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RESUMO – Existe um perigo iminente que se esconde nos mares: a água de lastro. Esta água fica 

enclausurada nos tanques de embarcações cargueiras cuja função é garantir a estabilidade e manter 

as turbinas submersas mesmo com pouca carga. A água de lastro pode abrigar diversos 

microrganismos em seu interior, os quais podem ser carregados de uma região a outra causando danos 

ambientais, econômicos e sanitários. Este trabalho utilizou a ferramenta computacional SisBaHiA - 

Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental para simular um descarte de água de lastro no interior da 

Baía de Paranaguá, utilizando o patógeno vibrio cholerae como indicador. No ano de 1999, acredita-

se que o surto de cólera que ocorreu na cidade de Paranaguá foi proveniente da água de lastro. Foram 

utilizados o modelo hidrodinâmico e o modelo de transporte Lagrangeano, para simular a dispersão 

da água de lastro. Como resultado foi observado a vulnerabilidade da região dado que o descarte no 

seu interior foi capaz de se dispersar por toda a baía. Os resultados mostram uma necessidade de 

maior cautela e de monitoramentos permanentes, além de análises de risco para a região, visto que 

isso evitaria novos eventos epidêmicos na região e adjacências. 
 

ABSTRACT– There is an imminent danger that hides into the seas: the ballast water. This water is 

enclosed into the tanks of cargo ships, whose function is to ensure stability and keep the turbines 

submerged even when the load is low. Ballast water can contain several microorganisms, which can 

be carried from one region to another causing environmental, economic and sanitary damage. It is 

believed that the cholera outbreak that occurred in the city of Paranaguá, in 1999, came from ballast 

water. The current work used the computational tool SisBaHiA - Sistema Base de Hidrodinâmica 

Ambiental, to simulate a ballast water discharge inside the Paranaguá Bay, using the pathogen vibrio 

cholerae as an indicator. The hydrodynamic model and the Lagrangian transport model were used to 

simulate the discharge. As a result, the vulnerability of the region was observed as an interior disposal 

was able to spread throughout the entire bay. The results demonstrate a need for greater caution and 

greater monitoring and risk analysis for the region studied, as this would avoid new epidemic events 

in the region and its surroundings. 

 

Palavras-Chave – Água de lastro, Modelagem hidrodinâmica, Baía de Paranaguá. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A água de lastro é a água que fica armazenada temporariamente nos tanques dos navios 

cargueiros cuja a função é regular a altura o calado dos navios durante as operações portuárias, 

garantindo a segurança da embarcação durante a navegação (Castro et al. (2017)). Esta água pode ser 

transportada por longas distâncias além da possibilidade de abrigar diversos microrganismos no seu 

interior (Grob e Pollet (2016)). Caso estes microrganismos sobrevivam a viagem e ao deslastro, 

podem contaminar a região de descarte.  
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Para evitar estas contaminações, a Organização Marítima Internacional (IMO) criou a 

Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos dos 

Navios, exigindo que todos os navios implementem um plano de gerenciamento de água de lastro. 

Uma das principais medidas é a obrigação dos navios de realizar a troca da água de lastro a pelo 

menos 200 milhas náuticas, evitando a contaminação das áreas costeiras que são mais vulneráveis 

(IMO, (2004)).  

O descarte incorreto da água de lastro de navios na região do porto de Paranaguá pode ter sido 

a causa do surto de cólera na cidade de Paranaguá, no ano de 1999 (ANVISA (2003)). Além disso, a 

liberação de água de lastro também pode ser a responsável pelo aumento de introduções de espécies 

exóticas no rio Guaraguaçu, um dos principais afluentes da baía de Paranaguá (Faria et al. (2021)).  

A baía de Paranaguá está localizada no Complexo Estuarino de Paranaguá - CEP, na região Sul 

do Brasil. Esta baía faz parte da maior área de preservação da Floresta Atlântica no território 

brasileiro, que abriga uma enorme biodiversidade (Estades (2003) e Tabarelli et al. (2005)) e, a 

presença dos portos de Paranaguá e de Antonina, torna este complexo relevante economicamente. 

Estes portos são essenciais para o escoamento da produção agrícola e industrial brasileira, pois 

recebem cargas de todas as regiões do país e de diversos países (APPA (2021)).  

