Nem todas as espécies 

introduzidas provocam impactos negativos e, em alguns casos, até se verifica o oposto. Contudo, um 

número significativo de espécies tem causado cenários catastróficos e, por vezes, irreversíveis, 

somando custos de mitigação, reparação e prevenção que ascendem12 biliões de euros anuais, ao 

longo dos últimos 20 anos (Shine et al., 2010). 

Atualmente, a importância das águas de lastro como vetor de introdução é bem conhecida entre os 

decisores e, em fevereiro de 2004, em Londres, a Convenção Internacional para o Controlo e Gestão 

das Águas e Sedimentos de Lastro (BWM) foi adotada pela Organização Internacional Marítima (IMO) 

em conferência diplomática com o objetivo de prevenir, minimizar e ultimamente eliminar os riscos ao 

ambiente, economia, saúde humana, propriedade e recursos associados à transferência de organismos 

aquáticos nocivos e agentes patogénicos por águas e sedimentos de lastro. 

A Convenção BWM descreve os standards exigidos aos navios nomeadamente no que diz respeito às 

quantidades de organismos viáveis que poderão estar presentes nas águas descarregadas em meios 

recetores a partir dos tanques de lastro. O método de gestão identificado como o que mais eficazmente 

cumpre esses standards é a instalação de sistemas de tratamento de águas de lastro (STAL) no 

sistema do navio, ou potencialmente dispositivos de tratamento portáteis, operáveis a partir dos portos 

(port facilities). Até agosto de 2017, 74 sistemas tinham sido aprovados pela IMO para utilização como 

métodos de gestão adequados. Estimativas indicam que o custo aproximado da instalação desses 

STAL varie entre 240’000€ a 652’000€ para cada sistema. 

O custo elevado associado à instalação de sistemas de tratamento de águas de lastro e a existência 

de cenários de baixo risco, ou seja, de navios que não representam risco de transporte ou introdução 

de espécies não-indígenas para o ambiente recetor sugerem necessidade de um sistema de concessão 

de isenções que proteja os armadores a uma despesa desnecessária, dependo das condições de 

navegação. A Convenção dita que isenções aos requerimentos (standards) definidos podem ser 

concedidas quando uma Análise de Risco, desenvolvida de acordo com as diretrizes propostas, resulte 

num cenário de baixo risco aceitável. 

A presente Dissertação propõe um procedimento de Análise de Risco baseado em correspondência 

ambiental. A semelhança ambiental entre portos é aqui definida por um parâmetro teórico de distância 

euclidiana num espaço de sete dimensões gerado por um método estatístico multivariado de Análise 

das Correspondências. A abordagem de correspondência ambiental é baseada no pressuposto de que 

portos ambientalmente mais semelhantes apresentam um maior risco de estabelecimento de espécies 

não-indígenas no ambiente recetor após descarga das águas de lastro. Logo, um navio que tenha 

realizado rotas entre portos ambientalmente distintos, representa um baixo risco de introdução de 

espécies não-indígenas. 
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A análise concluiu que usando este parâmetro de semelhança ambiental definido por uma distância 

empírica a dados de tráfego recolhidos no Porto de Lisboa no ano de 2016, se verifica que 12 navios 

que fizerem escala no Porto de Lisboa, teoricamente teriam direito à concessão de uma isenção à 

instalação obrigatória de um sistema de tratamento de águas de lastro, mesmo aplicando um regime 

de baixa tolerância, totalizando um valor entre 2,88 M€ e 7,824 M€ de poupança de custos.  

Um outro aspeto a frisar é que a presente Dissertação considerou apenas uma abordagem quantitativa 

de compatibilidade ambiental entre portos e, para além de ser suscetível a futuras iterações que melhor 

representem a realidade, não fez nenhum exercício de validação dos resultados obtidos, por 

amostragem, ou por verificação das espécies não-indígenas presentes em cada porto. 
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Annex A 

Sistemas de Tratamento de 

Águas de Lastro 

Annex A. Sistemas de Tratamento de Águas de 
LastroErro! A origem da referência não foi 
encontrada. 

