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OBJETIVO 

O Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos (PMQS) 

tem por objetivo monitorar a qualidade dos sedimentos do porto, tomando como 

referência, as determinações da Resolução CONAMA Nº 454/2012. Seu foco 

será avaliar alterações do sedimento do leito aquático para subsidiar as 

condições normais de operação do porto e o gerenciamento ambiental das 

operações de dragagem.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Propor um conjunto de diretrizes para garantir o monitoramento adequado 

dos sedimentos; 

• Monitorar a qualidade dos sedimentos dos canais, berços de atracação, bacia 

de evolução assim como a área de despejo de material dragado, conforme 

Resolução CONAMA n° 454/2012; 

• Identificar e avaliar (quali e quantitativamente) as condições dos recursos 

naturais em um determinado momento, assim como as tendências ao longo 

do tempo; e 

• Com base nos resultados observados, estabelecer medidas eficazes de 

controle ambiental, visando à minimização dos impactos decorrentes das 

atividades sobre a qualidade dos sedimentos. 

METAS 

• Monitorar a qualidade físico-química dos sedimentos de 100% dos pontos de 

amostragem; 

• Qualificar todos os sedimentos coletados, de forma a permitir a inferência 

sobre a qualidade ambiental da área portuária e sua variabilidade ao longo 

do tempo; e 

• Identificar as principais alterações na qualidade dos sedimentos. 

INDICADORES 

• Percentual de pontos amostrados em relação ao número de pontos de 

amostragem previstos; 
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• Número de amostras com concentrações de substâncias acima do Nível 1 da 

Resolução CONAMA n° 454/2012; e 

• Número de amostras com concentrações de substâncias acima do Nível 2 da 

Resolução CONAMA n° 454/2012. 

PÚBLICO-ALVO 

• Comunidade portuária e marítima que dependa direta ou indiretamente de 

informações para desenvolver suas atividades com segurança; 

• Sociedade civil que execute atividade comercial ou de lazer nas águas de 

jurisdição do porto; 

• Colaboradores do porto; 

• Órgãos ambientais; e 

• Órgãos e empresas que desempenham atividades de atendimento a 

emergências. 

METODOLOGIA 

PLANEJAMENTO 

Nesta fase deverá ser definido o plano de coleta de amostras, que inclui 

a previsão de recursos humanos, materiais e financeiros necessários. As 

informações iniciais devem considerar a determinação da malha amostral, do 

número de amostras, o estabelecimento de um itinerário racional e definição do 

laboratório para a execução das análises. Ademais, deve ser considerado o 

planejamento das atividades de atracação e desatracação que geralmente 

impactam nas amostragens dos sedimentos. 

PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM 

Para a amostragem da superfície de berços de atracação, acessos e canal 

de navegação, as amostras de sedimento deverão ser coletadas em camada 

superficial do fundo com dragas do tipo amostrador pontual, de aço inoxidável, 

recomendando-se que para cada ponto de coleta sejam coletadas 3 (três) 

subamostras a fim de compor uma amostra composta. Recomenda-se que a 

localização dos pontos de coleta das subamostras seja calculada tomando-se 

como referência um triângulo equilátero de 15 m (quinze metros) de lado, ou 
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seja, cada subamostra deverá ser coletada a cerca de 10 m (dez metros) dos 

pontos selecionados para execução das coletas.  

O espaçamento adotado para a coleta das subamostras pode ser 

redimensionado de acordo com o tamanho da área a ser analisada. Para áreas 

de disposição oceânica de sedimentos, por exemplo, tal espaçamento pode ser 

aumentado. 

Após a coleta, cada amostra será acondicionada em embalagem 

apropriada e devidamente identificada com etiqueta de registro e lacre. Em cada 

etiqueta deverá constar a identificação da estação amostral, parâmetro a ser 

analisado, método de conservação e data. 

Os sedimentos coletados deverão ser homogeneizados em bandejas de 

aço inoxidável com auxílio de espátulas do mesmo material. A depender do 

número de pontos de coleta é recomendado o uso de sistema com roldana para 

o recolhimento do amostrador pontual.  

MEDIÇÕES IN SITU, ACONDICIONAMENTO E PARÂMETROS 

Deverão ser mensurados, em campo, os parâmetros pH e Eh dos 

sedimentos amostrados. As medidas físico-químicas in situ deverão ser 

realizadas com equipamento devidamente calibrado em laboratório acreditado 

segundo a norma NBR ISO/IEC 17.025:2017.  