Neste contexto, este trabalho analisa a dispersão da água de lastro na baía de Paranaguá, usando 

a modelagem computacional. A ferramenta computacional SisBaHiA - Sistema Base de 

Hidrodinâmica Ambiental foi empregada neste trabalho. O SisBaHiA possui um conjunto de 

modelos, entre eles o de circulação hidrodinâmica e o de transporte Lagrangeano, os quais conseguem 

simular o descarte de um efluente lançado dentro de um corpo hídrico. O presente trabalho simulou 

o descarte da água de lastro na baía de Paranaguá, supondo a presença de propágulos de cólera (vibrio 

cholerae) na água de lastro, analisando a sua dispersão. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A baía de Paranaguá está localizada no Complexo Estuarino de Paranaguá – CEP, na região Sul 

do Brasil, figura 1. A área superficial do CEP é de 612 km² e abrange cinco municípios: Antonina, 

Guaraqueçaba, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná Petry Dalazen (2017)). 

O CEP é uma região de grande importância econômica, devido a presença dos portos de 

Paranaguá e o de Antonina, figura 1, essenciais para o escoamento da produção agrícola e industrial 

brasileira, pois recebem cargas de todas as regiões do país. O porto de Paranaguá é o segundo maior 

porto público do Brasil, estabelecendo uma corrente de comércio com diversos países. 
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Figura 1 – Mapa de Localização – Localização da Baia da Paranaguá. 

 

2.2 MODELO COMPUTACIONAL 

 Muitos trabalhos dedicados a estudos em estuários e baías (Dalazen (2017), Maia et al. 

(2018)) baseiam-se na modelagem computacional e utilizam o SisBaHiA – Sistema Base de 

Hidrodinâmica Ambiental (Rosman (2021)). Este estudo utilizou o modelo hidrodinâmico 

bidimensional e o modelo de transporte Lagrangeano do SisBaHiA. 

O modelo hidrodinâmico bidimensional calcula a posição da superfície livre e as componentes 

da velocidade integradas na direção vertical. Já o modelo de transporte Lagrangeano é adequado para 

simular situações onde a região fonte possui dimensões diminutas em relação ao domínio de interesse, 

isto é, o domínio do modelo hidrodinâmico, ou quando as frentes de contaminação apresentam fortes 

gradientes de concentração como, por exemplo, descarte de fontes pontuais de água de lastro. 

Neste trabalho, considerando o histórico da região de Paranaguá, o indicador de contaminação 

é o agente causador da cólera, a bactéria vibrio cholerae. Neste estudo foi considerada a hipótese que 

as bactérias não morrem, isto é, se encontram em estado de dormência. Estas bactérias em estado 

inativo podem voltar a se tornar ativas caso as condições tornem favoráveis (Jubair et al. (2012)). 

 

2.2 DADOS  
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 Para realizar a simulação do transporte da água de lastro são necessárias algumas etapas. A 

primeira é estabelecer o domínio de modelagem e, posteriormente, definir a malha em elementos 

finitos usada pelo SisBaHiA. Na segunda etapa, a malha é utilizada pelo modelo hidrodinâmico, que 

determina a circulação na região de interesse. Por fim, a terceira etapa consiste em simular o 

transporte dos contaminantes e analisar os fenômenos de interesse. 

A primeira etapa da modelagem tem como componentes: a geometria da área estudada, a 

batimetria e a amplitude da rugosidade do fundo, que será usada para calcular as tensões de atrito. 

O domínio de modelagem do Complexo Estuarino de Paranaguá utilizado neste trabalho foi 

adaptado do trabalho realizado por Dalazen (2017), acrescentado ao domínio a região do Rio 

Guaraguaçu. A discretização espacial foi feita utilizando o método dos elementos finitos; a malha 

usada neste trabalho contém 8391 nós e 1841 elementos finitos. A batimetria foi definida a partir das 

cartas náuticas (nº 1820, 1821 e 1822) da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e de dados 

fornecidos pela empresa EnvEx Engenharia e Consultoria Ambiental. 

A partir da composição e da distribuição de sedimentos no fundo do estuário e da profundidade 

é possível obter a amplitude da rugosidade equivalente de fundo. Os sedimentos de fundo do CEP 

apresentam areias médias e grossas na sua porção central e siltes finos na região mais interna da baía 

(Lamour (2007)). 

A segunda etapa consiste em simular a circulação hidrodinâmica no CEP cujos os dados 

necessários são: o campo de vento (direção e velocidade), as vazões fluviais e as curvas de maré. 