Lista dos sistemas de tratamento de águas de lastro que receberam certificados de aprovação pelas 

respetivas Administrações (Resoluções MEPC.175(58) e MEPC.228(65)). Lista adotada a partir de 

(IMO, 2012c), atualizada a agosto de 2017. 
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Annex B 

 

Ordem de proximidade ambiental 

Annex B. Ordem de proximidade ambiental 

Apresentação do ordenamento de todos os portos que realizaram escala no Porto de Lisboa, no ano 

de 2016, do mais ambientalmente próximo para o mais ambientalmente distante, para 𝐷1, a distância 

ambiental projetada a partir da distância euclidiana entre os quatro parâmetros físicos de salinidade e 

temperatura, e 𝐷2, a distância euclidiana projetada a partir dos sete eixos obtidos pela Análise das 

Correspondências, tendo em conta as quatro variáveis quantitativas de salinidade e temperatura mais 

a variável qualitativa “tipo de ecossistema” implementada no sistema. 
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D1 D2 

Portos Ordem Portos Ordem 

Huelva 1 Blaye 1 

Villagarcia de Arosa 2 Bec d'Ambes 2 

Marín 3 Ilyichevsk 3 

Vigo 4 Chornomorsk 4 

Bayonne 5 Setúbal 5 

Nueva Palmira 6 Yuzhny 6 

Bordeaux 7 Brest 6 

Ferrol 8 Necochea 8 

San Lorenzo 9 Quebec 9 

Corcubion 10 Newhaven 10 

La Pallice 11 Viana do Castelo 10 

Tonnay Charente 12 Figueira da Foz 10 

Tuzla 13 Whitegate 13 

Haydarpasa 14 Avonmouth 13 

Sevilla 15 Lorient 15 

Istanbul 16 Portland 16 

Montoir 17 Rouen 16 

Bilbao 18 Wintham 18 

Chornomorsk 19 Bayonne 18 

Blaye 20 Bordeaux 20 

Constanta 21 Tonnay Charente 21 

Varna 22 Montoir 22 

Setúbal 23 Nantes Saint Nazaire 23 

Figueira da Foz 24 Halifax, NS 24 

New Orleans, LA 25 Chatham 25 

Lorient 26 Ridham Dock 26 

Aveiro 27 Rosyth 26 

Safi 28 Tuzla 28 

Mohammedia 29 Bissau 28 

Ghazaouet 30 Kamsar 28 

Bec d'Ambes 31 Liverpool 28 

Jorf Lasfar 32 Belfast 28 

Cais do Pico 33 Waterford 33 

Arzew 34 Nueva Palmira 34 

Velas 35 Leixões 34 

Algiers 36 Les Sables D'Olonne 34 

Tenes 37 Huasco 34 

Vila do Porto 38 San Lorenzo 34 

Ponta Delgada 39 Sevilla 39 

Praia da Vitória 40 New Orleans, LA 40 

Málaga 41 Nikolayev 41 

Skikda 42 Antwerp 42 

Annaba 43 Rotterdam 42 
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D1 D2 