Após a realização das medições in situ, para as análises químicas, as 

amostras deverão ser acondicionadas em frascarias adequadas, fornecidas 

previamente pelos laboratórios. As amostras deverão ser mantidas em caixa 

térmica refrigerada. Ao desembarcar, devem ser transferidas para câmara 

frigorífica para serem congeladas até o envio ao laboratório contratado para 

realizar as análises. Todo este trâmite deverá ocorrer com rigoroso controle de 

temperatura para que possam ser mantidas as concentrações dos parâmetros, 

ainda que o sedimento seja considerado um meio estável para preservação 

destes constituintes e contaminantes. 

O laboratório contratado deverá ser acreditado pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normatização e Padronização – INMETRO ou laboratórios aceitos 

pelo órgão ambiental nos parâmetros determinados, segundo a Norma ABNT 

NBR ISO/IEC 17.025:2017. 
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Deverão ser observadas, também, as recomendações do laboratório em 

relação à preservação das amostras. 

Os limites de quantificação (LQ) de todos os métodos empregados para a 

determinação dos parâmetros químicos deverão ser inferiores aos valores 

orientadores de Nível 1 preconizados na Tabela III do Anexo da Resolução 

CONAMA Nº 454/12. 

Durante a execução das coletas, deverão ser obtidas as profundidades 

dos pontos de coleta. Considerando as profundidades de interesse no porto, 

deverão realizados cálculos de compensação de maré para as leituras 

realizadas. Deverá ser compensado também a diferença vertical (offset) entre a 

linha d’água e o transdutor. 

CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS 

A caracterização dos sedimentos deverá seguir o disposto na Resolução 

CONAMA 454/12. As análises deverão ser desenvolvidas em 3 (três) etapas: 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

As características físicas básicas dos sedimentos incluem o volume do 

material a ser dragado (no caso dos trabalhos feitos para subsidiar obras de 

dragagem) e a distribuição granulométrica, de acordo com classificação indicada 

na Tabela II do Anexo da Resolução CONAMA Nº 454/2012. 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

A caracterização química deverá determinar as concentrações de 

possíveis contaminantes no sedimento, na fração total. 

Todas as análises químicas realizadas nos sedimentos deverão utilizar 

amostra integral ou total, sem que haja separação da amostra em frações 

granulométricas mais finas, conforme determinado pela Resolução CONAMA nº 

454/2012.  

Deverão ser adotados métodos padronizados, como descritos em 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, USEPA Test 

Method: SW –846 online methods ou metodologia similar a ser aprovada pelo 

órgão ambiental licenciador. 
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As amostras deverão ser identificadas com números, formando um 

código, sem a descrição exata do local de coleta, de forma com que o laboratório 

não tenha conhecimento de sua procedência. 

Para disposição em solo, a comparação dos resultados deve ser realizada 

com os valores nacionais estabelecidos para solos pela Resolução CONAMA Nº 

420/2009, ou norma estadual vigente. 

Para disposição em águas sob jurisdição nacional, os resultados serão 

comparados com os níveis de classificação previstos nas Tabelas III e IV do 

Anexo da Resolução CONAMA nº 454/2012. 

CARACTERIZAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA 

Os ensaios ecotoxicológicos deverão ser realizados com amostras de 

sedimento integral e preferencialmente para organismos do grupo dos 

anfípodas. Amostras da interface água-sedimento marinho ou estuarino podem 

ser analisadas no ensaio ecotoxicológico crônico para organismos do grupo dos 

equinóides (ouriço-do-mar). Outros ensaios, além dos que utilizam organismos 

dos grupos dos anfípodas e equinóides, reconhecidos por instituições de 

normalização, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

específicas para sedimentos, também serão aceitos desde que previamente 

acordado com o órgão ambiental licenciador 

O teste agudo deverá ter a duração de 10 dias, durante os quais um 

número conhecido de animais é exposto à amostra e, ao final deste período, a 

mortalidade observada é comparada estatisticamente com a do controle, para 

definição da ocorrência de efeito tóxico ou não, baseado na mortalidade dos 

organismos. 

Após os ensaios, deverão ser realizados testes estatísticos para 

interpretação dos dados gerados. 

O relatório ou laudo de análises deverá conter:  

• Nome da empresa solicitante; 

• Código de identificação da amostra (definida na cadeia de custódia); 

• Local/data de coleta; 

• Norma de referência adotada; 

• Dados dos organismos-teste e das condições do teste; 
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• Carta-controle de sensibilidade dos organismos; 

• Resultados obtidos (mortalidade em cada replica e análises físico-

químicas); e 

• Métodos estatísticos utilizados e conclusão sobre a toxicidade da amostra 

em comparação com o controle. 

Para classificação do material, segundo os resultados da caracterização 

ecotoxicológica, deverá ser considerado o preconizado no Art. 14 da Resolução 

CONAMA nº 454/2012. 