Para obter o campo de vento foram utilizados dados de dois tipos: os dados de ventos medidos 

e os dados de vento obtidos por reanálise, ambos com o mesmo período e periodicidade. Os dados 

medidos são provenientes da estação Paranaguá (código: 25534852), com medições horárias de 

intensidade e direção. Os dados medidos de velocidade foram fornecidos pelo SIMEPAR – Sistema 

de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, para o ano de 2019. Já os dados de reanálise 

são obtidos a partir da combinação de dados anteriores observados com modelos que geram séries 

temporais de diversas variáveis climáticas. Os dados extraídos de reanálises do ERA-Interim pelo 

sistema C3S – Copernicus Climate Change Service. O comportamento do vento tanto na reanálise 

quanto dos dados medidos é condizente com o comportamento descrito por Mello et al. (2017): 

predominância de ventos de Sudeste e baixa frequência dos ventos de quadrante N, NW, W e SW 

durante todo o ano. 

As vazões fluviais são estimadas para os principais rios afluentes ao CEP: Cachoeira, 

Nhundiaquara, Tagaçaba, Guaraqueçaba, Guaraguaçu, Sagrado, Nunes e Faisqueira. Os dados de 

vazão média mensal dos rios Cachoeira, Nhundiaquara, Tagaçaba, Guaraqueçaba foram obtidos 
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através do Portal Hidroweb, que é uma ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações 

sobre Recursos Hídricos (SNIRH). A vazão média do rio Guaraguaçu foi obtida a partir do Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento Portuário do Porto de Paranaguá (ÁGUAS PARANÁ (2018)). Nos 

rios, Sagrado, Nunes e Faisqueira, foram usadas vazões permanentes e os valores foram retirados de  

Mantovanelli (1999).   

Na terceira etapa, os parâmetros necessários para a simulação do lançamento da água de lastro 

pelos navios, que funcionam como fontes emissoras, foram definidos: local de lançamento, dimensão 

da embarcação, vazão de lançamento e a concentração de lançamento. 

O local de lançamento foi em um ponto próximo ao Porto de Paranaguá, com a intenção de 

observar os efeitos do descarte em um local não apropriado.  

As dimensões da embarcação foram baseadas nos dados apresentados pelo Plano Mestre - 

Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, desenvolvidos pelo Ministério dos Transportes, Portos 

e Aviação MTPA (2016). A embarcação padrão possuí 200 metros de comprimento, 30 metros de 

largura e 10 metros de calado submerso. O volume da embarcação imersa é de 60.000 m³. 

A vazão de lançamento da água de lastro depende da capacidade da bomba de lançamento. Em 

uma situação com duas bombas operando com uma vazão de 2000 m³/hora, a vazão final de 

lançamento é de 4000 m³/hora (ABWMR (2020)). 

Rivera et al. (2012), em estudo realizado entre de outubro de 2001 a outubro de 2002, 

apresentou a concentração de vibrio cholerae na água, na região do porto de Paranaguá, variando 

entre 1,5.10¹ UFC/ml 3,3.10³ UFC/ml. Para simular o pior cenário da dispersão da água de lastro, o 

valor máximo foi utilizado. A partir deste valor, foi estimada a concentração inicial da fonte emissora 

segundo a equação 01: 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑝. S        (1) 

Onde 𝐶𝑝 é a concentração de patógenos na água do porto, 𝐶𝑎 é a concentração de patógenos na água 

de lastro que é lançada e 𝑆 é o fator de diluição (Rosman, 2021). O fator de diluição, calculado a partir 

da equação 02, é dado por:  

𝑆 = ∀/ 𝑄𝑒. ∆𝑡        (2) 

Onde ∀ é o volume da embarcação, 𝑄𝑒 é a vazão do efluente e ∆𝑡 é o passo temporal do lançamento 

das partículas, assumido como 100 segundos. O valor do fator de diluição obtido foi de 540. Com 

este valor, foi possível estimar a concentração máxima de lançamento como valor de 1,8.105 UFC/ml. 

O período de simulação foi de dois meses, janeiro a fevereiro de 2019, representando o verão. 

Este período foi escolhido pois o aporte fluvial é maior, quando comparado com o inverno, e também 

o uso para lazer do CEP é mais intenso. 
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3. RESULTADOS 

3.1 CIRCULAÇÃO HIDRODINÂMICA 

De forma a verificar se o modelo está propagando a onda de maré corretamente, algumas 

estações foram selecionadas para observar a amplificação e atraso da maré à medida que se propaga 

no interior do CEP, figura 2. Esta análise tem como objetivo verificar se o modelo está propagando a 

onda corretamente. A figura 2 mostra a localização das estações usadas nesta análise. De acordo com 

o estudo de Tamura e Cunha (2016), as componentes de maré se amplificam conforme adentram o 

interior da baía de Antonina, o atraso da onda entre as estações A e F é de aproximadamente 1 hora e 

trinta minutos. 