Portos Ordem Portos Ordem 

Garrucha 44 Dordrecht 42 

Bejaia (Bougie) 45 Montreal 45 

Casablanca 46 Three Rivers, QU 45 

Gaeta 47 Hull 45 

Almeria 48 Goteborg 48 

Huasco 49 Harwich 48 

Rio de Janeiro 50 Leith 48 

Oran (Wharan) 51 Immingham 51 

Piombino 52 Grimsby 52 

Valencia 53 Santander 53 

Castellon de La Plana 54 San Ciprian 54 

Galveston, Tx 55 Constanta 55 

Leixões 56 Varna 55 

Porto Santo 57 Odessa 55 

Tarragona 58 Sines 58 

Caniçal 59 Arzew 59 

Venezia 60 Cork 60 

Nouakchott 61 Drogheda 61 

Palma de Mallorca 62 Limerick 62 

Marsaxlokk 63 Huelva 62 

Valetta 64 Georgetown 62 

Barcelona 65 Shoreham 65 

Necochea 66 Algeciras 65 

Piraeus 67 Gibraltar 65 

Tangier 68 Ipswich 68 

Tanger Med 69 Hamburg 69 

Nantes Saint Nazaire 70 Brunsbuttel 70 

Santander 71 Horsens 70 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

72 Lowestoft 70 

Mostaganem 73 Drammen 73 

Ceuta 74 Tyne 74 

Algeciras 75 Redcar 75 

Gibraltar 76 Port Harcourt 75 

Ilyichevsk 77 Itacoatiara 75 

La Coruna 78 Cascais 78 

La Rochelle 79 Ceuta 78 

Fos-Sur-Mer 80 Ghazaouet 78 

Caen 81 Felixstowe 78 

Sfax 82 Cais do Pico 82 

Odessa 83 Velas 82 

Aviles 84 Praia da Vitória 84 

Gijon 85 Gijon 85 
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D1 D2 

Portos Ordem Portos Ordem 

Gabes 86 Barcelona 86 

Brest 87 La Spezia 87 

Chatham 88 Genova 88 

Yuzhny 89 Cartagena 88 

Ridham Dock 90 Tilbury 90 

Boston 91 Moerdijk 90 

La Spezia 92 Nakskov Havn 92 

Southampton 93 Rostock 92 

Nikolayev 94 Gunness 94 

Les Sables D'Olonne 95 Coleraine 95 

Genova 96 Londonderry 95 

Laayoune 97 Wolgast 95 

Tilbury 98 Glasgow 95 

Portland 99 Riga 95 

San Ciprian 100 Gdansk 95 

Hamilton 101 Teesport 101 

Cariño 102 Koping 101 

Sines 103 Murmansk 101 

Palmeira 104 Piraeus 101 

Cascais 105 Tenes 105 

Ipswich 106 La Pallice 106 

Sal Rei 107 Istanbul 106 

Freetown 108 La Rochelle 108 

Ghent 109 Tangier 108 

Hull 110 Tanger Med 108 

Mindelo 111 Mohammedia 108 

Rouen 112 Vila do Porto 108 

Liverpool 113 Ponta Delgada 108 

Port Harcourt 114 Casablanca 108 

Cork 115 Porto Santo 108 

Wintham 116 Caniçal 116 

Viana do Castelo 117 Las Palmas de Gran 
Canaria 

117 

Iskenderun 118 Liepaja 117 

Abidjan 119 Glomfjord 117 

Antwerp 120 Málaga 120 

Praia 121 Valencia 120 

Pointe Noire 122 Castellon de La Plana 120 

Moerdijk 123 Tarragona 120 

Drogheda 124 Fos-Sur-Mer 120 

Rotterdam 125 Piombino 125 

Nakskov Havn 125 Abidjan 126 

Koege 127 Tema 126 
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D1 D2 

Portos Ordem Portos Ordem 

Kiel 128 Dakar 128 

Dordrecht 129 San Pedro 128 

Lagos 130 Monrovia 128 

Rostock 130 Annaba 131 

Gunness 132 Gaeta 132 

Bissau 133 Oran (Wharan) 132 

Whitegate 134 Cariño 134 

Helsingborg 135 Kalundborg 134 