RASTREAMENTO DAS AMOSTRAS 

Identificação das frascarias e amostras 

Todos os frascos e amostras devem ser etiquetados contendo as 

seguintes informações: 

• Número da amostra: deverá ser preenchido pelo contratante; 

• Data de coleta: deverá ser preenchido pelo contratante; 

• Preservante/fixador: deve vir preenchido pelo laboratório; 

• Armazenamento: deve vir preenchido pelo laboratório; 

• Tempo máximo de estocagem: deve vir preenchido pelo laboratório; e 

• Matriz (holding time): deve ser preenchido pelo contratante. 

Registro das atividades de campo 

As coletas serão registradas obrigatoriamente por meio de cadeias de 

custódia, devendo estas conter as seguintes informações:  

• Número único para cada amostra; 

• Data e horário;  

• Fonte da amostra (incluindo nome, localização e tipo de amostra); 

• Preservante/fixador usado;  

• Análises solicitadas;  

• Nome(s) do(s) coletor(es);  

• Dados pertinentes de campo (pH, Temperatura, Eh, etc.);  

• Número de série no selo no caso de transporte; e  

• Comentários. 
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Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) deverão atender aos 

limites dispostos na Resolução CONAMA Nº 454/2012. 

Os relatórios analíticos (laudos) deverão contemplar as seguintes 

informações:  

• Número único para cada amostra;  

• Matriz amostrada; 

• Data e horário da coleta, da entrada da amostra no laboratório e da 

análise (ou período de análise) de cada substância ou ensaio avaliado, 

anexando a respectiva cadeia de custódia;  

• Data limite do holding time específico para preparação e análise das 

amostras de sedimento. Os holding time deverão estar especificados 

de acordo com o parâmetro analisado no sedimento;  

• Metodologia aplicada para cada ensaio;  

• Resultados do branco de método, com intuito de verificar a 

contribuição de eventual contaminação oriunda do processo analítico 

e que poderia ocasionar falsos positivos nas amostras deste trabalho. 

Caso o valor encontrado esteja acima do limite de quantificação, será 

exigido ao laboratório repetir os ensaios;  

• Resultado dos ensaios com amostra de sedimento certificado (Material 

de Referência Certificado – MRC), que são amostras de concentração 

conhecida do parâmetro investigado, com o intuito de avaliar o 

desempenho na medição do analito alvo. Caso os resultados estejam 

fora dos critérios aceitáveis pelos métodos analíticos empregados, 

será solicitada a reanálise das amostras;  

• Resultado de traçadores ou surrogates utilizados para determinar 

compostos orgânicos, com intuito de verificar a eficiência de extração 

e efeito matriz. Caso os resultados estejam fora dos limites de controle 

de qualidade aceitáveis, pré-determinados por avaliação de cartas 

controle, deverão ser discutidas com o laboratório as justificativas 

técnicas do ocorrido e se necessário, deverá ser solicitada reanálise. 

Os surrogates deverão ser adicionados, por método, em cada 

amostra, incluindo as de controle de qualidade; e 
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• Resultados de amostras de sedimento fortificada MS/MSD (matriz 

spike e matriz spike duplicate), que são preparadas a partir da adição 

de padrão de concentração conhecida do analito de interesse em 

alíquotas distintas. Desta forma, além da análise da amostra real, 

analisa-se a mesma, em duplicata, com padrão. A partir dos resultados 

de recuperação e desvio-padrão relativo entre as duplicatas, será 

possível acessar, respectivamente, a exatidão e precisão do método 

para as amostras deste trabalho. 

FREQUÊNCIA AMOSTRAL E ANALÍTICA 

As campanhas do Programa de Monitoramento da Qualidade dos 

Sedimentos deverão ocorrer com periodicidade anual. 

INTERRELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

• Programa de Gestão Ambiental; 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas; 

• Programa de Monitoramento da Biota Aquática; 

• Programa de Gerenciamento de Efluentes; 

• Plano de Emergência Individual; 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Apoio a Pesca Artesanal; e 

• Programa de Monitoramento do Manguezal. 

ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS 

• Resolução CONAMA Nº 454, de 01 de novembro de 2012 - Estabelece as 

diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do 

material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional; 

• Resolução CONAMA Nº 420/2009 - Dispõe sobre critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades 

antrópicas; e 



► PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS 
SEDIMENTOS 

 
 11 

• Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios – 

MARPOL 73/78. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Responsável técnico habilitado pelo seu órgão de classe, se for caso, 

materiais e equipamentos imprescindíveis à realização das atividades. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

A administração portuária. 

RELATÓRIOS 
 

Relatórios Periodicidade Conteúdo Geral Destino 

Relatório Anual Anual 

Descrição das campanhas de 

monitoramento executadas, indicadores e 

resultados obtidos durante o ano. 

Órgão 

ambiental 

licenciador 

 

TÓPICOS QUE NÃO DEVERÃO SER ARBORDADOS NESTE PROGRAMA 

 