 

Figura 2 – Localização das estações onde os resultados do modelo hidrodinâmico foram obtidos e o ponto inicial 

de lançamento. 

Comparando os resultados da posição da superfície livre obtidos pelo SisBaHiA na estação 

posicionada na região costeira adjacente (estação A) com os resultados na baía de Antonina (estação 

F), é possível observar que o atraso da onda entre as estações é de aproximadamente 1 hora e 45 

minutos, figura 3; este resultado é condizente com os resultados mostrados por Tamura e Cunha 

(2016). Vale ressaltar que Tamura e Cunha (2016) calibraram o modelo hidrodinâmico para o CEP, 

comparando séries temporais da posição da superfície livre obtidas pelo SisBaHiA e os valores 

medidos no canal da Cotinga, obtendo um erro médio de 4%, para um período de sete dias. 
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Figura 3 – Gráfico da elevação da maré – Comparação da elevação da maré nos pontos A e F. 

 

3.2 DISPERSÃO DA ÁGUA DE LASTRO  

A figura 4 mostra a posição das partículas na água e das partículas absorvidas após 57 dias do 

início do lançamento, para o período de verão. As partículas lançadas na região do porto de Paranaguá 

avançaram por toda a baía e atingiram as duas margens; no entanto, as partículas não migraram para 

a região externa da baía. É possível observar algumas partículas na foz do rio Guaraguaçu e ainda 

que as partículas ficarão absorvidas nas margens, mostrando assim que a água de lastro pode, 

potencialmente, atingir as regiões ribeirinhas do CEP, criando um problema para os manguezais 

presente nas margens. 

 

Figura 4 – Posição das partículas lançadas como traçador da água de lastro após 57 dias do início do lançamento.  

 

Para a IMO, o limite da concentração de vibrio cholerae para o lançamento na água, para que 

não se coloque em risco a saúde humana, é de 1 UFC/100mL (IMO, (2004)). A figura 5 mostra as 

concentrações de vibrio cholerae 57 dias após o lançamento e a isolinha que define a concentração 

máxima estabelecida pela IMO. Neste instante são observados valores superiores aos recomendados, 
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o que pode representar um potencial perigo para a saúde humana. O campo de concentrações indica 

um acúmulo do patógeno na região central da baia, na região de máxima turbidez do CEP. Estes 

patógenos adentram o Rio Guaraguaçu, mas não há a saída para o ambiente externo da baia.  

Os resultados obtidos pelo modelo de transporte Lagrangeano em regiões distantes da fonte 

emissora podem apresentar baixos valores de concentrações, quando comparados com as 

concentrações de emissão. Como não há a presença de partículas nestas regiões distantes, estes 

resultados podem estar associados ao erro de truncamento do modelo. Portanto, vale ressaltar que 

esta aplicação é apenas ilustrativa das potencialidades da modelagem ambiental, sendo, portanto, 

conclusiva apenas de modo qualitativo. 

 

Figura 5 – Campo de concentração do vibrio cholerae lançados pela água de lastro após 57 dias do início do 

lançamento.  

 

4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a dispersão do patógeno da cólera, proveniente 

da água de lastro na região da Baía de Paranaguá. Por meio do uso da ferramenta computacional do 

SisBaHiA foi possível simular a circulação e por fim simular o transporte do vibrião colérico. 

Os resultados mostram os riscos de um descarte no interior da baía, pois foi observada uma 

concentração maior do que a concentração máxima permitida pela IMO. Apesar da bactéria se 

encontrar inativa, um aumento repentino de nutrientes ou alterações meteorológicas podem alterar o 

estado dessas bactérias de inativas para infectuosas. 

A bactéria da cólera foi utilizada como traçador, mas os resultados poderiam representar a 

dispersão de outras espécies, o que explicita a vulnerabilidade do interior da baía de Paranaguá e do 
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Rio Guaraguaçu frente a descartes incorretos água de lastro. Salienta-se que, o organismo analisado 

é considerado séssil, portanto, invasores com capacidade de locomoção poderiam espalhar ainda mais 

pela baía. Vale ressaltar que os resultados aqui apresentados precisam ser calibrados e validados com 

dados de campo para que possam ser usados de modo quantitativo. 
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