Hamburg 136 Peterhead 136 

Kalundborg 137 Lagos 136 

Vila do Conde 138 Palma de Mallorca 136 

Vordingborg 139 Galveston, Tx 136 

Luanda 140 Haydarpasa 136 

Brunsbuttel 141 Southampton 136 

Tema 142 Koege 142 

Kamsar 143 Kiel 142 

Point Lisas 144 Vierow 142 

Vierow 145 Gdynia 142 

Stralsund 146 Ust'-Luga 142 

Cherbourg 147 Takoradi 142 

Mariel 148 Garrucha 142 

Dakar 149 Marsaxlokk 149 

Limerick 150 Caucedo 149 

Newhaven 151 Ferrol 149 

Belfast 152 Corcubion 152 

Takoradi 153 Bilbao 152 

Avonmouth 154 Safi 152 

Ponta da Madeira 155 Jorf Lasfar 155 

San Pedro 156 Nouakchott 156 

Conakry 157 Laayoune 157 

Shoreham 158 Palmeira 157 

Salvador, BA 159 Sal Rei 157 

São Tomé 160 Praia 157 

Horsens 160 Grand Turk 157 

Waterford 162 Providenciales 157 

Goteborg 163 Villagarcia de Arosa 157 

Le Havre 164 Marín 157 

Caucedo 165 Vigo 157 

Halifax, NS 166 Helsingborg 157 

Klaipeda 167 Vordingborg 157 

Itacoatiara 168 Stralsund 157 

Coleraine 169 Naantali 157 

Rosyth 170 Vila do Conde 157 
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D1 D2 

Portos Ordem Portos Ordem 

Londonderry 171 Aveiro 171 

Liepaja 172 La Coruna 172 

Felixstowe 173 Aviles 173 

Harwich 174 Mariel 173 

Dumai 175 Dumai 173 

Montreal 176 Rio de Janeiro 173 

Grand Turk 176 Freetown 173 

Georgetown 178 Pointe Noire 178 

Providenciales 179 Luanda 178 

Quebec 180 Point Lisas 178 

Lowestoft 181 Ponta da Madeira 178 

Wolgast 182 Conakry 178 

Monrovia 183 São Tomé 178 

Glasgow 184 Skikda 178 

Grenaa 185 Bejaia (Bougie) 178 

Riga 186 Almeria 186 

Gdynia 187 Mostaganem 186 

São Luis, MA 188 Grenaa 186 

Gdansk 189 Skagen 189 

Skagen 190 Algiers 189 

Cartagena 191 Hamilton 189 

Three Rivers, QU 192 Mindelo 189 

Leith 193 Salvador, BA 189 

Naantali 194 São Luis, MA 194 

Ust'-Luga 195 Sfax 194 

Teesport 196 Gabes 194 

Drammen 197 Iskenderun 194 

Sodertalje 198 Cherbourg 194 

Immingham 199 Caen 194 

Superior 200 Boston 194 

Grimsby 201 Ghent 194 

Vasteras 202 Sodertalje 194 

Koping 203 Valetta 203 

Tyne 204 Superior 204 

Redcar 205 Vasteras 205 

Glomfjord 206 Klaipeda 206 

Montrose 207 Venezia 206 

Peterhead 208 Montrose 206 

Murmansk 209 Le Havre 209 
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Annex C 

 

Navios Isentos 

Annex C. Navios Isentos 

O presente anexo apresenta os navios (descritos pelo seu nome e bandeira) que, em 2016, cumpriram 

requisitos de distância ambiental entre os portos das respetivas rotas e o Porto de Lisboa, para cada 

regime de tolerância definido no capítulo 6. O anexo C-1 diz respeito à distância ambiental definida por 

D1 e o anexo C-2 diz respeito à distância ambiental definida por D2. 
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C.1 Navios de baixo risco de acordo com o parâmetro D1 

D1 

Navio Bandeira 
Regime de 
tolerância 

CAROLINA BOLTEN Portugal Mínima 

ALEX A Panamá Baixa 

FLINTERLAND Holanda Baixa 

KOZNITZA Malta Baixa 

FEDERAL BALTIC Ilhas Marshall Baixa 

JIA MAO SHAN Hong Kong Alta 

HANZE GDANSK Holanda Máxima 

YULIA Libéria Máxima 

CELINE Grécia Máxima 

EEMS DART Gibraltar Máxima 

FORESIGHT Antígua e Barbuda Máxima 

NICOLINA Filipinas Máxima 

ANNELISA Filipinas Máxima 

AMIS ELEGANCE Panamá Máxima 

OCEAN FREEDOM Turquia Máxima 

SHIRKAN C Antígua e Barbuda Máxima 

TIP STOCKHOLM Malta Máxima 

STEINAU Antígua e Barbuda Máxima 

CENGIZ BEY Ilha Cook Máxima 

STAPELMOOR Antígua e Barbuda Máxima 
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C.2 Navios de baixo risco de acordo com o parâmetro D2 

D2 

Navio Bandeira 
Regime de 
tolerância 

HANZE GDANSK Holanda Baixa 

UBC MARIEL Antígua e Barbuda Baixa 

MSM DOLORES Chipre Baixa 

SDS GREEN Itália Baixa 

OCEAN FREEDOM Turquia Baixa 

CONSTANCE Gibraltar Baixa 

SICHEM OSPREY Malta Baixa 

STRAMI Ilhas Bahamas Baixa 

CECILIA Antígua e Barbuda Baixa 

ABIS BELFAST Holanda Baixa 

KATHY C Reino Unido Baixa 

MOANA Holanda Baixa 

FLINTERSUN Holanda Alta 

VOORNEDIEP Holanda Alta 

SSI CHALLENGER Ilhas Marshall Alta 

SOYA MAY Libéria Alta 

STEFFI C Reino Unido Alta 

SSI GLORIOUS Ilhas Marshall Alta 

NORDSTERN Antígua e Barbuda Alta 

WILSON CLYDE Barbados Alta 

JOHANN Libéria Alta 

ALESSANDRA LEHMANN Antígua e Barbuda Alta 

VICTORIA C Reino Unido Alta 

HELSINKI Antígua e Barbuda Máxima 

GULF EXPRESS Antígua e Barbuda Máxima 

JETTE THERESA Dinamarca Máxima 

LODESTAR S Ilha Cook Máxima 

ALEX A Panamá Máxima 

SHIRKAN C Antígua e Barbuda Máxima 

C. PIONEER Vanuatu Máxima 

VARKAN MARMARA Turquia Máxima 

LOENERDIEP Libéria Máxima 

BALTIC MERCHANT Chipre Máxima 

JULIANA Libéria Máxima 

NORD MISSISSIPPI Panamá Máxima 

CEDEIRA Espanha Máxima 

ALTAIR Panamá Máxima 

INSULAR Portugal Máxima 

LAURA S Portugal Máxima 
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D2 

Navio Bandeira 
Regime de 
tolerância 

FEHN MARINER Antígua e Barbuda Máxima 

MUBARIZ IBRAHIMOV Malta Máxima 

SHOVKET ALEKPEROVA Malta Máxima 

KENAN Malta Máxima 

BAKHTIYAR VAHABZADE Malta Máxima 

FLUVIUS AXE Ilhas Bahamas Máxima 

PAULA C Reino Unido Máxima 

STOLT REDSHANK Reino Unido Máxima 

ANTONIA B Antígua e Barbuda Máxima 

CAP JACKSON Libéria Máxima 

HS COLON Libéria Máxima 

CAP JERVIS Libéria Máxima 

NORTHERN DELEGATION Libéria Máxima 

JUPITER BAY Ilha de Man Máxima 

CITADEL Holanda Máxima 

JIA MAO SHAN Hong Kong Máxima 

FRI KVAM Chipre Máxima 

EEMS DART Gibraltar Máxima 

SWEDICA HAV Ilhas Bahamas Máxima 

ARGOS Antígua e Barbuda Máxima 

ARKLOW RESOLVE Holanda Máxima 

KRISTIN C Reino Unido Máxima 
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